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Amb el Programa

de Rehabilitació d'Habitatges del Govern de
els seus ingressos reduïts
podrà gaudir de les ajudes econòmiques necessàries per poder rehabilitar ca seva,
tant per dins com per fora.
Informa-te'n al teu ajuntament, a la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge
0 consulta la nostra pàgina web, www.calb.es/catevadebellnou
les Illes Balears, ara, tothom que tengui
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Si

ca

teva és

vella,

ca

teva de bell nou.

progratl/ia de rehabilitació

D'Habitatges

GOVERN
DE LES ILLES BALEARS
Conselleria d'Obres
Direcció General

Públiques, Habitatge i Transports

d'Arquitectura i Habitatge

Quatre illes

cap

frontera

a
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CASA DE LA VILA;
C/ del Rel, 6
Tel.: 971 12 50 76971 12 53 35
Fax: 971 12 50 44
UNIA D'ATENCIO AL ClUTADA;

(deixa el teu missatge i et contestarem)
Tel. 900 777 222
e-mail:

algaida.general@bitel.es

POLICIA LOCAL O'ALGAIOA:
C/dei Rei, 6. Tel. 971 12 50 76
Mòbil: 639 68 11 70

ASSISTENTA SOCIAL: Tel. 971 66 57 10

ASSOCIACIÓ

OE PERSONES MAJORS:

Tel. 971 12 50 64

BIBLIOTECA MUNICIPAL:
Tel. i Fax. 971 66 56 79
e-mail:
PUNT

algaida@ctv.es

O'INFORMACIÓ

JUVENIL:

Tel.i Fax. 971 66 56 79
e-mail:

algaida@ctv.es

OFICINES LEADER II. Tel. 971 66 54 04
TITOIETA

RÀDIO,

2001, UN ANY D'INVERSIONS
L'inici de la

gestió municipal per a l'any 2001 és l'apro¬
vació dels pressuposts municipals. Sens dubte, aquesta és
l'eina econòmica que reparteix el finançament de les

Un dels

línies d'actuació, de les

que a

prioritats i dels objectius

principals problemes que té Algaida és la circu¬
lació. La saturació de vehicles a les vies públiques, fa

s'ha

que

proposat l'equip de Govern (PSOE-PSM) per aquest any.

un

e-mail: radio@titoieta.com

Pàgina Web: www.titoieta.com
CASAL DELS JOVES:
0/d'Anselm Turmeda, 3.

dues

permetrà millorar les ins¬

tal·lacions i augmentar els serveis sanitaris; la compra de
l'immoble veí de la Casa de la Vila, que a més d'enriquir

Malgrat el finançament de totes aquestes inversions per
part d'altres administracions, Govem de les Illes Balears o
Consell Insular, l'Ajuntament ha d'assumir una part
important de les despeses i no queda altre recurs que l'en¬

el

patrimoni municipal, des d'una perspectiva de futur,
possibilitarà l'ampliació de les dependències municipals i
podrà oferir al ciutadà una millor qualitat del servei; o les
pistes de tennis que completaran la zona esportiva des
Porrassar. Aquestes són les principals inversions que
s'han previstes dins els pressuposts, juntament amb les
obres del Pla Mirall, piscines, escoleta, o el pavelló
cobert, en aquestst moments en fase de contractació per
procediment negociat, totes aquestes obres incloses dins
els pressuposts d'anys anteriors però que s'han de finalit¬
zar

durant aquest any.

No

podem oblidar la problemàtica de l'aigua. Així, la

deutament, des de l'equip de Govem (PSOE-PSM) som
conscients que les despeses financeres han augmentat, la
nostra tasca és cercar l'equilibri entre l'aportació dels ciu¬
tadans, mitjançant els imposts, que determinen la disponi¬

bilitat econòmica de

que, en

Tel. 971 66 51 47

CAMP M.O'ESPORTS ES PORRASSAR:
Tel. 971 12 56 78

COL.LEGI

PÚBLIC

L'aprovació definitiva de les Normes Subsidiàries durant

PARE B. POU:

ESUM INFORMACIÓ MUNICIPAL
lU

(Autocars de línia):

Tel. 971 58 01 53

Rescissió dei

Acord dei consorci

ce
ca

contracte de

d'aigües en pro¬
jectes de submin¬

S

istrament.

LU

consuitoria i
assistència

PÚBLICA: Tel. 971 12 53 32

FERROSER, S.A.

(AIGÜES):

Tel. 971 64 40 04

tècnica per a
ia redacció

Aprovació de la
valoració de l'es¬

de les
subsidiàries.

normes

tudi i

Aina Cifre,

arqui¬
tecte municipal,
corregirà ies

RECTORIA O'ALGAIOA:
Tel. 971 66 50 22

FERROSER, S.A. (FEMS): Tel. 971 18 06 54
CIVIL O'ALGAIOA:

Tel. 971 66 51 05

LU

(O

equipament del

centre sanitari.

Presa de possessió de
Pere Saias Mascaró
com a nou

deficiències de

regidor.

les normes sub¬

Modificació taxa certi¬

sidiàries i
acabarà la

ficats de final d'obra.
seva

Aprovació de la
catalogació i valo¬
ració dels llocs de

l'Ajuntament.
Inici de la campa¬

nya de prevenció de ia
Sida i altres malalties
de transmissió sexual
destinada ais

promoguda

ce
LU
LU

es

treball de

O

nou

GUÀRDIA

ciències que va marcar

població, les connexions definitives dels pous realit¬
Algaida l'any passat o la perforació d'un pou a la
zona de Son Pujol, són les principals obres que té previs¬
tes el Consorci d'Aigües d'Algaida -l'Ajuntament hi parti¬
cipa amb un 25 per cent- per garantir el proveïment d'ai¬
gua als nuclis de població.

EMPRESA OE TRANSPORTS

ESCOLETA

l'equip redactor ha acabat de revisar les defi¬
la Comissió Insular d'Urbanisme.
La seva aprovació definitiva no passa només per
l'Ajuntament sinó pel Consell Insular, és per això que és
necessària una gestió política, que a més és legítima, per
poder aconseguir veure el municipi d'Algaida amb un
planejament urbanístic.
moments

sondeigs a Pina i la seva canalització podrà
solucionar definitivament el subministrament d'aigua a la

Tel. 971 66 53 48

CALOENTEY

aquest any és un altre dels objectius marcats. En aquests

realització de

seva

BENZINERA O'ALGAIOA:

l'Ajuntament i encaminar els préstecs
poder fer front a totes aquestes inversions
definitiva, oferiran nous serveis als ciutadans.

necessaris per

zats a

Tel. 971 66 80 66

per la qual cosa que s'ha ampliat amb
places la plantilla de la Policia Local.

problamètica, és
La futura unitat sanitària, que

EMISSORA MUNICIPAL (108 FM)
Tel. i Fax. 971 12 53 81

més de les reformes circulatòries, sigui necessari

augment dels recursos humans per regular aquesta

Aprovació inicial

Aprovades

Pressuposts
2001 per valor

bases conveni
amb IBAVI per
cedir immoble

inversions de la

de pessetes

centre sanitari

30.955.345 pts,

unitat sanitària,
i

d'Algaida.

Festes de Sant

l'adquisició

Lliurament de les

de l'immobie dei
carrer del Rei, 5,

Festes de Sant

correccions

31.699.599 pts.

Antoni de Pina.

presentades a les

Honorat

Aias,

Normes

Aprovació

Subsidiàries sobre

convocatoria i

l'Ajuntament d'Algaida

ies deficiències

bases

i el Govern Balear.

detectades per la
Comissió Insular

subitern i auxiliar

d'Urbanisme.

mitja jornada,

Edició del calendari
per a l'any 2001.

tramitació.

Aprovació del
préstec per les

de 319 milions

joves

per

o

plaça

administratiu

a

termini 30 de març

MANCOMUNITAT PLA OE MALLORCA:
Tel. 971 83 04 41

RÀOIO

CLUB ALGAIDA

(EA6RCB):

Tel. 971 12 55 06

SORTIDA ALGAIDA

07:00, 08:30, 09:30, 10:30, 14:30, 16:00, 18:30, 19:45

-—O

O

REVISTA ES SAIG: Tel. 971 66 50 42
APOTECARIA O'ALGAIOA:
Tel. 971 12 53 45
UNITAT

SANITÀRIA

SORTIDA ALGAIDA-*-08:30, 10:30, 12:00, 14:30, 18:30

O

-

-o

09:30, 12:30, 13:00, 15:45, 19:30

O'ALGAIOA:

Tel. 971 12 50 51

UNITAT

08:00, 09:30, 11:00, 13:00, 15:45, 17:00, 19:30, 20:30-*SORTIDA PALMA

SANITÀRIA

SORTIDA ALGAIDA08:30, 10:30, 14:30, 19:30

OE PINA:

o

O

09:30, 11:30, 15:45, 20:30-* SORTIDA PALMA

Tel. 971 12 54 78
PAC OE LLUCMAJOR

(URGÈNCIES):

Edita

Tel. 971 66 14 11

Ajuntament d'Algaida

BOMBERS: 085

GUÀRDIA CIVIL

(URGÈNCIES): 062

URGÈNCIES INSALUO: 061
TELEFON D'EMERGENCIES

SORTIDA PALMA

112

PLur f™»ai
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no es

fa responsable

l'opinió dels seus col·labora¬
dors als treballs publicats ni s'I¬
de

dentifica necessàriament amb

l'opinió dels mateixos.
Queda prohibit reproduir total o
parcialment el contingut d'a¬
questa revista.
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REFORMA

OBJECTIUS DELS PRESSUPOSTS 2001

CIRCULATÒRIA MILLORAR LA
ALS CARRERS
DEL CENTRE

:

GESTIÓ URBANÍSTICA

lA XARXA SOCIO CULTURAL
► Els pressuposts
començat a

Nous

l'any 2001 ja han
executar-se, amb la qual
per

0 Compra Ca'n Falconer

s'han iniciat les inversions pre¬
vistes per enguany amb especial
cosa

G Manteniment Municipal
H Festes

les àrees d'acció social,

esment a

G Gestió urbanística

urbanisme, joventut, educació,
cultura i

Nous

hídrics.

recursos

equipaments

I Serveis ciutadà

1 Escola Música

equipaments

G Cultura i Patrimoni
Manteniment

En el

capítol d'urbanisme, la

Municipal

I Manteniment Esportiu

ges¬
tió de les Normes Subsidiàries
vista del

carrer

de

l'Església.

afavoriran

una

G Educació

millor

gestió urba¬

nística, oferint assessorament tèc¬
nic

la redacció de

en

B Aigua

^ Suport entitats

Compra Ca'n Falconer

B Acció Social i Sanitat

projectes. A

B Joventut

Serveis ciutadà

aquest respecte, cal recordar que
enguany

acollint

les

per

B Bombers

els ciutadans

a

es poden seguir
les subvencions que es donen

zones

ARI

B Serveis informàtics

(Àrea de Rehabilitació

d'investigació, l'edició de publi¬
cacions, les festes patronals, el

Integrada).

suport a les entitats ciutadanes o l'ensenya¬
Vista del
ser

carrer

Mesquida

que passa a

de sentit únic.

L'Ajuntament destinarà enguany una partida de gaire bé
tres milions i mig de pessetes als recursos hídrics, a

ment

més

La

a

més del pressupost que compta per aquest tema

el Consorci

de música, entre d'altres.

preocupació pel benestar social dels ciutadans, és

Govern de les Illes Balears.

centre de

Pel que

fa

a

l'educació està previst invertir

en

les

tra

com

esco¬

continuar amb la

promoció de la nos¬
patrimoni mitjançant les beques

cultura i el nostre

salut

Algaida que s'adjudicarà en breu),
l'ampliació de l'oferta esportiva (pistes poliesportives,
piscines municipals, promoció de l'esport). Així mateix,
se consolida el servei d'ajuda a domicili per atendre a

les, l'educació de persones adultes i activitats extraescolars. Així

un

dels punts forts dels pressuposts del 2001, i es veurà
reflectit en la millora d'equipaments sanitaris (el nou

d'Aigües d'Algaida, juntament amb el

a

les necessitats dels més grans.

RESUM PRESSUPOSTS:
1*1»^

Les

quantitats

que

aquí s'oferelxen han estat

PER AFAVORIR UNA EDÜÍ^CIO
DE

Pistes

/ Educoció de persones adultes /

Activitats extraescalars

una

TOTAL; 3.200.000 PTES.

COL·LABORAMAMB ALTRES

GESTIÓ

URBANÍSTICA
vista del

carrer

Gestió de Normes Subsidiàries

Sitjar.

L'Ajuntament d'Algaida continua amb ia

també ais

carrers

PUNT TRES

TOTAL: 30.600.000 PTES.

TOTAL: 2.000.000 PTES.

APOSTAM PER LA JOVENTUT

s'ha pres

Sitjar i Mesquida.

r PROMOCIONAM LA CULTURA I

TOTAL: 11.000.000 PTES.

CONSERVAM EL PATRIMONI
ENS PREOCUPAM

MÉS PELS

DESATESOS
Servei

d'Ajudo o Domicili / Fons Mollorquí de
Solidoritot / Ajudes Socials / Servei de Salut

/ - Biblioteca / Beques
d'Investigació / Edició de Publicacions / Conservació
del Patrimoni

DONAM SUPORT A LES ENTITATS

^
PER OFERIR UN MILLOR SERVEI
^
AL

.

CIUTADÀ

Administratius / P. Local / Brigada d'Obres / Serveis
de Neteja / Educadores de l'Escoleta Municipal

de Formació

TOTAL: 2.300.000 PTES.

ALGAIDA, PINA I

RANDA
TOTAL: 12.000.000 PTES.

/f ENSENYAM
LA MÚSICA
Escolo
=>-

Municipal de Música

TOTAL: 8.500.000 PTES.

PROMOCIONAM L'ESPORT I MAN¬
TENIM LES INSTAL·LACIONS
TOTAL: 3.500.000 PTES.

TOTAL: 4.900.000 PTES.

FEIM FESTES A
TOTAL: 2.900.000 PTES.

Cosol de Joves / Beques

Activitats Culturals

TOTAL: 2.500.000 PTES.

TOTAL: 78.500.000 PTES.
4

/ Edificis
Municipals / Enllumenat Públic / Medi Ambient /
Xarxa Viària / Manteniment de Camins Públics /
Cementiris Municipals / Mobiliari Urbà /
Senyalitzacions Viàries

•

municipal. És evident que els carrers
del centre, degut especialment a les
seves característiques (estrets, tortuo¬
sos...), no estan preparats per contenir
ei volum i la pressió circulatòria de
vehicles que hi ha a l'actualitat. Aquest
fet obliga a regularitzar el trànsit.
Durant aquestes setmanes passades
les brigades municipals han instal·lat
les senyalitzacions adients als carrers
afectats com, per exemple, el carrer
Església que ha passat a ser de sentit
mesura

EL NOSTRE MUNICIPI
Serveis Generals de la Casa de la Vila

/ Assessorament tècnic

revisió per a ia miiiora de ia circulació
deis vehicles per l'interior del terme

únic. La mateixa

SERVEIS
Bombers

/ Redacció de projectes

MANTENIR I CONSERVAR

Poliesportives / Unitat Sanitària (1-

anuolitat) / Escoleta Municipol (2° anualitat)
TOTAL: 99.000.000 PTES.

VOLEM UNA MILLOR

mille

INVERTIM EN NOUS EQUIPAMENTS

MÉS QUALITAT

Inversió les escales

quadrades per oferir

AUGMENTAM EL NOSTRE PATRIMONI

Adquisició de l'immoble del carrer Rei número 4
TOTAL: 38.000.000 PTES.

MILLORAM ELS SERVEIS

INFORMÀTICS
TOTAL: 1.800.000 PTES.

INVERTIM EN AIGUA
TOTAL: 3.400.000 PTES

EQUIPADA AMB ELEMENTS

BIOCLIMÀTICS

ÂUGMENTAM
EL PATRIMONI
MUNICIPAL

I FUNCIONALS

NOVA UNITAT SANITÀRIA
► El projecte de la nova unitat sanitària d'Algaida,

Tindrà dues plantes, i a la part sud de l'edifici es
disposaran les dependències mèdiques. Al nord, però
ment.

redactat

pels arquitectes Joan Sebastià Company i Aina
Cifre, ja està acabat i en breu sortirà a concurs la licita¬
ció de les obres. Es preveu que el nou centre, que s'ubicarà al carrer Joan Alcover n° 5-7, on hi havia l'antiga
Cambra Agrària Local.

amb il·luminació solar directa des del sud, s'ubicaran
les

zones

ser

reunions

d'espera i altres serveis públics, com poden
o donacions de sang, entre d'altres.

Distribució de la planto baixa de la

El

nou centre

nova

unitat.

millorarà els serveis que es

donen i els
disseny amb

espais es veuran ampliats gràcies al seu
unes característiques concretes per tal de garantir el

seu
funcionament bioclimàtic. Una obertura al sostre amb
una

inclinació determinada

de sol

a

l'hivern

com a

permetrà l'entrada dels raigs

font de calor, provocant

l'efecte

ximeneia. A l'estiu, s'utilitzarà com a entrada d'aire que
refrescarà l'edifici. Al sostre s'instal·laran també plaques
solars per
GESA.

produir energia fotovoltàica

serà venuda

que

a

A la
tat

imatge es pot veure el disseny final de la nova uni¬
sanitària. Estarà folrada de marès i a més de la seva

gran

funcionalitat serà molt fàcil d'identificar visual-

■

i;
P

if

Ca'n Falconer

passarà a ser de titolaris'aprovin de formo
definitiva els pressuposts del 2001.

tat

J u

r.:

p
r

1
1

1

1

i

1

1

1

1

_

façana de la

nova

unitat.

INVERTIM EN NOUS EQUIPAMENTS
Obro Pla Mirall odecentoment de voravies i

recuperació i embelliment de la
rer

quan

Dins de les inversions

previstes

per

enguany, la compra de l'immoble veí
de la Casa de la Vila és una de les més

BT-'-

Plànol de lo

municipal

de So Quorterodo.

creu

del

car¬

importants. Sens dubte és una inversió
de futur ja que la incorporació d'a¬
quest edifici -del qual només hi ha
l'estructura aixecada- al patrimoni
municipal, obri les portes a la possibi¬
litat d'ampliar els espais destinats als
serveis municipals i administratius,
encara que s'ha de procedir a l'estudi i
distribució de les plantes, a fi i efecte
de rendabilitzar al màxim l'espai I l'o¬
ferta de serveis.
El cost de

l'operació de compra d'a¬

quest edifici és de trenta-vuit milions
de pessetes.

Lo Casa de lo Vila veurà
seva

superficie

per

augmentada la
millorar el servei i

l'atenció al ciutadà.

PUNT TRES
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SANT HONORAT I SANT ANTONI,
UNES FESTES PER A TOTHOM

Amb

un

programa
a tots

d'actes per
públics i

els

edats

es van

celebrar les
Festes de Sant

1

padnnes d Algaida.

Va

ser un acte

organitza¬
des i patrocinades per
l'Ajuntament
d'Algaida. Enguany, a
més dels tradicio¬
nals actes de foc i

cossiers, que cons¬
titueixen el ritual de
la festa i que són la
seva vertadera essèn¬

molt ben rebut per

tothom, pel seu enfocament
i claredat i gran

del grup

de cant
capel-la Deixa't Anar.

concert
a

Per altra banda cal dir que

la festa

homenatge dels
majors de 80 va aconseguir
en

quantitat

d'informació vessada.
Així mateix, els cos-

siers,
la

només ballen tres
l'any, foren puntuals

que

cops a
seva

a

cita.

Per altra banda, a
va

cia, es van programar
altres activitats com el

emo¬

pregó de festes a
càrrec de Joan Monserrat
va ser

Honorat

molt

tiu. El

Pina

es

celebrar les festes de Sant

Antoni. Els

foguerons, la torra

da i la festa amb ximbombers
i xeremiers del nucli foren
els

protagonistes, justament
típiques beneïdes

amb les

i

carrosses.

reunir bona part dels padrins

PLA D'ACCIÓ CULTURAL

"ALGAIDA

ÉS VIVA"

► L'Ajuntament d'Algaida, a través de la Regidoría

Per dur

d'Educació, Cultura i Esports promou durant aquest any

al

l'organització d'una Reflexió Estratègica sobre la
Cultura al municipi d'Algaida que, amb el títol
d'ALGAIDA ÉS VIVA, ha de permetre establir un Pla
d'Acció Cultural per als propers anys.

ments.

a terme

la Reflexió

Estratègica sobre la Cultura

municipi s'han establert diferents fases i procedi¬
Primer es farà un diagnòstic de la situació actual
per posar a debat i revisió durant un període determinat
la realitat cultural del nostre municipi. Per a tal efecte
es

constituiran comissions de treball

en

les àrees de

Cultura, Patrimoni i Esports, organitzades per la comi¬
La voluntat de l'àrea de cultura de

l'Ajuntament
d'Algaida és impulsar un procés que, amb la partici¬
pació de les entitats, els col·lectius i el conjunt de
veïns i veïnes, permeti establir uns objectius a curt,
a mig i a llarg termini que puguin ser assumits
corresponsablement per part de tots els implicats.
Els resultats, que es publicaran posteriorment, per¬
metran detectar
FOTOGRAFIES:
M- Antonia Mulet

Maciana Ramis

Angela Machado

Maria

Bárbaro Nicolau
6
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Amengual
Margalida Mut

debilitats, fortaleses,

amenaces

i

oportunitats amb les quals es podran millorar les
accions de govern a Algaida, Pina i Randa en aques¬
ta

àrea.

ssió de coordinació.
Un cop es

presenti el document de diagnòstic s'iniciarà
amb reunions de les diferents

la fase de propostes,

comissions, i l'entrada
oberta de

en

funcionament d'una línia

participació als veïns i veïnes. Aquesta fase
presentació del Pla d'Acció Cultural
d'Algaida, Pina i Randa on hi constaran les Estructures i
Equipaments Culturals, els Programes i les Accions
Culturals, i l'organització i gestió del Pla d'Acció
culminarà amb la

Cultural.

ESPORTS

DRETS I DEURES DE L'ADMINISTRACIÓ I DEL CIÜTADA

L'URBANISME, COMPROMÍS DE TOTS

VOLEIBOL
Continuen,

general, amb bons
competicions on
participen els equips de volei algaidins.
Cal recordar que actualment el Club
Voleibol d'Algaida té equips femenins
jugant a les categories d'aleví, infantil,
cadet, juvenil A i juvenil B, 2a divisió
balear, la divisió balear i la divisió
en

resultats les diferents

nacional. Tot això representa un esforç
humà molt considerable que es mereix
un fort aplaudiment.

ATLETISME
El 25 de febrer, la

del Club Voleibol

secció d'Atletisme

Algaida va dur a

terme, a les instal·lacions del camp de
futbol Es Porrassar, una

jornada de

hi participaren joves
atletes masculins i femenins, de tots
els pobles de la comarca del Pla amb
edats compreses entre els 6 i els 14
anys. Aquesta jornada comptà amb el
suport del Consell de Mallorca i de

competició,

on

l'Ajuntament d'Algaida.

FUTBOL
El primer equip del Club Esportiu
Algaida que juga a primera regional
Imatge aèria del nucli d'Algaida

► És evident

on es pot veure

l'evolució i el canvi de lo fisonomia rural i urbana.

la gestió urbanística d'un poble, d'un
municipi, resulta difícil. Hi ha molts factors i interessos
que hi incideixen, econòmics, socials, personals,
que

col·lectius.
El

municipi d'Algaida, per les seves característiques
(proximitat amb Palma, descens de l'activitat agrícola i,
per tant, un canvi d'ús de les finques), ha patit l'especu¬
lació del territori i ha anat canviant la fisonomia rural
que ens

És

caracteritzava

com a

nostra la tasca de treballar

Municipi del Pla.
perquè s'apliqui la

nor¬

mativa urbanística.

És

està fent

un

molt bon paper.

la nostra

responsabilitat vigilar el
compliment dels requisits d'edificació, només així,
podrem fer front a la pressió que pateix el nostre sòl i
evitar els greuges comparatius amb els ciutadans que sí
respecten, accepten i compleixen la Llei.
Per a tot això, l'Administració Municipal necessita de
la col·laboració del ciutadà, propietaris promotors,
constructors, que executin les obres d'acord amb la nor¬
mativa i l'acceptació de què la Llei és per a tots i no
només per als veïnats.

ESCACS
Les passades festes de Sant Honorat
el Club d'Algaida va organitzar, amb el

patrocini de l'Ajuntament, els tradi¬
cionals tornejos d'escacs. A la catego¬
ria de seniors el primer classificat va
ser Antoni Rodríguez, el segon Joan
Crespí i el tercer Jaume Juan. Pel que
fa al torneig infantil va guanyar Bernat
Sureda, va quedar en segona posició
Jaume Català i el tercer lloc

ELS

TÈCNICS

MUNICIPALS EXAMINEN ELS POUS DEL TERME

va ser

ocupat per Sebastià Puigserver.

CONTINUA LA GESTIÓ DE L'AIGUA
^ El consistori d'Algaida segueix fent feina per tal

garantir el subministrament d'aigua potable

a

Algaida,

Pina i Randa.

d'Aigües d'Algaida, que disposa fins a un màxim de
dos-cents cinquanta milions de pessetes per inversions
en

En aquests moments

obres.

els tècnics municipals estan redac¬

tant els diferents

Amb l'arribada de la

centren en la

hortets

projectes que, en el cas d'Algaida se
connexió amb el dipòsit regulador dels

Govern de les Illes Balears, amb un 75% del total del

primavera és el moment en que els
agafen força. Un element important i necessari
és l'aigua, però s'ha de tenir en compte que és un
recurs escàs, que l'índex de pluja d'enguany no ha estat
tot el que se volia i que un ús excessiu d'aigua per a
regar pot provocar una mancança els propers mesos.
Tot i els esforços de l'Ajuntament per a solucionar al
més curt termini el problema del dèficit d'aigua, se
recomana prioritzar el consum domèstic. Entre tots els
ciutadans d'Algaida, Pina i Randa s'hauria de fer un
esforç per tal de minvar el consum i, així, poder fer
front als mesos més calorosos amb millors garanties

pressupost. Ambdós organismes integren el Consorci

d'abastiment.

dos

sondeigs al carrer del Sol i Son Pericas i les
elèctriques definitives. A Pina, els geòlegs
la Direcció General de Recursos Hídrics inspeccio¬

instal·lacions
de

nen

la

zona

de Son Moll i voltants

pous presenten una menor

indret

on

els

concentració de sulfats. En el
és

cabdal suficient per abastir Pina
realitzaran les obres de connexió amb la xarxa.
cas

El

de trobar

com a

un

finançament d'aquestes noves infraestructures és a
l'AJUntament d'Algaida, amb un 25%, i del

càrrec de

PUNT TRES
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DONANTS DE SANG

ALGAIDA A CENTREAMERICA
El

regidor Francesc Ramis Oliver va partici¬
par com a observador internacional a les
eleccions municipals que es van celebrar a
Nicaragua el passat mes de novembre, junta¬
ment amb una delegació del Fons Mallorquí
de Solidaritat i Cooperació, on hi havia
representants d'altres ajuntaments i institu¬

Nicaragua i Guatemala per fer una tasca de
seguiment de les activitats i projectes on

cions.

projectes. Aquesta fou

A més de

tades per

participar als comicis, la delegació
mallorquina va visitar diferents municipis de

intervé el Fons, com és el cas de la comarca
de Nueva

Segovia, on l'Ajuntament
a través de la Mancomunitat del
Pla de Mallorca amb la qual està agermana¬

d'Algaida,

da, col·labora

en

la realització de diferents
una

de les més afec¬

l'huracà Mitch
El monument està dedicat als
tres-cents donants de sang

gaire bé
d'Algaida.

Els donants de sang
brar a

de la comarca
Algaida la Trobada Anual.

Durant Tactes

es va

dedicar

un

van

cele¬

monument a

aquesta Germandat ubicat al jardí situat al
costat de l'església. A més a més es va acor¬
dar dedicar-lis el carrer situat entre la rodo¬
na de ca'n Carrintar i el carrer des Campet,

CERTAMEN LITERARI
CASTELLITX
El

que passarà a
de Sang".

A la trobada hi assistiren diverses autoritats

jurat del Certamen Literari Castellitx

comunicarà el veredicte

Organitzadora del
zena

a

concurs

municipals i autonòmiques com, per exem¬
ple, la Consellera de Sanitat, Aina Salom; el
president de la Germandat de Donants de
Sang; i baties i regidors dels municipis de la
comarca (Alaró, Binissalem, Consell,

la Comissió

la primera quin¬

d'abril.

Enguany s'tia convocat el vint-i-cinquè cer¬
poesia i narració curta, el vint-itresè concurs de poesia popular (glosât) i el
sisè Premi d'Investigació Castellitx.
Pel que fa al lliurament dels guardons,
aquest tindrà lloc durant la festa literària que
se celebrarà a l'Església de Castellitx el pro¬
per dimarts, 17 d'abril, a les 12 hores.
tamen de

Montuïri, Santa Eugènia, Santa Maria,

El Govern de les Illes Balears està elaborant

estudi per a preparar una norma per a
indemnitzar a les persones que no complien

EXIT DEIA CAMPANYA DE
VACUNACIÓ D'OVELLES
La campanya de vacunació obligatòria del
ramat oví degut a la malaltia de la Llengua
un

èxit gràcies a la

col·laboració dels propietaris d'ovelles.

L'Ajuntament d'Algaida vol agrair les facili¬
pels ramaders per tal de dur a
bon fi aquesta tasca.

tats donades

Sancelles i

MarratxO. Tots ells es mostraren
de
orgullosos la tasca humanitària i altruista
que duen a terme.

IMDEMNITZACIONS COMPLEMENTARIES
ALS PRESOS POLÍTICS
un

Blava ha estat tot

els requisits exigits a la Llei de l'Estat, que
concedia indemnitzacions a tots els que van

patir presó, com a conseqüència dels supò¬
sits prevists a la Llei d'Amnistia de l'any
1977 (46/1977 de 15 d'octubre).
És per això que, fins el proper 27 d'abril,
totes aquelles persones que patiren privació
de llibertat a qualsevol establiment peniten¬
ciari 0 disciplinari de l'estat espanyol per
motius polítics, poden presentar les sol·lici¬
tuds

la Direcció General de Relacions

Entre els

requisits destacar que no poden fer
aquelles persones que ja rebin
qualcun tipus d'ajut o indemnització de
algun tipus pel mateix concepte de qualsevol
Administració pública i/o Seguretat Social.
la sol·licitud

Així mateix, els sol·licitants havien de comp¬
tar amb 65 anys a data de 31 de desembre

En el

de que el

possible sol·licitant
beneticiaris (vidu
vídua, company o companya, fills amb
condició de discapacitat, etc.) poden fer
cas

hagués mort, els

servir el

seu

dret

seus

a

Rafael Puigserver Pou, amb el projecte "La
o

la reclamació. A les

Institucionals de la Conselleria de

oficines de l'Ajuntament es disposa d'in¬
formació addicional i, així mateix, al telè¬

Presidència,

fon 971 12 50 76.

a

o

bé als Ajuntaments o als

ATORGADES LES
BEQUES D'INVESTIGAció I mm 2000

de 1994.

Consells Insulars.

sanitat, la higiene i la beneficiència d'Algaida

(1800-1939), i Gabriel Juan Galmés, amb
"Passat i present dels serveis socials al
municipi d'Algaida" han aconseguit cada un
d'ells una beca d'investigació i recerca.
L'Ajuntament convoca aquestes ajudes,
valorades amb 150.000 pessetes cada una,
amb la finalitat d'incentivar els estudis cien¬
tífics sobre els

DIVENDRES ALGAIDINS

TORNEIG INFANTIL D'ESCACS DE SANT HONORAT

Divendres, 30 de març
Conferència: Del ruralita
i

a

funcions del món rural

a

pobles d'Algaida, Pina i

Randa, sobre aspectes històrics, socials,
etnogràfics, natural i econòmics, entre d'al¬
tres.

Els dos becats rebran la meitat de la sub¬

l'urbanita: canvis

Mallorca,
càrrec de Pere A. Salvà, catedràtic de geo¬
noves

dir-se "Carrer dels Donants

venció

a

en

el moment de la concessió i la

resta el dia del lliurament de l'estudi.

grafia humana de la Universitat de les Illes
Balears.
Lloc: Auditori del Casal Pere

LLETRA DE CONVIT

Capellà a les

21.30 hores.

Coincidint amb el centenari de la Lletra de
Convit de Mossèn Antoni Maria Alcover,

Divendres, 27 d'abril.
Concert: Música Nostra

en

l'Ajuntament d'Algaida s'adhereix

directe, concert

només per escoltar a càrrec d'un dels grups
més coneguts i apreciats del tolk mallorquí.

Lloc: Auditori del Casal Pere
21.30 hores.

Capellà a les

a

la cele¬

bració. La UIB organitza un programa que té
els

objectius de difondre el llegat de Mossèn

Alcover, reflexionar sobre la situació actual
dreta Bernat Sureda, Jaume Català i Sebastià Puigserver, els tres pri¬
respectivament, del torneig d'escacs infantil de Sant Honorat orga¬
pel club d'escacs Algaida.

D'esquerra
mers

nitzat

a

classificats

de la nostra llengua i la projecció exterior
adequada de la nostra cultura.

m

