
Normes Subsidiàries: una posse més



El nostre entorn és molt més que un paisatge per contemplar.
És la terra que ens dona els seus fruits mitjançant la feina
de la nostra pagesia. Una feina que ha configurat la nostra
identitat. Per això. una de les funcions de l'ecotaxa és

ajudar al món rural a continuar contribuint a l'equilibri
entre l'home i la natura
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ADRECES D'INTERÈS
CASA DE LA VILA:
C/ del Rei, 6
Tel.: 971 12 50 76-
971 12 53 35
Fax: 971 12 50 44

UNIA D'ATENCIO AL CÍUTADA:
(deixa el teu missatge i et contestarem)

Tel. 900 777 222
e-maíl: ajuntament@ajalgalda.net

POLICIA LOCAL O'ALGAIOA:
C/del 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: algalda@ctv.es

PUNT O'INFORMACIÓ JUVENIL:
Tel.! Fax. 971 66 56 79
e-mail: algaida@ctv.es

OFICINES LEADER PLUS. Tel. 971 66 54 04

TITOIETA RÀOIO,
EMISSORA MUNICIPAL (108 FM)

Tel. ¡Fax. 971 12 53 81
e-mail: radio@titoleta.com

Pàgina Web: www.titoieta.com

CASAL DELS JOVES:
C/ d'Anselm Turmeda, 3.

Tel. 971 66 80 66

BENZINERA O'ALGAIOA:
Tel. 971 66 51 47

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

COL.LEGI PÚBLIC PARE B. POU:
Tel. 971 66 53 48

EMPRESA OE TRANSPORTS
CALOENTEY (Autocars de línia):

Tel. 971 58 01 53

ESCOLETA PÚBLICA: Tel. 971 12 53 32

FERROSER, S.A. (AIGÜES):
Tel. 971 64 40 04

RECTORIA O'ALGAIOA:
Tel. 971 66 50 22

FERROSER, S.A. (FEMS): Tel. 971 18 06 54

GUÀRDIA CIVIL O'ALGAIOA:
Tel. 971 66 51 05

MANCOMUNITAT PLA OE MALLORCA:
Tel. 971 83 04 41

RÀDIO CLUB ALGAIDA (EA6RCB):
Tel. 971 12 55 06

REVISTA ES SAIG: Tel. 971 66 50 42

APOTECARIA O'ALGAIOA:
Tel. 971 12 53 45

UNITAT SANITÀRIA O'ALGAIOA:
Tel. 971 12 50 51

UNITAT SANITÀRIA OE PINA:
Tel. 971 12 54 78

PAC OE LLUCMAJOR (URGÈNCIES):
Tel. 971 66 14 11

BOMBERS: 085

GUÀRDIA CIVIL (URGÈNCIES): 062
URGÈNCIES INSALUO: 061

EDITORIAL
UN PLANEJAMENT PEL MUNICIPI
Des del passat mes de març, el municipi compta amb una
normativa urbanística pròpia. Fins ara les Directrius
d'Ordenació del Territori i abans el Pla Provincial, eren
els únics instruments que regulaven la concessió de les
llicències d'obres, no tenir normativa pròpia implicava
que l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament es reduïa a ges¬
tionar la construcció d'habitatges tant a sòl urbà com a
rústic. D'aquí la importància de tenir unes Normes
Subsidiàries.

Les Normes Subsidiàries, aprovades defírútivament per
la Comissió Insular d'Urbanisme, seran l'eina que durant
els propers anys marcarà el desenvolupament urbanístic
del municipi. El model de creixement, la tipologia dels
habitatges, el nous vials, les zones destinades a espais
verds o a equipaments així com les ordenances que han
de regular les construccions o les segregacions, són
aspectes que queden definits per aquesta normativa.

La gestió de les normes és un gran repte. Són el punt de
partida d'una nova etapa que suposa el futur i el desen¬
volupament del municipi a tots els nivells, urbanístics,
econòmics, socials.

ELS PRESSUPOSTS MUNICIPALS.

També, durant el mes de març s'han aprovat els pressu¬
posts que definiran la gestió econòmica de l'Ajuntament
durant l'any 2002. Però el pressuposts no només servei¬
xen per controlar els comptes municipals, sinó que són
l'instrument on es refiecteixen els objectius que s'han
d'aconseguir i que s'ha marcat l'equip de Govern
(PSOE-PSM) per aquest any.

Els pressuposts es caracteritzen per un increment dels
capítols corresponents al personal i al manteniment de les
infrastructures municipals, això ve donat per la posada en

funcionament de nous serveis, escoleta, instal·lacions
esportives, ja que concideix aquest any amb l'acabament
de les inversions que s'han aprovades i realitzades durant
els exercicis anteriors. Són la consolidació de nous ser¬

veis, de noves prestacions que, sens dubte, milloraran la
qualitat de la vida dels ciutadans.

També, les despeses d'inversió han augmentat. Per
aquest any la inversió real es situa prop del milió d'eu¬
ros. Aquest any s'invertiran en obres 151.479.401 pesse¬
tes, aproximadament un 40% del pressupost, de les quals
la segona plurianulitat del nou centre sanitari i la reforma
del camp de futbol són les més importants.

Una altra part important de la gestió econòmica de
l'Ajuntament és la liquidació del pressupost de l'any pas¬
sat. Amb el romanent de l'exercici anterior l'Ajuntament
podrà acometre obres com són ara la pavimentació de
camins, el parc verd a Pina, i altres.

ESUM INFORMACIÓ MUNICIPAL

cs

Constituïda
l'Assoclaclô Mallorca
Rural, entitat que
gestionarà ia
iniciativa Europea
Leader Pius.

inici obres de connexió del Pou
del carrer Sol amb el dipòsit regu¬
lador de Son Micoia.

Coberta la vacant de zelador d'o¬
bres, en caràcter d'interinitat, per
Joan Oliver Bibiioni.

Aprovat ei
pressupost
municipal.

Aprovat ei projecte del camí de darrera ses
Vinyes i part del camí de Casteiiitx.

Aprovació del camí de muntanya, 2^ fase.

Aprovació del projecte del parc verd de Pina.

Aprovació plec condicions contractació obres
primera fase camp de futbol.
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CANON PER A
INVERSIONS
EN AIGUA

L'objectiu principal del Consorci és,
des de ia seva creació, ia gestió del
finançament de les obres de les
infrastructures d'aigua potable i cla¬
vegueram a tots els municipis con-
sorciats i ia prestació dels serveis
corresponents.

Avui en dia, la falta de recurssos pro¬
pis impedeix ei Consorci assumir
altres actuacions necessàries com ara

la millora o construcció d'infrastruc¬
tures que no són contemplades ai
contracte amb l'empresa concesionà-
ria. En conseqüència, ei Consorci no
pot respondre a les necessitats i a les
actuacions urgents que poden precis-
sar els Ajuntaments.

És per això que la Junta General del
Consorci d'Aigües del Pia, que inte¬
gren els municipis d'Algaida, Ariany,
Costitx, Lloret de Vista Alegre, Llubí,
Maria de la Salut, Montuïri, Porreres,
Santa Eugènia, Sineu i Vilafranca de
Bonany, acordà ei passat 21 de
novembre establir un fons de finança¬
ment per a ia realització d'obres
extraordinàries mitjançant l'aplicació
d'un cànon d'inversions per ia quanti¬
tat de 2,40 euros bimestre, que són
recaptats pel concesionari dins ei
rebut de l'aigua a partir del primer
bimestre d'enguany. La durada en i'a-
piicació d'aquesta taxa es farà en fun¬
ció de les demandes d'inversió.

%

CONSELLS PRÀCTICS
TANCA EL GRIFÓ MENTRE ET RENTES
LES DENTS.

NO DEIXIS CORRER L'AIGUA MENTRE
ESCURES.

REGA EL JARDÍ A PARTIR DE LES VUIT
DE L'HORABAIXA I NOMÉS UNA
VEGADA AL DIA I DEIXA-HO DE FER
EN EL CAS DE QUE LA MANCA D'AI¬
GUA SIGUI TAN IMPORTANT QUE EXIS¬
TEIXI EL PERILL DE RESTRICCIONS

NETEJA EL COTXE EN ESTABLIMENTS
ADEQUATS I EVITA FER-HO A CASA
AMB LA MÀNEGA.

CONSTRUÏDA A L'ANTIC FORN DEL NUCLI

INAUGURADA LA NOVA UNITAT
SANITÀRIA DE RANDA
^ Els veïns i veïnes de Randa ja disposen del nou
centre sanitari, ubicat al carrer Sa Creu, que va ser

inaugurat pel president del Govern de les Illes Balears,
Francesc Antich, el passat diumenge 3 de febrer. El
centre sanitari de Randa, promogut per l'Ajuntament
d'Algaida i projectat per l'arquitecte Jaume Amengual
Frau, s'ha construït en l'antic local del forn de Randa
que ha estat rehabilitat com a dispensari i consultori
mèdic fix.
La reforma interior de l'edifici ha mantingut l'es¬
tructura originària. El 15 de juny de 2000 la
Conselleria de Salut i l'Ajuntament d'Algaida sig¬
naren un conveni de col·laboració per realitzar les
obres i equipament d'aquest centre sanitari, amb la
subvenció del 90 per cent del pressupost total d'in¬
versió, obra i equipament.

El president Antich, que va ser rebut per la Consellera de
Salut, Aina Salom, i pel batle d'Algaida, Jaume Jaume, junta¬
ment amb els membres del Consistori, descobrí durant lo
inauguració una placa commemorativa de l'esdeveniment.

ENTREGA PREMIS CASTELLITX
► L'auditori del Casal Pere Capellà fou el passat dilluns
de Pasqua, dia 1 d'abril, l'escenari de l'acte de lliurament
dels Premis Castellitx 2002, que han pres el relleu al fins
ara conegut com a Certamen Literari de Castelhtx. La
vetllada, que va comptar amb l'assistència de nombrós
púbhc, va esdevenir una vertadera festa cultural.

La part central de l'acte, constituïda pel Uiurament dels
premis, va iniciar-se arrib la lectura íntegra de l'acta del
jurat, format per Llorenç Antich, Pere Fullana, Pere
Mulet i Gabriel Janer, qui recordà durant el seu discurs el
que ha significat el Certamen Literari de Castellitx.

La relació de premiats en diferents àmbits fou la següent:

XXVI Premi de Poesía:Rosa d'Or de la Pau. A Flor de

Llavi, de Vicent Fausto i Manzano.

XXVI Premi de Narració Curta: Rosa d'Or de la Pau.

Papiho Machaon de Francisca Aina Mercè Sabater

XXTV Premi de Poesia Poptdar (Glosat): Rosa d'Or
de la Pau. VerVs de la Terra, de Dolors Miquel

Gabriel Janer Manila durant el discurs que pronuncià
al Casal Pere Capellài.

Vn Premi d'investigació: Rosa d'Or de la Pau.
Bartomeu Pou i Puigserver, un erudit jesuïta d'Algaida,
de Nicolau Pons Llinàs

La novetat d'enguany ha estat el Premi de Fotografia,
que s'ha lliurat per primera vegada. FI guanyador,
Gabriel Munar Garcies, rebé el premi de mans del presi¬
dent del Govern de les Illes Balears, Francesc Antich.
L'Ajuntament va preparar un merescut homenatge a les
persones que l'any 1968 crearen i impulsaren el certa¬
men literari dins la Festa de la Pau.

D'aquesta manera, es va es va fer entrega d'una placa
commemorativa a Joan Fiol Amengual (moment que
recull la imatge de l'esquerra), Joan Martorell Mir,
Gabriel Ohver Bauzà, Joan Perelló Llompart i Joan Pizà
Simonet (in memoriam). FI seu fill, Alexandre Pizà reco¬
llí la placa.
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PRESSUPOSTS MUNICIPALS 2002
► El pressupost municipal, que per aquest any puja a
2.286.737,09 € (tres-cents vuitanta milions de pesse¬
tes aproximadament) fou aprovat pel Ple de
l'Ajuntament el passat 7 de març. Presenta un creixe¬
ment d'un 19,26 % respecte al de l'exercici anterior.

La consolidació de les inversions, el funcionament de
nous serveis, escoleta, instal·lacions esportives, i l'es¬
forç per millorar les prestacions actuals i el manteni¬
ment de les instal·lacions són els aspectes que carac¬
teritzen les despeses corrents d'aquests pressuposts,
un increment que afecten als capítols de personal i de
manteniment.

Les inversions reals representen el 40% del pressu¬
post, amb un increment del 8,05 % respecte a l'any
2001, del qual encara resten per executar una impor¬
tant sèrie d'inversions que es realitzaran incorporant

Desglosament de les despeses

els remanents al present exercici. Per aquest any les
inversions més importants són la segona plurianuliatat
del centre sanitari i el condicionament del camp de
futbol es Porrassar.

ELS COMPTES MUNICIPALS
Per decret de Batlia de 22 d'abril s'ha liquidat el
Pressupost de l'any 2001. De la liquidació, el roma¬
nent de tresoreria disponible per a despeses gene¬
rals, és a dir, el superàvit del Pressupost de l'any
passat, ascendeix a 52.734.705 pessetes, una vegada
descontades les partides econòmiques corresponents
a projectes aprovats que s'executaran aquest any.

Aquest superàvit permetrà realitzar noves inver¬
sions durant el 2002. De fet, l'Ajuntament ja ha
aprovat dos projectes de pavimentació i millora de
camins rurals.

Passius Rnancers
2.71%

Transferències de Capital
2,31%

Personal
25,06%

Inversions de Capital
39,81%

Compra Béns Corrents
23,98%

Transferències Corrents Despeses Rnanceres
4,38% 1,75%

Desglosament dels Ingressos

Passius Rnancers
12,93%

Transferències de Capital
24,75 Imposts Indirectes

5,08%

ingressos Patrimonials
0,74%

Taxes, Preus Públics I altres
8.44%

Transferències Corrents
20,39%

ng ressos Despeses
Imposts Directes 632.864,47 €

Imposts Indirectes 116.235,74 e
Taxes, Preus Públics,
altres ingressos 192.911,62 e
Transferències Corrents 466.259,18 e

Ingressos Patrimonials 16.829,12 e
Transferències de Capital 565.893,08 e

Passius Financers 295.743,88 e
TOTAL 2.286.737,09 e

Depeses de Personal 573.118,46 e

Compra Béns Corrents 548.248,65 e

Despeses Financeres 40.092,49 e
Transferències Corrents 100.049,75 e

nversions reals 910.409,52 €

Transferències de Capital 52.767,81 €

Passius Financers 62.050,41 €

TOTAL 2.286.737,09 €

AMPLIACIÓ DE
L'AJUNTAMENT

El passat 22 de març de 2002, el
Consell de Govern va aprovar, a pro¬
posta de la Conselleria de Presidència,
la signatura d'un conveni amb
l'Ajuntament d'Algaida per a l'adquisi¬
ció, condicionament i habilitació d'un
immoble per ampliar la Casa de la Vila.
Segons recull l'esmentat acord, el
Govern de les Illes Balears aportarà
30.000 euros anuals durant un període
de 10 anys.
L'Ajuntament d'Algaida va adquirir el
mes d'abril de 2001 l'immoble veï¬
nat de la casa de la Vila, ubicat al
carrer Rei.

El batle d'Algaida i Antoni Garcias sig¬
nen el conveni per ampliar l'Ajuntament.

L'objectiu de la compra és el d'habilitar
dependències municipals pel personal
i els grups polítics municipals, així
com poder donar cobertura als dife¬
rents serveis especialitzats (urbanis¬
me, ordenació del territori i cadastre)
perquè es puguin concentrar en un
únic edifici. Igualment, la cotxera de
l'edifici es pot habilitar com a magat¬
zem d'utillatge pels serveis de policia i
la brigada de manteniment, així com a
cotxera dels vehicles municipals.
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PISCINES

TARIFES
CARNETS D'ABONATS DEL 15 DE
JUNY AL 15 DE SETEMBRE

Menors de 14 anys 24€

Majors de 14 anys 38€
Familiars 75€

Majors 65 anys 24€
Familiars no empadronats 100€
No empadronats individuals 68€

TIQUETS UTILITZACIÓ
PISCINES PUBLIQUES

Menors de 14 anys
1 dia 1,20€

Majors de 14 anys
1 dia 2,10€

Familiars
1 dia 1,20€

Majors 65 anys
1 dia 2,10€
Familiars no empadronats
1 dia 4,00€

No empadronats individuals
1 dia 1,00€

li

Aquest estiu podrem gaudir dels nous
vestidors. Animo't a participar als cur¬
sos de natació que organitzarà
l'Ajuntament, on podeu telefonar per
demanar més informació.

CONTINUEN EXECUTANT-SE A BON RITME ELS TREBALLS

JOVES
Si tens iniciatives, vols dur-Jes enda¬
vant i no saps com fer-ho vine al Casal
de Joves d'Algaida i farem el possible
per posar-les en marxa. Per a més
informació pots trucar al telèfon
971 668066 i t'atendrem.

ACTIVITATS FETES:

1 de maig: Torneig Futbol 3 a sa
Plaça
Final del Torneig de
Futbolin, a determinar

6 Maig: Inici del curs de mas¬
satge
Excurssió a definir.

ES PAVIMENTEN LES BAIXADES QUE FACILITEN L'ACCÉS

REHABILITACIÓ DE LA FONT DE PINA
17 de març: Excurssió al Puig

Galileu
23 de març; Inici del Torneig de

Futbolin
Mes de març; Curs de Reflexologia

ACTIVITATS PREVISTES
DURANT EL MES DE MAIG.

Estat actual de lo Font de Pino.

OBRES I MILLORA DELS SERVEIS

► Han començat les obres de la segona fase de la restaura¬
ció de la Font de Pina, un dels indrets més representatius del
nucli. Es pavimentaran les dues baixades que faciliten l'ac¬
cés a la font, que eren de terra i estaven en mal estat. Així
mateix, per salvar el desnivell es construiran graons de gran
amplària. Les voreres d'aquests seran de marès, mentres que
la pavimentació s'ha començat a fer amb bolls de pedra, de
la mateixa tipologia que els emprats a la fase anterior, feta
per FODESMA, l'any 1998.
El pressupost actualitzat de l'obra de contrata ascendeix a
27.500 euros i corr a càrrec de l'Ajuntament d'Algaida en la
seva totalitat.

^ ESCOLETA MUNICIPAL. Les obres de l'escoleta
municipal són les que estan més avançades. El nou edi¬
fici culminarà un dels objectius prioritaris del mandat
de l'actual equip de Govern, l'educació a partir dels
zero anys.

^ PISTES DE TENNIS I POLISPORTIVES. Des
del passat mes de febrer s'estan executant les obres de
les pistes de termis i polisportives, a la zona esportiva de
es Porrassar, al costat del camp de futbol. Aquestes noves
infrastructures compten amb un pressupost de
130.349,50 euros i estan incloses dins el Pla d'Obres i
Serveis amb un finançament del 30 per cent a càrrec de
l'Ajuntament d'Algaida, mentres que el 70 per cent res¬
tant és subvencionat pel Consell de Mallorca.

^ UNITAT SANITÀRIA D'ALGAIDA. La nova uni¬
tat sanitària d'Algaida no estarà operativa fins l'any
vinent, però les obres continuen execuntant-se a bon
ritme. Ja s'ha aixecat part de l'estructura de l'edifici i
poc a poc es pot induir que aquesta nova infrastructura,
subvencionada per la Conselleria de Salut i
l'Ajuntament d'Algaida suposarà una millora substan¬
cial en el servei sanitari dels algaidins i algaidines.

► PAVELLÓ COBERT. La zona de ses Escoles està
sofrint una gran transformació pel que fa als equipaments
esportius. El pavelló cobert comença a ser més que una
realitat. Ja s'ha col·locat el sostre d'aquesta nova, però a la
vegada reivindicada infrastructura, i s'estan aixecant les
parets laterals.
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Dins Algaida, Pina i Randa

Círcuiau
a peu o en
bicicleta
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ALGAIDA, PINA I RANDA JA TENEN NORMES SUBSIDIARIES

ORDENAM EL NOSTRE TERRITORI
INFRACCIONS
DE CIRCULACIÓ

Imatge que simula com pot quedar el terreny de joc del camp de futbol amb gespa artificial.

► La Comissió Insular d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Patrimoni Històric, a la sessió celebrada el
22 de març de 2002, va aprovar de manera definitiva
les Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi
d'Algaida. Aquestes van ser votades a favor pels repre¬
sentants del PSOE, PSM, UM i de l'Ajuntament
d'Algaida. Els representants del PP i EU es varen abs¬
tendré.

D'acord amb l'informe de la ponència tècnica, celebra¬
da el 15 de març al Consell de Mallorca, les Normes
Subsidiàries s'aproven amb 15 prescripcions, de les
quals les més importants són les que afecten a les
Unitats d'Execució situades a la part sud d'Algaida,

La tramitació de les denúncies per
infraccions de circulació dins els nuclis
urbans és competència municipal, si
bé, i malgrat els esforços que fa
l'Ajuntament, el tràmit administratiu de
la denuncia és llarg i complicat i supo¬
sa que per fer un seguiment exhaustiu
es necessita una infrastructura que un
Ajuntament petit com és el d'Algaida
no disposa.

Per això, i amb la finalitat de poder tra¬
mitar d'una manera correcta les
denúncies de circulació, a partir del
mes de maig la competència sanciona-
dora de les denúncies per infraccions
de circulació dins els nuclis urbans
formulades tant per la Policia Local,
com per la Guàrdia Civil, serà de la
Delegació de Govern de les Illes
Balears, i la tramitació serà a càrrec de
la Prefectura Provincial de Trànsit.

MILLORES AL CAMP DE FUTBOL
► Els projectes corresponents a la primera i segona fase
de la reforma del camp de futbol es Porrassar van ser
aprovats el passat dia 12 de febrer en Comissió de
Govern. La primera fase recull l'anivellació, drenatge,
pavimentació, sistema de reg del terreny de joc, equipa¬
ment, porteries, banquetes, millora i embelliments dels
voltants i pre instal·lació elèctrica, amb un pressupost de
329.229,50 euros. Aquesta obra està finançada en un

70% pel Consell de Mallorca i el 30% restant és aportat
per l'Ajuntament.
La segona fase inclou la col·locació de gespa artificial que
suposarà una despesa de 271.675,88 euros. El finançament
d'aquesta segona fase és a càrrec de l'Ajutament segons
s'estima en el conveni de col·laboració firmat pel batle
d'Algaida, Jaume Jaume i el president del C.E. Algaida,
Francesc Ramis.

entre sa Plaça, la zona esportiva d'es Porrassar i els
carrers Colomer i Nou (imatge inferior).
1 també a la unitat d'execució situada a la part est,
paral·lela als carrers Joan Alcover i Metge Verger (imat¬
ge superior), queden classificades com a sòl apte per
urbanitzar.

Per altra part s'introdueix una altra prescripció que
afecta a la impossibilitat de poder construir habitatges
de tipologia de grans blocs d'adossats, la qual cosa des¬
virtuaria el caràcter dels habitatges tradicionals del
municipi. Aquestes normes entraran en vigor el proper
dia 4 de maig de 2002.



visita al consolat
Un total de 110 ancians del Club de
Persones Grans d'Algaida, presidit per
Joan Oliver, visitaren a finals de febrer
la seu del Govern de les Illes Balears.
El president de l'Executiu autonòmic
saludà als majors del municipi, en el
transcurs de la visita guiada que realit¬
zaren pel Consolat de la Mar. Els assi-
tents passejaren, a la vegada que
rebien informació, per les dependèn¬
cies del Govern.

torneig de truc
Durant el primer quatrimestre d'aquest
any s'ha disputat el tradicional campio¬
nat de truc al restaurant Cal Dimoni.
Gabriel Miralles Llach i Miquel Juan
Puigserver han estat els guanyadòrs
del IX Torneig de Truc Cal Dimoni,
2002. Els finalistes foren Francesc
Ramis Oliver i Esteve Vanrell Barceló.

L'entrega de trofeus fou el passat 11
d'abril, hi assistiren per part de
l'Ajuntament el Batle i el Regidor de
Cultura i Esports.

ajudes a la lluita
contra el noma
La comissió organitzadora de la Festa
d'en Camestortes aconseguí recaptar,
gràcies a les aportacions de tots els
veïns i veïnes, la quantitat de 1.207,93
euros. Aquests diners es van aconse¬
guir a partir dels guanys que va pro¬
porcionar el bar que es va muntar al
ball de disfresses del passat 9 de
febrer a la Placeta d'Es Sitjar i el sor¬
teig de diferents productes donats pels
comerços i empreses d'Algaida.
La quantitat recaptada es destina ínte¬
grament a la Fundació Campaner, que
lluita contra el Noma, una malaltia
reconeguda com la lepra del Segle XXI.

recordam el pare pou
Algaida celebrà una missa en record
del fill il·lustre del municipi, el Pare
Bartomeu Pou i Puigserver (1727-
1802) coincidint amb el 200 aniversari
de la seva mort.
En finalitzar l'acte, el president Antich i
el batle d'Algaida varen dipositar sobre
la seva sepultura un ram de flors.
La figura del pare Pou ha de significar
un exemple de perseverança, esforç i
humanitat.

ELS BREUS del darrera
visita a l'hospital de son llàtzer
El passat 13 de març, els baties i
regidors dels municipis que pertan¬
yen a Son Llàtzer visitaren les
instal·lacions de l'Hospital. Després
de la inauguració del centre, a finals
del l'any passat, la incorporació dels
distints centres de salut que hi per¬

tanyen és progresiva. Des de la
incorporació de Son Ferriol, el mes
de gener, s'ha anat incorporant cada
15 dies un centre de salut nou.
Dficialment, els centres de salut
d'Algaida i Llucmajor ens incorporem
el primer de setembre.

viii mostra de teatre
L'associació cultural de teatre "es
Porrassar" ha posat en marxa la VIII
Mostra de Teatre al Casal Pere Capellà.
S'han duït a terme un total de quatre
representacions durant el mes d'abril i
la primera setmana de maig. El primer
grup en sortir a escena fou la Prima de

Sineu. Una setmana més tard, el torn
va ser pels Biaixos i Capgirons de Sant
Joan (que apareixen a la fotografia). A
finals d'abril actuà Xamo Xamo, de
Binissalem, mentres que tancarà el
cicle de representacions el grup es
Porrassar d'Algaida.

en forma fent gimnastica
Un gran nombre de personas assistei¬
xen regularment a les sessions de
manteniment físic programades ini¬
cialment fins dia 30 de juny.
Precisament i a causa de la demanda,
s'ha afegit un segon torn de classes
que es du a terme els dimarts i els
dijous de les 21.00 a les 22.00 hores

al segon pis del Casal Pere Capellà.
En aquests moments encara queden
places disponibles en aquest segon
torn. El preu mensual és de 19 euros
per persona. Per a més informació
acudiu a les oficines municipals de la
Casa de la Vila. Les places disponibles
són limitades.

equipacio historica
L'Ajuntament d'Algaida vol agrair al
senyor Pedro Puigserver Vanrell la
donació feta a la Casa de la Vila d'un
dels equipatges que vestia el Club
Deportivo Santiago (actual C.E.AIgaida).
Les tres peces de roba seran exposades
al públic en general.

analítiques a pina
Des del mes de març, a la unitat sanità¬
ria de Pina es practiquen analítiques el
darrer dimecres de cada mes, de
moment. Si les necessitats dels habi¬
tants del nucli augmenten s'ampliarà el
dia de les analítiques a dues vegades
per mes.

nou vehicle policial
El parc mòbil de la Policia Local
d'Algaida ha augmentat amb l'adquisi¬
ció d'un nou vehicle, que es tracta d'un
tot terreny.

diada ecologica a
castellitx
Les condicions climàtiques impediren
que la Festa de la Pau es pogués cele¬
brar el dimarts dia 2 d'abril. Malgrat
tot, els algaidins, algaidines i visitants
gaudiren el diumenge dia 7 de la tradi¬
cional diada. Els quintos de l'any 1982
animaren amb molt d'èxit la festa
damunt s'era. També, el passat diu¬
menge dia 20 es dugué a terme la tra¬
dicional diada ecològica a Gastellitx, on
prop de 40 persones col·laboraren en
la netetja de la zona.


