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Aquest bo Lie tí, certament

modest, que avui teniu en les

vostres mans és, pretén esser,

una eina, petita i senzilla,

de divulgació de l'opinió i

activitats que l'Agrupació Socia¬

lista d'Algaida manté en la

dinàmica del nostre poble.

Neix, sigui dit amb tota

la prudència però amb el mateix

coratge, amb voluntat d'obrir

nous espais informatius i de

participació, així com amb vocació

d'esser una veu legitimada que

expressi la tasca que els socialis¬

tes d'ATgaida, Pina i Randa

estam realitzant a l'Ajuntament,

des de l'oposició, perquè és

necessari que els polítics donin

comptes d'allò pel qual han

estat elegits.

Però, també és precís crear

canal's d'opinió sobre els esdeveni¬

ments del municipi i d'aquells

que es produeixen arreu de les

Illes, perquè hem d'estar oberts

a tots els sectors de progrés

del nostre poble per tal d'incidir

en la creació de processos de dinamització social i cultural que permetin l'experièn-
dia d'una democràcia més real.

Des de la senzillesa d'aquesta petita publicació no pretenem competir amb els

mitjans de comunicació consolidats i arrelats al nostre poble. Volem, això sí,

donar a conèixer la nostra veu i avançar vers el camí de l'a llibertat d'expressió
i la dialèctica més elemental.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

L'Ajuntament d'Algaida,per unanimitat de tots els seus components, va
acordar dur a terme el segon torneig de fútbol-sala de Sant Jaume, i es
pressupostà en 50.000 ptes. Segons pareix s'espera la participació de 9
ò .10 equips, i els àrbitres seran federats. Aquests torneig va néixer l'any
passat a iniciativa de particulars, i ja en aquella ocasió va tenir el
suport dels Regidors del Grup Socialista.

L'Ajuntament va denegar el permis sol.licitat per Horts Rudolf Richter
per a l'instal.lació d'un centre de cria d'aus de rapinya europees a les
inmediacions de Pina. Aquesta determinació es va adoptar després de que
els informes demanats a la Conselleria d'Agricultura fóssin totalment nega¬
tius .

L'Ajuntament, per unanimitat, i després de tenir en compte l'informe
del Secretari, va denegar la sol.licitud de parcel.lació i urbanització
de la zona Carrer Estació, Carrer Antoni Maura i Carrer Pare Bartomeu Pou.
L'informe del Secretari desaconsellava la concessió de llicència degut
a que perfer una obra d'aquesta envergadura fa falta que el nostre poble
compti amb"un planejament urbanístic que l'ampari.

L'Ajuntament d'Algaida, a proposta del Grup Socialista, aprovà concedir
subvencions per canviar els rètols comercials del castellà al català.

A proposta del Grup Municipal Socialista, l'Ajuntament s'ha acollit
al Pla de Millorament de Façanes de la Conselleria de Cultura, en la quanti¬
tat de 348.787 ptes. Aquest pla consisteix en que, a petició dels particu¬
lars, els Ajuntaments concediran ajudes per arreglar façanes, a fons perdut,
que cobriran dues terceres parts del total del pressupost de l'obra.

La Regidora de Cultura va convocar una reunió per a la creació d'una
Associació d'Amics de Castellitx. A proposta del Grup Socialista, es va
decidir ampliar el marc d'actuació instituint un Patronat per a la defen¬
sa, conservació i manteniment dels monuments històric-artistics, edificis
i zones d'especial interés. Es demanà a Francesc Antich i Antoni Puente
que redactessin un avantprojecte d'Estatuts.



ACTUALITAT MUNICIPAL

En el' darrer PTe Ordinari l'Ajuntament va aprovar les subvencions
corresponents a l'any 1.989. El Grup Municipal Socialista, davant la
manca de discussió del Pressupost Municipal i tenint en compte l'a manca
de criteris a l'hora de concedir-l'es, així com deixar certes entitats
sense subvenció (A.A.V.V. de Randa, etc.), va decidir abstenir-se a
Ta votació.

ENTITATS QUE HAN SOL.LICITAT SUBVENCIÓ:
- Associació Banda de Música 55o.ooo,-
- Club de Futbol A'ïgaida 35o.ooo,-
- C.D. Algaida Handbol" 45.ooo,-
Societat de Caçadors 7o.ooo,-
- Colombòfila 25.ooo,-
- Esport Algaida 25.ooo,-
- Club Scacs 25.000,-
- Cl'ub de Pipers 35.ooo,-
- Billar 25.000,-
- O.C.B 60.000,-
- Cossiers 60.000,-
- Orfeó de Castelïitx 22o.ooo,-
- Restauració de l'orgue loo.000,-

ENTITATS QUE NO HAN SOL·LICITAT SUBVENCIÓ:

- Associació de Pares d'Alumnes 7o.ooo,-
- Club Autoescola Levante 25.000,-
- I.F.P. Pere de Son Gall 15.000,-
- I.N.B. Maria Antònia Salvà 15.000,-
- Titoieta Ràdio 25.000,-
- O.P. Pare Pou 25.000,-
- Associació de Veïns de Pina 5o.ooo,-
- A.L.P.I.R.A. ..................... 25.000,—
- Associació de la Tercera Edat 4o.ooo,-
- Setmana Cu'ïtural Gastronòmica 7o.ooo,-
- Religioses Agustines 25.000,-
- Companya de Teatre Es Cadafal 25.000,-

TOTAL SUBVENCIONS: 2.000.000,- de pessetes.

Organitzada per la Comissió de Cultura de l'Ajuntament d'Algaida,
amb la col·laboració de l'Arqueològica i l'Escola Lui.lista, diumenge,
dia 18 de juny, es cel.l'ebrarà al monestir de Cura la I Concentració
Lui.lista.

L'Ajuntament d'Algaida ha declarat fil·ls predilectes al Pare Munar
i a Pere Capellà "Mingo Revul'go".

S'ha elegit Jutge de Pau a Antoni Cardell i sustitut a Guillem
Mascaró.

Continuen les converses entre el Batle i un grup de pares en re
lació a l'Escoleta.



aDeu anys d'Ajuntaments democràtics"

i.iii.ui ' ae(M!ip Tei xen '-Vñ dons anys d ' A jun r.ainon r.s lioriocrà cics , hen
cnoi'ut. opiifit'i encrevistar a JOAN I-ÍAMIS GF.LABKHT, primor bacTe de -

(io 1'òfuira osmoncada. Fn Joan, afil·lat a l'Aprupació Socialisca
d'Airai (ia, va encapçcaïar una candidacura formada per coces les forces
(](' proi-rós dol' nostre F'obl'e; candidacura guanyadora de les eleccions
locals a Algaida l'any l'.979, fronc a la que va presencar l'a UCD.

j.JAIbA.- i,Ui ins problème:; més greus trobàreu (juan assui::íreu la baclia
i.' ;'Ajnni.iiii.'ni daiKicràcic, df.-:;i)rcs de cants d'anys de dici^adura'.'
OAN FAM IS.- La rnanca d'experiència i profiaracLÓ dels
,riiia-r:. polítics d ' ■ in O c r à t i c S e r ;i un f'-t important. La

i , , I ; n- ¡ inicial fou il o d o s c o n e i x (uu o n i d < ■ 1 o r. r s r u c c u r (mí
, ,! an a i 11 n c a m o n I. i i·iancava a s r; < ■ : ; s o r a o n r t c n i o

•,, I I i I I . ■ . ■■ix; mateix no ill havia c ' i ; -, i, 11 m : ; d o r r ■. i i i : ' i e : ; ,



■la qual cosa dificul'tava l'exercici de l'a gestió pública.

ALGAIDA.- Ccm era la situació económica municipal?

JOAN RAMIS.- Pràcticament insostenible, fins després

de dos anys la situació pressupostària no va estar normalit¬

zada i regularitzada. IniciaTment ens trobàrem que no

hi havia secretari, la qual cosa dificu-Ità enormement

Ta nostra feina.

ALGAIDA.- Com fou la vostra experiència, a nivell personal, positiva o negati-va?

JOAN RAMIS.- EI temps que vaig esser el cap de -l'Ajuntament

va significar una experiència personal important, vaig

aprendre a comprendre les necessitats deï poble i el's

problemes dels habitants; era una satisfacció poder ajudar

a resoldre situacions particulars dels a'igaidins, hi

havia espectatives que esdevenien realitats concretes.

ALGAIDA.- La vostra candidatura d'esquerra guanyà a la UCD Ifes primeres eleccions munici¬

pals democràtiques. Per què creis que 'l'esquerra ja no ha tomat guarç/-ar les eleccions

posteriors?

JOAN RAMIS.- Provab'lemen t algus factors hi han influit

decissivament. Es possible que Tes 'ïTistes presentades

pels partits d'esquerra no hagin estat Tes més adequades.
Per a'itra part és un fet real Ta desunió existent entre

Tes opcions progressis tes que, tenint present el sistema

electoral, no afevoreig un govern municipal de progrés ,

i això és una TTàstima. ET poble ja no accepta e'ls radica

lismes d'antany i dóna suport a les opcions de progrés
més moderades

ALGAIDA.- Creis que el poble, la gent, participa activammt a là gestió de 'la política

municipal?

JOAN RAMIS.- Difícilment es pot participar a la política

municipa-l si no existeix una capacitat informativa clara

per part de l'Ajuntament. La gent no està informada i

per tant no participa. Ta qual cosa crea despreocupació
pels problemes del poble.



ALGAIDA,- Segcns la vostra opinio, era més fàcil exercir de batle en teirps de la dic¬
tadura?

JOAN RAMIS.- No, de cap manera, L'exercici de l'a batl'ia
en democràcia té moltes mes aventatges. L'opinió de la
gent que parla sense por, l'existència de distints grups
polítics que permet ïa realització de debats en el marc
de la gestió pública, o el fet de que el batTe estigui
obligat a consultar las decisions que adopta podent-se
enriquir de l'es opinions del demés, són fenòmens que
no s'esdevenien en la dictadura,

ALGAIDA,- L'actual niajan.a irunicipal ha pactad un canvi de batlte aitre dos menbres
del mateix partit a la meitat de ïà Itegislatura, Quina és la vostra opinió sobre aquest
fet?

JOAN RAMIS,- No crec que sigui bo que dos membres del
mateix partit pactin un canvi de batle en la meitat -

d'una legislatura, Això significa que la majoria municipal
no té un projecte polític comú per a realitzar conjuntament,
A més a més l'experiència ens ha demostrat que els succes¬
sius baties no han continuat els projectes iniciats pels
anteriors i això ha repercutit negativament en l'economia
del poble. S'han gastat doblers innecessàriament. L'exem¬
ple més clar és el de les normes subsidiàries, que quan
estaven a punt d'aprovar-se es convocaren noves eleccions
i no han estat capaços d'aprovar—les en dues legislatures,
amb tot el cost que això ha significat.

ALGAIDA,- Ens podríeu fer una vaibració del que han suposat éls deus anys d'Ajuntaments
Democràtics?

JOAN RAMIS,- La gent ha après a prendre part políticament
i sense temors, es pot expressar en llibertat i podem
participar en totes les accions públiques. Així mateix
es pot exercir un control de la gestió municipal i podem
optar entre distints programes que es presenten. Ara
cal incrementar més la participació per fer real l'a democrà¬
cia formal.



EDIFICI D'USOS SO CI A L S

Ara fa aproximadament sis mesos que el; Consell Insular de Mallorca va
adjudicar la tercera fase per a la construcció de l'Edifici d'Usos Socials
que s"ha de construir al solar de l'antic Teatre Parroquial.

A pesar de fer tant de temps, el contratista, Empresa J.A. Ramonell,
no ha començat encara l'obra, i no sabem amb certesa per què, ja que cada
cop que ho hem demanat a la Majoria Municipal, ens ha contestat que està
a punt de començar.

Aquesta situació és molt preocupant ja que pot endarrerir de forma consi¬
derable la construcció de l'edifici, en tant que si una fase no s'executa,
endarrereix les altres. De fet l'Ajuntament ha sol.licitat al Pla d'Obres
i Serveis la quarta fase i encara no ha començat la tercera. Això, a més,
|)ot produir un increment del cost total de l'edifici a causa de l'augmentdels productes i materials de construcció. Aquest retard farà que els padrins
estiguin més temps sense unes instal.lacions molt importants i necessàries
per a ells, i el nostre poble passarà uns anys sense gaudir d'un lloc d'u-
Lilització social ni locals per a les entitats.
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NORMES SUBSIDIARIES

Sense cap dubte la
gran assignatura pendent
d'aquest Ajuntament és
la realització d'un plane¬
jament urbanístic que
reguli el terme d'Algaida.
Es ja tanta la tardança
que, inclus organismes
superiors, podrien decidir
alguna mesura substitutòria
per a dur a terme aquesta
tasca.

Certament seria molt
llastimós veure com front
la incapacitat de certs
governants nostres, les
directrius a seguir, en
matèria urbanística, les
dictas la Comunitat Autònoma. Tot i això no seria el més negatiu, ja
que, al meyns, tendríem una normativa aplicable, sense la qual, el nostre
poble està sotmès a una inseguretat urbanística que no permet cap desenvo¬
lupament equitatiu.

A Algaida existeixen, per exemple, traçats de futurs carrers que
no estan amparats per cap tipus de normativa municipal, la qual cosa
dificulta, dissortadament, el creixement normal i lògic del casc urbà.

Per altra part, la manca d'aquesta normativa urbanística adequada
a les necessitats del poble paralitza iniciatives importants de particu¬
lars per a la creació de nou sól urbà que, segurament, produiria una
important reducció dels preus dels solars i significaria un minvament
de l'especulació que actualment s'escau.

Es necessari, també, regular la Carretera de Manacor, fugint de
les declaracions d'interés social per a la creació d'indústries o comerços
i, per això, cal estudiar la necessitat de dissenyar un polígon al nostre
terme.

Però, és que una normativa adequada també ha de regular les construc¬
cions al sól rústic, impedint la formació de nuclis ilegals de població.
Més encara, caldrà catalogar les zones d'especial interés, els monuments
arqueològics i històric-artístics subjectes a protecció i conservació.

Hi ha més raons per les quals és imprescindible un planejament urba¬
nístic, eliminar el creixement arbitrari, repartir millor els beneficis,
anul.lar les injustícies en la defensa dels administrats etc.

Ara que es celebren els 10 anys d'Ajuntaments democràtics, molts
de pobles han pogut presentar al seu balanç, aquesta tasca com ja realit¬
zada (Sineu, Alaró, Montuiri etc.), el nostre, ha tornat a quedar enrrera.

Francesc Antich
Portaveu del Grup Mmicipal Socialista
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EL DAR R R" ' P L~ E

PRECS I PREGUNTES .

Al darrer Ple Municipal Ordinari,
el Grup Municipal Socialista-PSOE,
va presentar, a l'apartat de precs
i%: preguntes, algunes formulacions
importants, que creim , representaven
les inquietuds de molts d'algaidins.
Es lamentable que la majoria aprovi
projectes presentats per l'oposició
i no els dugui a terme. En qualsevol
cas, a l'únic apartat que permet la
participació de tots els regidors,
el Grup Socialista va afrontar les
preguntes i precs que enumeram a conti¬
nuació:

PREGUNTES

PSCE.- Quia ês la situadLó de l'obra existent
a l'entrada de Pina, venint d'Algaida, ja que
ens consta que està paralitzada per ordre de
l'Ajuntament i, això no obstant s'hi continua
fent obra?

MUE.- Oficialment aquesta obra està paralitzada però aquest Ajuntament no ccnprovarà si realment
l'obra continua.

PSCE.- Quina és la raó per la qual l'Edifici d'ifaos Socials que l'Ajuntament ha de construir
al solar de l'antdc Teatre parroquial, pel que fa a la tercera fase, estigui tan endarrerida (sis
mesos), i quan es pensa començar la construcció?

MUE.- Fa un parell de vegades que ens conuniquor que ha de començar, però no arriba a ser veritat,
ens han assegurat començar l'obra el dia 10 de maig.

PSCE.- Com està la construcció de l'edifici destinat a aules de preescolar i escoleta infantil?
S'ha previst reformar d'alguna manera la guarderia que actualment existeix, tal com va demanar
un grup infxjrtant de pares del poble?

MUE.- Pel que fa referència al Preescolar hem d'iniciar negociacions amb el Ministeri d'Educació.
Pel que es refereix a la reforma de la guarderia, no hem previst res, de mcmait, però hem de parlar
amb els pares sobre les mesures que es poden adoptar.

PSOE.- Tenint present que a l'Ajuntament hi ha vacants una plaça d'Administra¬
tiu i una de Municipal, quan es treurà l'oferta pública de treball?

BATLE.- Esperàvem tenir el pressupost aprovat.

FRECS

.-Es prega que l'Ajuntament s'informi oficialment dels motius pels quals la
Comissió Provincial d'Urbanisme ha enviat el projecte de Modelmon S.A. al Con¬
sell Insular de Mallorca, alegant raons de disciplina urbanística.



S'insta a l'Ajuntament perquè retiri l'autocar i el seat 127 en males condi¬
cions que hi ha depositáis a l'entrada de Pina, així com el cotxe que hi ha
devora el creuer de sa Torre d'en Calina, al camí de muntanya.

Es prega a l'Ajuntament perquè investigui sobre la col·locació de plaques
solars damunt l'edifici restaurat de Punxuat, la qual cosa es considera poc
estètica.

S'insta a l'Ajuntament d'Algaida perquè s'adhereixi a la Federació de Muni¬
cipis de les Illes que s'està constituint.

activitats de l'agrupació
socialista d' alcaid a-psoe

CONCURS DE FOTOGRAFIA

Com cada any l'Agrupació
Socialista d'Algaida-PSOE ha
organitzat un Concurs de Fotogra¬
fia. Les fotografies que es pre¬
sentin seran exposades al local
de l'Agrupació durant les festes
de Sant Jaume.

Les bases del concurs es

publicaran en un programa especí¬
fic .

PSOE

EUROPEES
ACTE PÚBLIC

DIMECRES, 17 DE MAIG - ALGAIDA
LOCAL DE L'AGRUPACIÓ SOCIALISTA A LA PLAÇA - A LES 2r30 H.

FRANCESC ANTICH
REGIDOR D'ALGAIDA

JOSEP ALFONSO
DIPUTAT AUTONÒMIC


