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EDITORIAL

Ara fa tres anys que l'Ajuntament d'Algaida publicava
per primera vegada aquesta revista. Durant aquests tres
anys Punt - 3 ha servit per fer arribar l'actualitat munici¬
pal a tots els veïns I veïnes d'Algaida, Pina I Randa. Aquest
ha estat el compromís i que a la vegada és l'obligació de
l'equip que governa el Consistori, de mantenir Informat
de totes les obres. Inversions, esdeveniments que en
aquest temps han passat al nostre municipi. Aquest és
l'objectiu que tenia quan va aparèixer i aquest segueix
essent el seu propòsit.
Les Infrastructures i serveis posats en marxa aquests anys
queden arrelades a la vida del poble. Un poble viu, des¬

pert als constants canvis, amb il·lusió per millorar, neces¬
sita el suport institucional per desenvolupar les Iniciatives
i Inquietuds dels ciutadans I ciutadanes.
Les Inversions que, sens dubte, han millorat la qualitat de
vida dels ciutadans del nostre municipi, no basten si entre
tots no som capaços d'adquirir el compromís de fer feina
tots junts, en tots els àmbits, econòmics, socials, culturals.
Els recents Premis Castellitx, són una mostra de la inquie¬
tud i de què som un poble viu.
Aquest ha de ser el nostre camí, formant tots un sol cos,
Institucions, associacions, entitats, empresaris, perquè
segur que sl tots fem feina plegats guanyarem el futur.

ESUM INFORMACIÓ MUNICIPAL

Constitució de la Junta Local de
Protecció Civil

Inici obres millora del paviment
de diversos camins del municipi

o
Inaugurat nou centre Sanitari Algaida

Acord Ajuntament Algaida I societat
Diversitat 21

Aprovació definitiva ordenança
Medi Ambient

Moció contra la guerra d'Irak

Aprovació definitiva pressupost municipal

Adjudicades les obres de millors
drecera Randa

Aprovat plec condicions ampliació
Can Lluís
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JOVES

ACTIVITATS QUE HEM FET:

Curs de maquillatge de disfresses
(28-02-2003)
Festa de disfresses (28-02-03)
Cicle de cinema de por (mes de març)
Taller de begudes alternatives
(26-04-03)

ACTIVITATS PROGRAMADES

-1 de Maig: III Torneig de Futbol 7
-18 de Maig: Excursió a sa Dragonera
- 24 de Maig: Taller de pintura
damunt vidre
-14 de juny: Taller de comunicació
- Curs de warhamer

(dates a confirmar)

Programes apart de totes les activitats.
Per a més Informació veniu al Casal
dels Joves d'Algaida o telefonau al
971668066 dins el seu horari que és:

Divendres: De 18.00 a 20.00 hores I de
22.00 a 00.00 hores

Dissabtes: De 16.00 a 19.00 hores I de
21.00 a 00.00 hores

Diumenges: De 17.00 a 19.00 hores

Taller de moquillatje
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El passat dilluns de Pasqua, vigília de la Festa de la Pau, es
varen lliurar per segona vegada els renovats Premis
Castellitx en un solemne acte celebrat a l'auditori del
Casal Pere Capellà.

L'acte va comptar amb l'assistència de nombrós públic
encapçalat pel batle d'Algaida, Jaume Jaume, el conseller
executiu de cooperació local del Consell de Mallorca,
Josep Gomila i regidors i regidores de l'Ajuntament
d'Algaida.

La nit algaidina de la cultura va iniclar-se amb un
aplaudit concert a càrrec del quintet de vent Opus 96 for¬
mat per Gabriel Oliver (Torres), Maria Caldentey, Catalina
Obrador, Joana Rullan i Miquela Orfi.

En el decurs de la vetlada el regidor d'educació, cultu¬
ra i esports, Pere Sales, va presentar un nou número de les
Pleguetes d'Història i Cultura, publicació periòdica edita¬
da per l'Ajuntament d'Algaida que en aquest cas recull
les obres guardonades a l'àmbit literari dels Premis
Castellitx de l'any 2002. En la seva intervenció, Pere Sales
va recordar la figura de Francesc de Borja Moll coincidint
amb la celebració del centenari del naixement de l'insig¬
ne filòleg menorquí.

Una vegada llegida l'acta del Jurat, format per Llorenç
Antich, Pere Fullana, Gabriel Janer i Pere Mulet, es va
procedir al lliurament dels guardons.

GUARDONATS 2003
PREMIS CASTELLITX

Narració Curta
Rosa d'Or: Lluís Sanahuja
Munné: 600 €

Accèssit: Francisca Crespí
López: 150€

Poesia
Rosa d'Or: Joan Constans
i Aubert: 600 €

Accèssit: Miquei Oiiver
Bauçà: ISOc

investigació
Rosa d'Or: Llorenç Gil
Vives: 600 €

Accèssit: Miquei
Puigserver Saias: 150€

Fotografia
Rosa d'Or: A. Benítez
Barrio: 600 €

Accèssit: José Maria
Mellado Martínez: 150 €

Poesia Popular (Giosat)
Rosa d'Or: Bartomeu Grau
Fullana: 600 €

PREMIS amm 2003

UN NOU CENTRE DE DIA A ALGAIDA
El Ple de l'Ajuntament d'Algaida acordà per unanimitat el
passat 6 de març sol·licitar a la Mancomunitat del Pla de
Mallorca l'obertura d'un centre de dia a Algaida, que esta¬
ria ubicat a l'antic centre sanitari del municipi, al carrer
Pare Pou número 40. La ubicació d'un centre de dia a

Algaida contribuiria a una futura distribució dels munici¬
pis dins el Pla de Mallorca, possibilitant un centre de dia
que agrupés els municipis d'Algaida i Santa Eugènia. El
local és d'una sola planta, evitant els inconvenients de la
supressió de barreres arquitectòniques, i amb unes refor¬
mes el cost de les quals no sembla elevat perquè l'immo¬
ble està en bon estat.

Avui en dia, per tal d'oferir uns espais a la gent major
dels municipis que formen la Mancomunitat del Pla de
Mallorca, es va iniciar per part de la Mancomunitat la crea¬
ció dels centres de dia que estan a Costitx i Montuïri.
Algaida, amb una població de 4.155 habitants és el muni¬
cipi amb més habitants dels que tenen transferits els ser¬

veis socials a la Mancomunitat. De la població del munici¬
pi, un 25,22%, és a dir, un total de 1.048 persones, pertany
al col·lectiu de gent major de seixanta anys, que si es mira
dins el conjunt de tota la mancomunitat, és prou signifi¬
catiu. L'augment demogràfic d'Algaida durant els darrers
deu anys ha estat considerable. L'any 1991 tenia 3.107
habitants i per la situació del municipi, veí de Palma, fa
que les expectatives de creixement siguin considerables
això fa suposar que el nombre de potencials usuaris del
centre de dia sigui elevat.

Malgrat tenir assignat Algaida el centre de Montuïri
els vuit usuaris que actualment fan ús d'aquest servei
s'han de dividir entre els dos centres de dia de Costitx i

Montuïri, afegint el problema que planteja un municipi
amb tres nuclis de població diferenciats, Algaida, Pina i
Randa.
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NOU CENTRE SANITARI A ALGAIDA IL·LUMINACIÓ
NOVA AL CAMP
DE FUTBOL
El terreny de joc del camp de futbol es
Porrassar ja disposa de nova Il·lumina¬
ció. Això suposa una gran millora per
les instal·lacions esportives i també per
a la pràctica del futbol ja que amb la
realització d'aquesta obra, que ha
ampliat la potència dels focus passant
de 12.000 W a 40.000 W, es podran
jugar partits de competició oficial, ja
que fins ara la il·luminació existent no
era suficient i a vegades, sobretot
durant l'horari de l'hivern, es jugaven
partits a unes hores que no eren les
més aconsellables.

Aquest projecte, el pressupost del qual
és de 72.163,39 €, ha estat finançat
íntegrament per l'Entitat del Turisme de
les Illes Balears, ENTURIB, de la
Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears.

Des del passat mes de març Algaida disposa d'un nou cen¬
tre sanitari. Aquest nou edifici substitueix a| que fins ara ha
estat el centre de salut, un centre aquest que amb el temps
havia esdevingut insuficient ja que la superfície limitada de
l'espai impedia qualsevol ampliació, però sobretot tenir un
centre que permetés assumir nous serveis.

El nou centre de salut compta amb tres consultes
mèdiques, una per pediatria, tres sales per inferrneria,
sala de cures, sala polivalent, sala de descans del personal,
així com els espais dedicats a admissió, magatzem i arxiu.
També, és un centre que per les característiques de l'edi¬
fici pot ampliar les possibilitats de cara a un futur.

L'assistenta social, que fins ara tenia el despatx d'a¬
tenció al públic al casal Pere Capellà, també disposa d'un
nou espai d'atenció, que està situat a la primera planta
de l'edifici.

Aquest nou centre sanitari fou inaugurat el 16 de
març. A l'acte d'inauguració hi varen assistir, el president
de les Illes Balears, Francesc Antich, la consellera de Salut
i Consum, Aina Salom, el batle d'Algaida, Jaume Jaume,
tota la Corporació municipal, a més d'altres autoritats,
així com el personal mèdic i administratiu del centre sani¬
tari d'Algaida.

El projecte ha estat realitzat pels arquitectes Aina
Cifre i Sebastià Company i l'empresa constructora ha
estat Ortiz, Construcciones y Proyectos, SA. El seu cost ha
estat de 900.567,38 €, el finançament del qual ha corres¬
post amb un 90% a la Conselleria de Salut i Consum i un
10% a l'Ajuntament d'Algaida.
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NETEJA DE
CAMINS RURALS

Degut a les pluges d'aquest hivern
molts dels camins rurals del terme
havien quedat intransitables per la
crescuda de les herbes de les voreres.

L'Ajuntament d'Algaida ha prioritzat
aquesta necessitat i a més de comptar
amb la màquina de neteja de la
Mancomunitat del Pla ha contractat
una empresa per tal de poder dedicar
més dies al desbrossament de la majo¬
ria de camins del nostre terme.

NOU EDUCADOR
DE CARRER
La Mancomunitat Pla de Malorca ha

incorporat un educador de carrer més,
essent tres els educadors que donen
servei avui en dia ais municipis de la
Mancomunitat. A Algaida, l'educador
és en Joan Vanrell i per qualsevol cosa
podeu posar-vos en contacte amb l'as¬
sistenta social els dimarts de 9.00 a

13.00 hores.

ASSOCIACIÓ
PERSONES MAJORS
Després de la inauguració del nou cen¬
tre sanitari d'Algaida els serveis socials
han passat al nou edifici, conservant el
mateix horari d'atenció al públic, els
dimarts de 9.00 a 13.00 hores. Això ha
permès ampliar les oficines de
l'Associació de Persones Majors
d'Algaida. S'han estrenat equips infor¬
màtics, cedits per Presidència del
Govern de les Illes Balears.

L'Associació de Persones Majors
d'Aigaida organitza el diumenge 1 de
juny una popular paella per a tots els
socis al camp municipal de futbol
d'Algaida.

ACABADES LES OBRES DEL DIPÒSIT
REGULADOR D'AIGUA A PINA

Acabades les obres del dipòsit reguiador i de la connexió
amb la xarxa d'aigua, els veïns de Pina ja podran gaudir
del servei del subministrament d'aigua. Encara que s'han
de duu a terme algunes reparacions de fuites a la xarxa.
En aquests moments l'empresa concessionària està ins¬
tal·lant els comptadors als veïns que ho han sol·licitat.

En un principi l'aigua que es subministrarà és la del
pou situat vora el dipòsit regulador; aquesta aigua no
compleix els paràmetres que exigeix la Conselleria de
Salut i Consum, excés de nitrats, per la qual cosa no es pot
usar com aigua potable.

Per poder servir aigua potabie a Pina i, també, per
resoldre el problema de la falta d'aigua als tres nuclis
urbans el Consorci d'Aigües d'Algaida, integrat per
l'Ajuntament i el Govern de les Illes Balears, ha aprovat
un projecte que per una part connecta Algaida amb
Pina. Amb aquesta actuació queden connectats els tres
nuclis urbans d'Algaida, Pina i Randa, així es podran fer
ús dels diferents pous que integren la xarxa de sondeigs
que s'han realitzat al municipi.

Per altra part, aquest projecte contempla la connexió
amb ei nucli urbà d'Algaida del pou que s'ha realitzat a la
zona de Marina i la construcció d'un nou dipòsit regulador
situat a aquesta zona. Aquest dipòsit tindrà una capacitat
de 600 m3 que estarà connectat directament a través de
la xarxa amb l'altre dipòsit situat a son Micola que també
té la mateixa capacitat, amb la qual cosa el nucli urbà
d'Algaida tindrà dos dipòsits reguladors, que a la vegada
estaran connectats amb el de Randa, actualment ja hi està
amb el de son Micola, i el que s'ha construït a Pina.

El cost d'aquest projecte és d'l.262.911,04 euros que
d'acord amb els estatuts del Consorci d'Aigües d'Algaida,
l'Ajuntament d'Algaida ha d'assumir el 25 %, la resta ho
finança el Govern de les Illes Balears.

El finançament d'aquest projecte és a càrrec del prés¬
tec que va signar l'Ajuntament d'Algaida i el Govern de les
Illes Balears, a través del Consorci d'Aigües d'Algaida mit¬
jançant el qual s'han realitzat els diferents sondeigs les
obres de connexió per resoldre d'una manera definitiva el
problema d'abasteixament d'aigua.

REMODELACID (AMI DE SON PERDI I
PAVIMENTACIÓ DRECERA DE RANDA
Per Decret de batlia es va adjudicar a l'empresa Hermanos
Gost Simó SA l'obra de pavimentació del camí de son
Perot de Pina. Aquesta obra consisteix amb l'asfalt del
tram d'aquest camí des del seu començament, a la carre¬
tera, fins al final de la parcel·la on està situat el camp de
futbol es Figueral. El pressupost és de 28.439,64e.
Aquesta obra està inclosa dins el Pla d'Obres i Serveis del
Consell de Mallorca per a l'any 2003.

La Comissió de Govern celebrada el 14 d'abril va apro¬
var el plec de condicions que ha de regir l'adjudicació per
subhasta de les obres de pavimentació del camí de sa
Drecera de Randa. El pressupost d'aquest projecte és de
54.027,19 €; aquesta obra està inclosa dins el Pla d'Obres
i Serveis del Consell de Mallorca per a l'any 2003.



RANDA I LA FIGU
DE RAMON LLULL
L'Ajuntament d'Algaida i la Conselleria de Turisme del
Govern de les Illes Balears, a través de la societat
Diversitat 21, SA, han iniciat un ambiciós projecte per
aconseguir la millora del nucli urbà de Randa així com de
la muntanya i els seus llocs històrics i religiosos, especial¬
ment el santuari de Cura, amb la finalitat de revalorar-los
com a atractiu turístic i cultural. Aquest projecte també fa
un especial esment a la figura de Ramon Llull i la seva
incidència a l'encontrada.

Per això, el conseller de Turisme del Govern de les Illes
Balears, Celestí Alomar, com a president de la societat
Diversitat 21, SA, i el batle d'Algaida signaren, el passat 3
de març, l'acord marc de entre l'Ajuntament d'Algaida i
la societat Diversitat 21 SA. Aquest acord marc és l'eix que
ha de vertebrar totes les actuacions que es realitzin a
Randa i els seus voltants.

Per una part, la societat Diversitat 21 SA, va adqui¬
rir l'any passat una parcel·la que es convertirà en un
espai públic que també serveixi, en part com zona
d'estacionament de vehicles, descongestionant d'a¬
questa manera la saturació de vehicles que pateix el
poble de Randa, sobretot els caps de setmana, com a
zona d'esbarjo.

Per altra part, es preveu un projecte d'urbanització del
carrer de sa Font, creant un espai per vianants i amb cir¬
culació de vehicles restringida només per la gent que viu
a aquest carrer, amb la pavimentació del carrer amb
pedra i la col·locació de mobiliari urbà i nou enllumenat i
al carrer de l'Església amb l'ampliació de les voravies de
manera que no hi puguin estacionar vehicles i la col·loca¬
ció, també de mobiliari urbà i nova il·luminació.

També, dins aquest projecte i pel que fa a Randa, ja
s'ha signat el conveni entre l'Ajuntament d'Algaida i la
societat Diversitat 21, SA per bastir un centre d'interpre¬
tació turística a Randa. Aquest centre estarà situat a l'im¬
moble del carrer Església, núm. 12 i servirà com a centre
d'informació turística de Randa i als seus voltants i també
com lloc pel serveis municipals i per ús del poble de
Randa. L'Ajuntament assumeix les despeses de lloguer i
de manteniment que pugen a 15.000 € anuals i la socie¬
tat Diversitat 21, SA les despeses de personal, 19.000 €
anuals i el cost de les obres d'adequació d'aquest immo¬
ble que pugen a 55.000 €.

Dins aquest acord marc, també s'ha signat el conveni
de col·laboració entre les dues entitats per realitzar una
ruta cicloturística entre Algaida i Llucmajor, pel camí de
son Miquel Joan. L'objectiu és adequar aquest camí per la
pràctica del cicloturisme i pels ciclistes, preveu la millora
del seu paviment i de la senyalització adient, com és ara
reducció de velocitat i pannells informatius, per la pràcti¬
ca de l'esport de la bicicleta. El cost d'aquest projecte és
de 105.892,79 €, que està finançat íntegrament per la
societat Diversitat 21, SA amb fons de l'ecotaxa.

Aquest és el primer camí que s'habilita com a ruta
cicloturística, d'una sèrie d'actuacions que en un futur
preveuen el camí de Castellitx, per Binicomprat, el tram
entre Castellitx i el creuer d'aquest camí amb la carretera
de Llucmajor, vora el camí de la Drecera de Randa, for¬
mant així un circuit per la part sud del terme municipal.

Finalment es contempla una actuació al santuari de
Cura per ressaltar la figura de Ramon Llull, la seva obra i
la seva incidència al llarg de la història sobre la muntan¬
ya de Randa i els seus voltants.

NOU GRUP DE PROTECCIÓ CIVIL
El passat 20 de febrer es constituí la Junta Local de
Protecció Civil, on prengueren possessió dels càrrecs
cadascún dels membres que la conformen. Durant la
reunió es tractaren els diferents temes i objectius que
s'ha de marcar el nou servei de Protecció Civil, essent
prioritari l'elaboració del Pla d'Emergència Local.
Aquest document fixa el que s'ha de fer abans, durant
i després de que es produeixi una catàstrofe o calami¬
tat pública al municipi o als seus voltants. La Junta
Local de Protecció Civil és un òrgan d'assessorament
del batle i contribueix, entre d'altres, a la prevenció
d'incendis i realització de simulacres per estar prepa¬
rats en situacions d'emergència. La seu de l'associació
de voluntaris del cos de Protecció Civil és a l'immoble
de la peixateria.

El regidor delegat de l'Àrea de Protecció Civil és la Sra.
Antònia Ramis Oliver i el funcionari delegat pel batle com a
representant del personal de l'Ajuntament és la Sra. Isabel
M. Roca Cortés. Com a secretari figura Antoni Amengual
Frau i els vocals de la Junta de Protecció Civil són: Francesc
Ramis Oliver (regidor de sanitat). Guillem Fiol Gelabert
(batle pedani de Pina), Bernat Sureda Ballester (coordina¬
dor de la Policia Local), Juan Núñez Giménez (comandant
de la Guàrdia Civil), Jaume Fullana Juan (president de
l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil), Gabriel Oliver
Fullana (representant del club de Radioafeccionats) i
Gabriel Vich Miralles (director del CP Pare Pou). A més a

més, tres voluntaris de l'associació es van desplaçar a la
costa gallega per ajudar amb les tasques de neteja del lito¬
ral arran del vessament de fuel del Prestige.

TREBALLAM PEL
MEDI AMBIENT
És competència municipal el manteni¬
ment de les àrees d'aportació per a la
recollida selectiva de paper-cartró,
vidre i envasos. Per això, per tai dei
fomentar la recollida selectiva, a més
de Parc/Punt Verd, s'ha distribuït a dis¬
tints punts del nucli urbà d'Algaida
contenidors per facilitar als ciutadans
la recollida.
Així mateix, s'ha adequat al camí de
son Miquel Joan un espai per ubicar
nous contenidors per tal d'evitar ei
dipòsit de bosses de fems al final del
carrer del Sol degut a l'existència dei
pou que subministra aigua ai dipòsit de
son Micola i evitar així possibles filtra¬
cions.
També s'han sol·licitat nous conteni¬
dors per ubicar al. final del carrer Pare
Bartomeu Pou.
És fa un esforç per mantenir aquests
espais en condicions i és evident que la
col·laboració ciutadana esdevé impor-
tantíssima.
Pel que fa a ia recollida domiciliària de
fems cal respectar els dies i hores per
dipositar les bosses a la via pública i
així estalviar la brutícia als carrers.

Horari de recollida domiciliària:
Dimarts, divendres i diumenge a partir
de les 20,00 hores.

CURSOS
RECICLATGE DOMESTIC

El proper dissabte dia 10 de maig al
casal Pere Capellà a partir de les 11.00
hores del matí es donaran una sèrie de
consells pràctics de reciclatge domès¬
tic. Les inscripcions per assistir a
aquest curset es poden realitzar a la
Gasa de la Vila abans de dia 8 de maig.

COMPOSTATGE DOMÈSTIC

Diumenge dia 17 de maig, a les
11.00 hores, es realitzarà un curs de
compostatge domèstic ai Casal Pere
Capellà. Les inscripcions es poden
fer fins al proper dia 15 de maig ais
telèfons 971 125 335 ò 971 125 076.
La duració dei curs serà de dues
hores i està destinat a totes aquelles
persones que tenen hort, jardí o
corral. Per aprendre a fer compostat¬
ge cal dur una bossa amb fems orgà¬
nics del dia en curs.

PUNT TRES 7



AMPLIACIÓ DE LES
DEPENDÈNCIES DEL
CLUB D'ESCACS

Atesa la sol·licitud realitzada pel Club
d'Escacs d'Algaida, l'Ajuntament ha
procedit a la redistribució de les depen¬
dències del segon pis del Casal Pere
Capellà per ampliar l'espai utilitzat fins
ara pel Club d'Escacs d'Algaida. Els tre¬
balls realitzats amb parets mòbils per¬
metran als membres del Club d'Escacs

disposar de més amplitud i més llum
per desenvolupar les seves habituals
activitats.

OBRES AL SANTUARI
DE GRÀCIA I SANT
HONORAT
Les obres del Santuari de Gràcia I l'er¬
mita de Sant Honorat segueixen a bon
ritme. El passat 18 de febrer el presi¬
dent del Govern de les Illes Balears,
Francesc Antich, visità les obres que es
duen a terme per tal d'evitar els des-
prendiments de roques. Acompanyaren
al president Antich el conseller de
Presidència, Antoni Garcias, els Baties
de Llucmajor i Algaida, Lluc Tomàs I
Jaume Jaume, respectivament, el vicari
episcopal, el superior de Sant Honorat I
l'encarregat del sanutari de Gràcia. El
Govern de les Illes Balears ha aportat
600.000 euros per tal de poder dur a
terme aquesta actuació.

MOCIO CONTRA
LA GUERRA
El Ple de l'Ajuntament va aprovar a la
Sessió Extraordinària celebrada el pas¬
sat 26 de març, amb els vots favora¬
bles de l'equip de Govern (PSOE-PSM)
i del representat d'UM i el vot en contra
del grup Popular, la moció presentada
pel PSOE I el PSM sobre la condemna
de la guerra de l'Iraq.

JORNADA MEDIAMBIENTAL A CASTELLITX
El passat dissabte dia 26 d'abril
l'Ajuntament d'Algaida celebrà la tradi¬
cional diada de la natura I es procedí a
la neteja de l'entorn de Castellitx, amb la
desinteressada col·laboració de totes les

persones que es van apuntar a la con¬
centració. Es partí el dematí cap a la

Pau pel camí de la Drecera. Es van
replegar nombroses llaunes buides,
papers i demés estris abandonats que
es dipositaren en els corresponents
contenidors I papereres. Els participants
dinaren d'una paella que com es tradi¬
cional es va fer a Castellitx.

TERCERA FASE DE LA FONT DE PINA
Han acabat les obres corresponents a
la tercera fase de la rehabilitació I
reforma del recinte de sa Font de
Pina. L'objectiu d'aquesta fase ha
estat la rehabilitació del porxo on
estan situades les piques de rentar. El
canvi de coberta, la substitució de les
bigues de formigó per bigues de
fusta, la recuperació de les parets de
pedra o millora del seu paviment, així
com l'adecentament dels seus vol¬

tants han estat les actuacions que
s'han realitzat.
Actualment queda per executar la
Il·luminació d'aquest recinte, amb la
col·locació de faroles, una obra que en
aquests moments està a punt d'Inlciar-
se i que amb la col·locació de mobilia¬
ri urbà com bancs i papereres suposa¬
ran el final d'un projecte que ha recu^
perat un espai tant Important per Pina
I pel,municipi.

CONVENI PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJEGES
FINANÇATS AMB FONDOS FEDER.

/

El passat 23 d'abril el batle d'Algaida,
Jaume Jaume i Oliver I el president del
Consorci per al Desenvolupament
Econòmic de les Illes Balears, Pere
Sampol I Mas, signaren el conveni que
regula els projectes que es beneficien

dels fondos FEDER: pavimentació i
millora del carrer Cavallers (camí del
cementiri la fase), pavimentació del
carrer Joan Alcover, Il·luminació de sa
Font de Pina i rehabilitació de la creu

del carrer Colomer.

AMPLIACIÓ DE CA'N
LLUÍS A PINA
La Comissió de Govern va aprovar el
plec de condicions que ha de regir la
subhasta per a l'adjudicació de les
obres d'ampliació de can Lluís, a Pina.
Cal recordar que l'objectiu d'aquesta
ampliació és la construcció d'un espai
destinat a la gent major del nucli per¬
què hl puguin desenvolupar les seves
activitats. Aquest projecte, el pressu¬
post del qual és de 82.2881,01 €, està
finançat amb un 75 % per la
Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears, el 25% restant
correspon a l'Ajuntament.

IX TORNEIG VILA
D'ALGAIDA 2003

Organitzat conjuntament per
l'Ajuntament d'Algaida i el Club
Esportiu Algaida amb l'assistència tèc¬
nica d'AFIRE Esports la passada
Setmana Santa s'ha duit a terme la
novena edició del torneig Vila d'Algaida
a les instal·lacions del camp municipal
Es Porrassar. Durant tres dies s'han

disputat partits de futbol en les catego¬
ries de cadets, infantils i femení i de
Futbol 7 en la categoria d'alevins. Per
altra banda, cal destacar també que
s'ha jugat un partit d'exhibició entre l'e¬
quip juvenil del CE Algaida i l'equip ita¬
lià San Paolo Ostiense.

PAVIMENTACIÓ DEL
CARRER JOAN ALCOVER

La Comissió de Govern va aprovar el
passat 26 de març el plec de condi¬
cions per a la licitació per subhasta de
les obres de pavimentació i millora de
les voravies del carrer Joan Alcover

d'Algaida. El pressupost d'aquest pro¬
jecte és de 32.748,62 €: S'ha de recor¬
dar que aquesta obra està Inclosa dins
la convocatòria del conseller
d'Economia, Comerç I Indústria d'11 de
juliol de 2002, finançada conjuntament
pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER). La part que corres¬
pon al finançament de l'Ajuntament és
de 8.187,16 €.


