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FESTES ]p AS S ADES

Encara que ja passats de temps
volem resenyar breument les festes
arraconeres que duraren devers
nou dies, no tots seguits, i
que feren que la gent tengués
moltes coses diferents per elegir
i per gaudir de la companyia
dels arraconers que són a fora
i que aprofiten l'avinentesa
de les festes per venir a retro-
barse amb les seves arrels.

Hi hagué verbenes, revêtles
folc-loriques,ball de bot,comèdia,
corregudes per a tots, jocs pels
infants, exposicions, un rally
per cotxes, ginkama i carreres
de cintes per. bicicletes, una
demostració de karate, un concert
coral, inauguració del parc infan-
til, berenada i vermut i una
festa per a la gent gran, alguns
del actes litúrgics contaren
amb l'actuació del nou cor. Henf
de resaltar la continuació de
la tradició que es va recuperar
l'any passat la del joc de l'embut
la nit abans de Sant Agustí i
que la gent hi ha pres gust ferm.

NOT±CIES DE LA

CORAL.

El cor femení de S'Arracó ha
enfortit les ganes i ha augmentat
les components després de les
actuacions a les passades festes
locals, i j.a assaja per una nova
actuació, un concert que oferirà
el temps de l'Advent. També volem
parlar de la iniciativa de dues
cantaires que s'han proposat
formar un coret infantil mixte
que cantarà també per a Nadal,
i que ajudarà a que els menuts
s'aficionin al cant. Tots els
nins i nines hi són convidats
a participar-hi.

CORTE CONFECCIÓ

A S ? ARRACÓ

L'Associació de mestresses
de casa de S ' Arracó han programat
un curset de Corte i Confecció
per aquest hivern.

I també aquests dies han de fer
una reunió per montar un festival
a benefici de l'Església.

ELS TELÈFONS DE

SANT ELZXÏ

A les portes de l'hivern, els
santemers tornen tenir el mateix
problema de sempre: la manca de
telèfons particulars degut al
preu prohibitiu que imposa la
companyia telefònica als nous
abonats i que fa que molts de
veïns de Sant Elm s'hagin traslla-
dat a S'Arracó o a Andratx o de
gent que hi tenia ganes de viurer-
hi hagin dessistit, car la manca
d'aquest aparell a un lloc tan
enfora de remeis és fa notar sensi-
blement ja que és més que necessari
Això passa perquè la Telefònica
és una empresa que té el monopoli,
un altra cosa seria si els clients
poguéssim triar companya hi hauria
més competència i llavores tendriem
un servici públic. Ara, n'estam
ben segurs, en lloc d'un servici
públic és un negoci. Ens podran
dir que hi ha dues cabines, a
l'estiu no hi ha inconvenients
i fins i tot és bo anar passejant
fins a una d'elles, però a l'hivern
la cosa ja és tot lo contrari,
el fret, el vent, l'aigua, la
solitut... fan que les dues cabines
siguin una incomoditat sobre tot
per la gent que viu més enfora
0 sigui per la part de la Punta
Blanca o el de la banda de Cala
es Conills. Esperem que prest
hi hagui sol.lució. s

ANDRATX A LLUC

Anar a Lluc per la gent d'Andratx
és com anar a casa i, ho han demos-
trat, tant i van en cotxe com
a peu, aquest estiu son molts
els qui un dia o altra han pujat
a la Casa d'Or. Entre els mols
que hi han anat convé destacar
âps grups un el que "anà del Güell
1 l'altra que hi pujà amb la Part
Forana que organitzen l'Associació
d'Antics Blavets. Les dues pujades
tingueren molta participació.
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E D O R A

No és del tot periodístic dedicar
l'editorial e~ parlar de la pròpia revista
no obstant creim que avui val la pena:
acabam d'estrenar un nou sistema d'impressió,
deixam el sistema de fotocòpia i passam
a la impremta. És un risc que volem emprenda
amb la mateixa il·lusió en que fa prop
de dos anys començarem a publicar N'ALÍ
perquè creim que millorarà amb presentació
i poc a poc anirem oferint el medi de comu-
nicació que Andratx necessita. Per dur
a terme aquesta tasca és important que
tots estiguin dispost a col·laborar. Hem
de dir que fins ara no ens han mancat la
ajuda moral i material de les gents de
S'Arracó, del Port i d'Andratx, lo que
ens fa veure que N'ALÍ ha entrat de bon
de veres dins tots els ambients de la nostra
contrada.

Veureu que hi ha nova gent/ altra
per un motiu o altra, ho han deixat, creim
que els que hi escriven haurien de ser
molts més i d'aquí tornam a convidar tothom
ja que, com ha estat fins ara el nostre
lema, volem estar oberts a tothoi procurant
ésser imparcials i al mateix temps positius.

També volem aprofitar per agraïr
a les publicacions "Apóstol y Civilizador"
i "Inca Revista" la col·laboració prestada
en aquesta nova etapa de la revista que
suposa aquest canvi.

N'ALÍ



LES OAraFANES D ' ANDRATX

La vida dins la nostra pagesia
i de la gent en general, anava
marcada pel ritme de les campanes,
elles ens avisaven dels distints
moments de la vida diària i també
dels esdeveniments que de tan
en tant és produïen: El toc de
les Avemaries, el demati, migdia
i vespre, el toc de queda, el
tocar de mort, el tocar a missa,
1'extramunció, el Viàtic, tocar
a foc, alarma, repicar, tocar
santos, cridar a sa doctrina...
eren tocs molt familiars dins
els nostres pobles, era tanta
la feina que feien les campanes
que moltes esglésies tenien el
seu campaner que cuidava dels
distints tocs a més de la conser-
vació de les campanes.

A Andratx ni la primera esglé-
sia ni la segona tingueren campa-
nar. Una simple espadanya aguanta-
va les dues campanes que a més
de la funció de cridar la gent
servien per donar l'alarma quan
hi havia moros a la costa.

En el segle XVIII quan es
feu la nova església, la tercera,
sobre el darrer cos de l'edifici
s'hi plantà un campanar que avui
encobeix dues campanes no massa
grosses.

La més grossa duu la inscripció
"LOS VECINOS DE ANDRAITX COSTEAN
LA CAMPANA EN 1865 PARA SU PARRO-
QUIA 1867" i un medalló que posa:
"CONSTRUIDA POR YSIDRO PALLES
EN BARCELONA 1865" voltant duu
les imatges de la Immaculada,
La Custòdia, un sant que podria
esser Sant Eloi i el sol (escut
d'Andratx). Aquesta campana és
la que crida a Missa i a més
avisa de les Uncions de malalts.

La petita enrevoltant duu
les imatges de la Immaculada,
Sant Antoni, Sant Sebastià i
Santa Bàrbara. També porta dues
inscripcions:"IESUS MARIA IOSEPH"
"JOAN CARDELL Y AMENGUAL 1744".

Avui gràcies al treball de
1'artesà Fernando Fernandez Andrés
torna a funcionar el campanar.Largo



XI! I I CONGRÉS D'HISTÒRIA DE

LA CORONA. D ' ARAGÓ

Com ja vàrem anunciar al número
anterior, entre el 27 de setembre
i I'l d'octubre es va celebrar
a Ciutat el XIII Congrés d'Histò-
ria de la Corona d'Aragó. El
fet,del que se n'ocuparen deguda-
ment tots els mitjants de comuni-
cació, va constituir un esdeveni-
ment de capdal importància dins
el mon cultural de les I lles. Va
ésser . aquesta la segona vegada,
des del ja llunyà I Congrés cele-
brat el 1908, que Mallorca obrí
les seves portes als més desta-
cats historiadors i estudiosos
del nostre passat, la qual cosa,
era molt important per molts
de motius.Ara voldriem assenyalar
d'una manera especial 1'excel.-
lent organització del mateix
a càrrec de l'Institut d'Estudis
Balearics, des de la inauguració
el diumenge 27 al castell de
Bellver (on per cert tinguérem
la satisfacció de trobar-nos
amb el nostre batle;Maties Terra-
des), fins a la cloenda el dijous
1 d'octubre. Foren cinc dies
de llargues sessions dedicades
a debatre les ponències i comuni-
cacions presentades per mes de
cent historiadors que hi intervin-
gueren, en mig dels quals hi
hagué una jornada de descans,
el dimars 29, on foren visitats
alguns dels centres històrics
de més interès de l'illa. Entre
les comunicacions presentades
cal esmentar que en figurava
una del nostre redactor i histo-
riador Biel Ensenyat i Pujol,
sota el títol "El lou dels geno-
vesos: els canvis operats després
de l'annexió de Mallorca". Es
tractà d'un treball de caire
econòmic, destinat a aprofundir
sobre el tema dels imposts (el
"lou" era un tribut) que havien
de satisfer els mercaders genove-
sos quan venien a comerciar a
Mallorca en .el segle XIV; el
que s'estudia a la comunicació
son les modificacions i regula-
cions fetes després de la reinte-
gració de Mallorca a la Corona

d'Aragó (1343 - 49).
Finalment, volem tornar a

subratllar l'esforç d'organitza-
ció fet per 1'Institut i concre-
tament pel seu secretari i "alma
mater", Jordi Gayà, tant pel
que fa al Congrés esmentat com
per tot allò que al llarg de
l'any patrocina i promociona
aquesta institució, des de la
revista "Estudis Balearias" fins
a les jornades d'Història local
i els nombrosos llibres trets
a llum gràcies a l'Institut i
més concretament, al senyor Gayà.
Enhorabona.

III JORNADES

D ' INFORMACIÓ I_

ESTUDI

El darrer cap de setmana
de setembre, com també anunciàrem
al número anterior, tingueren
lloc al santuari de Lluc les
III Jornades d'informació i estu-
di organitzades pel grup "Blan-
querna". Com ja havia ocorregut
a les dues edicions anteriors
la trobada constituí tot un èxit
i serví de bell nou per a valorar
l'arrelament del nacionalisme
al nostre pais i, sobre tot,
la revifalla nacionalista que
s'ha produït entre la gent jove.
I , el que ença és més important,
l'interès per a la. reflexió i
discusió sobre el fet nacional
ja que, en aquest sentit, Blan-
querna és l'únic col·lectiu que
a hores d'ara es dedica a Mallor-
ca a debatre sobre aquesta qües-
tió tan fonamental. Molt ens
alegra la continuïtat i el crei-
xement del grup, al qual, des
d'aquí, no podem sinó felicitar
i encoratjar.

Ànims i endavant!



SALVADOR HERNANDEZ^ARMADOR PE LA

BARCA SAN FRANCISCO
La pesca es una de las activi-

dades de" nuestro puerto. Para
conocer un poco más esa profesión
nos acercamos a uno de los hombres
que surca nuestro mar para traer-
nos ese buen pescado que hace
las delicias de pequeños y grandes

I. /
>r

•w.rf-4-1144.̂ ,

Pedro Carrillo, patrón del Nuevo
San Francisco de Asís.

-D.Salvador díganos algo de
la pesca y de sus barcas.
-La pesca está cada día más

difícil, antes podíamos ir a
tarbajar por las costas de Marrue-
cos, Tánger, Vimica y pasábamos
la vida por allí. Pero allá por
el 77 las cosas se pusieron muy
mal y tuvimos que venir aquí
a pescar el emperador y como
la cosa iba bien ya no salimos
de las islas. Tiene la ventaja
de que así podemos descansar
en casa, no vamos de un sitio

a otro.
-Es un buen negocio eso de

la pesca?
-Hay algunos meses que ganamos

mucho, pero hay que tener en
cuenta que hay otros meses que
no ganamos nada, depende de los
caprichos del mar, este año ha
habido muchos temporales.

-¿A qué hora sali is del Puerto?
-Salimos a las 4 de la tarde

y regresamos a las 10 ó las 11
de la mañana siguiente. Trabajamos
alrededor de las islas con los
barcos pequeños.

-¿A cuántas millas de la costa?
-De aqui a unas 5 millas y

de Ibiza unas 5 ó 6.
-¿A qué tipo de pesca se dedica

Ud.?
-"marrageras" .(alabre de la

superficie).
-¿Cuántos palagres tirai is

cada dia?
-Si hace buen tiempo calamos

150 palagres que tienen aproxima-
damente 200 brazas cada uno.

-¿A qué hora suelen calar
los palangres?

-Hora y media antes de que
se ponga el sol y acabamos ya
obscuro.

-Y ¿Hay buena pesca?
-Hay días que hemos sacado

1000 Kg. 500, 250, y otros, los
días más frios, en que no cogemos
nada. Hay que acostumbrarse a
todo para llevar esa vida.

-¿Alguna vez se ha enganchado
un pez raro?

-Si, alguna vez' se nos han
cogido lo que vulgarmente decimos
"mantas".

-¿Ha dicho que este año es
un año malo?

-Malísimo. No es como otros
años que ha habido pescado. Este
año el pescado no ha estado por
qaquí.

-¿Cómo se llevan los pescadores?
-Nos llevamos bien, hay que

tener en cuenta que a la hora
de la verdad nos jugamos mucho.

-¿Qué cambios ha habido de
hace 20 años hasta ahora?

-La gente antes teníamos otra
(pasa a la pag. siguiente)



dimensión y hoy no le dan tanta
importancia a la cosa.

-¿Pero la juventud está intere-
sada en embarcarse?

-Hay algunos que sí quieren
embarcarse, pero es a una parte
muy pequeña de la juventud a quien
les guste el ambiente del mar.
Pero les da pereza porque hay
que estar un poc preparados.

-¿Cómo fue esto de venir al
Puerto de Andratx?.

-Pues' cuando las cosas se com-
plicaron nos dimos cuenta que
Mallorca estaba muy bien, más
que Marruecos, y vinimos aquí
ya que había mucho pescado. Antes
habíamos ido a Canarias y a Cabo
Blanco.

"Pero Ud. es natural de Cartagena
¿no?

-Si, vivia en Cartagena pero
ya hace 1-2 años que vivo en Mallor-
ca.

-Ud. ¿Vienes de familia de
pescadores? ¿Su padre ya era pesca-
dor?

-Si,pero pescaba de otra manera.
Si, esto me viene de tradición.

El mundo de la pesca es un
mundo apasionante. Hoy nos hemos
acercado a un hombre de le mar,
otro día volveremos para q|ie nos
cuente algún que otro secreto,
alguna anécdota... para que poco
vayamos descubriendo ese ambiente
que no está tan lejos de nosotros.

Agradecemos la amable atención
que ha tenido con nosotros y espe-
ramos poder repetir el rato de
charla ya que deseamos saber muchas
más cosa. Gracias.

]"•" — — --n

&&£5¿ZíS3¡S&
pnr^mfsaaaãrjv

^Hcgóu Z,o0 ©eranfojs
Avenido Mo'co Botch, 4 - Te/.

Puerta de Andraifx

1 MALESTAR ENTRE

LOS ECOLOLOGISTAS

Y COMERCIE ANTES

DEL. FUERTO.

Desde que se conoció la noti-
cia de que en los terrenos de
"Ca'n Tone ta", a la entrada
del Perto de Andratx en su margen
derecha, se iba a construir
un supermercado y locales comer-
ciales flota en el ambiente
del Puerto un malestar originado
por los posibles perjuicios
y competencia a los comerciantes
así como el atentado paisagístico
que sospechan la mayoría de
habitantes del Puerto va a tener
lugar si dicha construcción
se lleva a cabo.

Se recogen firmas y se prepara
una manifestación para protestar
contra este proyecto.

De todos modos, es de desear
que los 'comerciantes comprendan
que tendrán el máximo apoyo de
los vecinos o habitantes del
Puerto siempre que contribuyan
a frenar algo el ritmo de creci-
miento exorbitante de precios
al consumo. En sus manos está
el conseguirlo.

Texto y fotos "MICHEL'S"
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I MOSTRA DE GLJirsTA MALLORQUINA

A LLOSETA.

El passat dia 11 d'octubre
vàrem assistir a la I Mostra
de cuina Mallorquina que organit-
zada per la Confraria Ses Sopes
tingué lloc a Lloseta.
La Mostra que estava patrocinada

per l'Ajuntament, es celebrà
a l'Escoles i allà s'hi reuní
una gentada, més de mil persones,
qui volgueren tastar, a pesar
del mal temps -va ploure no poques
vegades de les 19 h. a les 23
h. que durà la mostra- els plats
que acuradament prepararen els
cuiners de la localitat.
Els plats de la degustació

foren:
Sopes amb peix
Ratjada escabetxada

Rollo mallorquí' t
Empanada de xot amb cabell
d'àngel
pomes amb vi negre de Lloseta
Gató de patata.
Tot regat amb un bon vi i begu-

des del país.
Els organitzadors contaren

amb la col·laboració de moltes
entitats comercials locals i
de la comarca, així com també
de l'Associació de Restauració
i de La Caixa de Balears "Sa
Nostra".
Els comentaris de la gent foren

molt favorables a la organització
trobant que el preu del tiquet,
500 ptes, era un preu simbòlic
donala quantitat i la qualitat
del menjar que donaven a cada
ú. Com també agraïren el receptari
que amb el tiquet anava incluit.

N'ALÍ rebé les , atencions dels
organitzadors a qui animam a
seguir endavant en aquesta tasca
tan bona com és de fer estimar
la nostra cuina tradicional.

P.D. Hem volgut fer una ressenya
d'aquesta Mostra per dues coses:
per agraïr les atencions tingudes
vers a N'ALÍ i per fer veure
que així com es fa a altres pobles
no estaria de més intentar-ho
a<ïMés envant vos oferirem algunes
receptes d'aquest interesant
receptari.

Ara vos volem oferir una recep-
te per fer sopes, aquest plat
típic que no faltava mai a cap
taula pagesa els vespres -Qui
sap si la paraula sopar ve de
menjar sopes?- i és que un plat
de sopes és bo de veres, amb quatre
olives-, una mica de fonoll marí
envinagrat, unes tallades de prebe
0 raves i un tassonet de vi negre,
fan un bon sopar.

Per si en voleu fer -hi ha
moltes maneres de fer-les- aquí
teniu la recepte de Lo Coc de
S'Arracó:

SOPES DE VERDURA I COL
Per quatre • persones posau-

hi: 1/4 de sopes
1 manat de grells o 1 ceba
3 tomàtigues' de ramal let
3 alls
1 manadet de julivert
1/2 col
1 terca de faves, mongetes

1 pèsols (una terça son 400 grams)
1 cullerada de prebe vermell
sal

MANERA DE FER-LES:
Després de rentar l'hortalisa,

feis un .sofrit amb la ceba, tomàti-
gues, julivert i alls, quan estigui
ben confitadet afegiu-hi la col
i les verdures sofregint-ho poc
a poc.

Tirau-hi dos tassons d'aigua
bulIenta, sal i el prebe vermell
i feis-ho bullir fins que sigui
cuit.

Una vegada cuit, treis les
verdures i posau-les de costat.
Posau les sopes dins el brou i
quan estiguin ben abeurades anau
posant-hi a damunt les verdures
amb una giradora per tal de no
afegir gens de brou. A lo darrer
tirau-hi un raget d'oli d'oliva,
tapau la greixonera i deixau-
ho estovar un poc abans de menjar-
ies vos. Vos aconsellam que les
acompanyeu amb unes olives trenca-
des, tal com les trobareu a la
plana del costat, i... Bon profit.

LO COC DE S'ARRACÓ



raTAGRADA ES COLLIR OLI\7A

Enguany ha estat un any oliver
ferm a les nostres terres. La
collita de l'oliva és desde la
lluna vella de Sant Miquel fins
a Santa Caterina de Siena, dura
prop de dos mesos, hi ha estona
s'aprofitava tot: el primer olivó
que cau a terra i que li di ven
el torró de l'oliva i del que
s'en .treia un oli molt àcid,
després es collia l'oliva que
sols s'abastava desde damunt
l'arbre o damunt d'una escala;
de la dificultat de collir-la
d'aquesta manera mos ne parla
una glosa:

M'agrada es collir olives
però és un art perillós
germanets, aferrau-vos

que amb dobbers no compren vides
És cert que qui ha estat sorpré

dalt un cimal o engronsant dalt
una escala sap de l'incomoditat
d'aquesta feina i el preu, pensam,
de l'oliva no compensa massa.

La pansida es cull d'enterra
car cau quan madura; l'oliva
destinada a la tafona es bat.

Si enguany n'anau a collir
i en voleu salar vos donarem
unes receptes:

OLIVES TRENCADES
Triau les més xerëques i verdo-

ses i trencau-les amb una maça
de fusta amb un cop, les heu
de posar amb aigua i sal i deixar-
ies prop d'una setmana, llavors
canviàu l'aigua i rebetjau-les.
Posau mitja alfàbia d'aigua i
tirau-hi la sal i remenau bé
fins que sigui ben fusa. Féis
una capsana de fonoll que l'haureu
rentat primer; feis un sostre
de fulles de llimonera i de llorer
i de prebes de cirereta tallats
a trocets i un sostre d'olives
i així fins arribar a dalt on
acabareu tapant amb un altra
capçana de fonoll i tapau-les
amb un-plat o amb un tap de suro,
i al cap de vuit dies ja es poden
menjar. Heu de tenir molt d'esment
a fer totes les feines del salar
amb un cullerot de fusta, com
també en treure'n, si hi posau
metall o les mans tornen "sabate-
res" això és: fan mal gust i
mala olor.

PER SALAR OLIVES
Es fan ben igual encara que

sense trencar-les aprofitant
les més groses que ja haviem
deixat en triar les de trencar.
Aquestes olives per poder-íes
menjar és necessari que estiguin
tres mesos salades, llavors estan
al seu punt.

OLIVES PANSIDES
Les olives pansides, puix

ja són tan madures poden menjar-
se el mateix dia que es preparen.
Pimer de tot es renten amb un
parell d'aigües, després es posen
dins una greixonera o plat fondo
gros, salau-les i posau-hi un,
poc de prebe bo,dos alls esclafats
i trempau-les amb vinagre i oli
bons. I ja està! ja es poden
menjar al cap de mitja horeta
escasa. Són tal volta les més
exquisites i la gent sòl apreciar-
ies molt.
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Ses olives vesteixen una taula,
sobretot si estan ben preparades,
també ajuden a fer 'mes agradable
es menjar. Sobre tot en alguns
"menús" no hi haurien de faltar.
Tenen la mala fama de que engrei-
xen, però no tenim en compte
que son riques en calç, 100 mg,
com també en vitamina A,300 U. I.,
en quant a calories no poden
dir que sigui excessiu ja que
en te 135, molt poer baix d'altres
aliments que consumim -sovint.

Com tot lo que men j am o bevem
amb moderació ses olives son
molt bones i aconsellables per
la gent jove.
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MANQUEN INICIATIVES PE FUTUR

\7ivim a un municipi on tot
descansa sobre el turisme i no
tan sols això si no que la majoria
de gent que fa feina a aquest
sector es desplaça a un altre
terme veinât: Calvià, car la
nostra infraestructura turistica
hotelera, llevat del Camp de
Mar, és reduïda tant al Port
com a Sant Elm. Un altre sector
fort: la construcció, també està
bassat damunt el sector turístic,
majoritàriament apartaments,
i també, encara que no tants,
els xalets. I ja no parlem dels
serveis, les dones que 'feinegen
a hores o els matrimonis que
cuiden del manteniment de cases
les temporades que els propietaris
son a 1 ' ex tr anger. És a dir que
tot és una cadena que al moment,
que es rompi una baula, ja nedam!.

A tot això no es cerquen solu-
cions alternatives de cap clase
que facin anar endavant altres
indústries; hi ha tímids intents
familiars d'indústria gelatera,em-
però encara que .molt loables,
no tenen una estructura forta
de distribució i manco més enllà
del nostre terme municipal. També
hi ha una idea de viticultura
i comercialització de vins que
encara és un poc tendra per poder-
la evaluar però que s'agraeix,hi
ha una cosa que mos hauria de
fer pensar: és una iniciativa
d'una persona extrangera; i mos
demanam perquè la gent de la
comarca no té cap idea renovadora,
per si un dia -i aquí arribam
al quid de la qüestió- el turisme
s'acaba. No és que s'hagi d'aturar
tot de cop, llevat de si hi ha
una catàstrofe que ningú desitja,
perdia demanda pot anar reculant
per mils motius diversos, entre
altres nous indrets a altres
països que oferesquin més atrac-
tius, etz. . . I ens quedarem amb
una oferta exagerada que s'anirà
degradant poc a poc i que deixarà
a la gent, que s'hi dedica, sense
altres sortides.

Sabem que no hi ha hagut mai
molta tradició industrial al
nostre indret emperò al manco

hi hagué idees com la del sabó,
la fabricació de rajoles, el
transport de la fusta dels pinars
cap a la península, les serreries,
les fàbriques de vidres d'ulleres,
les teuleres, i mol més enrera
els forns de calç...

També sabem que el camp té
manca .d'atractius per la gent
jove, de fet no creim que hi
hagi cap pagès que tengui menys
de vint-i-cinc anys, i molts
que ho estimen perquè és seu
ho fan com a solució de segona
-tenen una feina, i les hores
que els hi sobren o les temporades
d'atur les hi dediquen.- I aquest
sector crèim que hi hauria d'haver
ajudes per part de la Conselleria
d'Agricultura del Govern Balear,
fent estudis de rejoveniment
dels ametlarars, garroferars
i oliverars si és que són viables,
0 bé indicant cultius més renta-
bles en cas contrari i aportant
ajudes en el cas d'aquests canvis.
Promovent regadius d'horts amb
aigües residuals de les futures
depuradores del nostre municipi.
Duent a terme cursets o demostra-
cions teòriques a les escoles
de Ia ensenyança, i pràctiques
al viu a granges, de manera que
els al.lots tornin a familiarit-
zar-se i vivint de veres el camp
d'on els hem allunyat noltros
mateixos; i, sobretot, ajudant
a aquests joves que tenguessin
idea de dedicar-se a les feines
agrícoles, facilitant-lis ajudes
econòmiques per l'acquisició
de maquinària, llavors, abons
1 ramaderia i oferint-los també,
seguretat social equiparada a
altres sectors industrials. També
els industrials amb idees alterna-
tives han d'apel·lar als crèdits,
avantatges fiscals i de seguretat
social promoguts pel Govern i
que semble que n'estan més desen-
volupats que lo de la part pagesa.

No vulguem arribar a un exemple
molt pesimista que ens digué
ple de resquemor un pagès vell:"No
bastarien les oliveres del terme
per la quantitat de gent
si les coses venen mal dades.m.f.e.
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FESTA. FAGESA

Organitzada per la Coordinadora
Parroquial de Joves tingué lloc
el dia 12 d'Octubre la II Festa
Pagesa patrocinada pel Consell
Insular de Mallorca.

La Tuna Andritxola i el Revet-
lers del Puig d'Inca se cuidaren
d'animar la vetlada a més de
800 persones que se congregaren
en torn dels fogiuerons per assa-
borir la clásica torrada que
oferí l'organització. Més de
800 boses foren repartides aquest
vespre, a més de la gent que
acudí a veure ballar i a ballar
sense acostar-se a sopar.

La nota simpàtica, com l'any
passat, la constituïren les quasi
250 persones que acudiren vestides
de pagesa i que al final de la
festa foren obsequiaries amb una
graciosa i artasana senalleta.

A la festa, com un de tant
hi acudiren el Conseller de Cultu-
ra del Consell Insular de Mallorca*
amb les seves filles, Alfonso
Salgado, Maties Terrades, batle
d'Andratx i varios regidors acom-

12
per les seves senyores.

Aquests vespre fou aprofitat,
també, per retre homenatge ' a
un homo que, no essent d'Andratx,
ha dedicat moltes hores a reparar,
consolidar i automatitzar les
campanes del nostre campanar.
Fa quasi un any que hi està fent
feina i encara no ha acabat.
Aquest home és D.Fernando Fernan-
dez Andrés a qui en nom de la
parròquia. Mestre Guillem Porsell
li feu entrega d'una palangana
amb una inscripció que diu: La
Parròquia de Santa Maria d'Andratx
a Fernando Fernandez Andrés amb
agraïment. Emocionat donà les
gràcies.

LA BEATA

Organitzada pel Consell Insular
de Mallorca dia 14 de novembre
a les 7 del vespre tindrà lloc
la tradicional "Qualcada de la
Beata" amb la participació de
nombrosas agrupacions folcloriques
i bandes de música de Mallorca
a més d'una gran quantitat de
carrosses.Hi serà la Coordinadora.

oJleuíaulaníe Q/fûïamai

/iot¿ d'iinataiíx

eMa/'otra

ü/f. 67J&J7

SERVICIO OFICIAL

Francisco Canallas Mascaró
SERVICIO Y VENTAS

Carretero Puerlo, 55
Telefono 672389

SERVICIO RENT A CAR
Puerto de Àndraitx

G

TODO PARA LA CASA/ S. A.

C/. Galicia, 27 - Teléfonos 671303-672813
07150 À N D R A I T X

materiales construcción
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ISJQ ESTAIM DAISTDO LA MEDIDA PE SUS

POSIBILIDADES
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Ya estamos en plena danza,
se ha jugado ya un cuarto de
competición y hasta el momento
el equipo celeste no ha dado
la medida de sus posibilidades
y ello conlleva una incertidumbre
en el • aficionado que no sabe
si el equipo lleva la senda equi-
vocada o por el contrario si
con los mimbres que hay no puede
hacerse mejor cesto.

Para ello habrá que esperar,
y por lo visto hasta ahora no
hay que rasgarse las vestiduras,
el equipo está pagando la novatada
ya que no hay que olvidar que
se subió sin que nadie lo esperara
y cuando ya se tenia casi completa
la plantilla, por lo que los
fichajes no estaban mentalizados
ni se habían hecho de cara a
jugar en la categoría superior.
Tampoco el entrenador José Garcia
"Zubieta" no se esperaba el trago
de golpe y porrazo. Por todo
lo apuntado la planificación
tuvo que hacerse sobre la marcha
y ello conlleva no pocas dificul-
tades .

Pareció que el principio de
la luz resplandecia con la victo-
ria conseguida en Los Pinos de
Alaior, pero una semana después
el Sóller nos devolvió a la reali-
dad, cundió el desconcierto y
se atravesó un ligero bache con
goleada en Santa Eulalia del
Rio y otro punto que se perdió
ante el Ibiza, luego vino la
inmerecida derrota ante el Mallor-
ca At. en el que el equipo andrit-
xol no mereció perder, fueron
los "elementos" los que se cofabu-
laron contra nuestro equipo,
pero el vaso se colmó con la
derrota en casa frente al Calvià.
Tres negativos ya empezaban a
pesar lo suyo. Pero vino luego
la visita talismán al campo del
Peguera y el equipo devolvió
la alegría" a su afición con una
contundente victoria, pero después
contra el Alaró ya no sólo fue
la alegría de la victoria si
no que hubo dos positivos estupen-
dos que colocaron al equipo en

la zona media con un negativo.
Lo hecho hasta ahora se termina
con la derrota mínima ante el
Isleño. Aunque se esté en la
zona cómoda la afición no se
siente satisfecha aunque lo reali-
zado hasta ahora creemos podia
muy bien entrar en los cálculos
de los más obtimistas. El C.D.An-
draitx tiene plantilla y con
el tiempo tiene que dar más rendi-
miento. La competición es difíc'il,
a nadie se le regala nada, se
tienen que aprovechar todas las
ocasiones ya que luego puede
hacer falta lo desaprovechado.

Técnicamente nuestro equipo
parece estar bien, quizás le
falten goleadores, pero este
esta es la carencia del fútbol
en general. El centro del campo
está bien. La defensa,si exceptua-
mos el partido frente al Santa
Eulalia, actúa bien.

Ahora nos debe visitar el
Manacor, para luego ir a Santanyí,
pueblo en el que estuvo bastantes
años nuestro actual entrenador,
y como buen conocedor de dicho
plantel habrá que exigir a los
jugadores que den el do de pecho.

JOFRE

X U — 5C U

Decididamente el equipo de
Andratx no tiene suerte en cuanto
a la organización de viajes a
las Islas hermanas, primero el
día del Alaior no hubo billetes
para realizar el viaje y luego
el día del Isleño le dan billetes
para Ibiza y al darse cuenta
del yerro ya no había billetes
para regresar por lo que tuvieron
que hacerlo en barco y ello gra-
cias a las facilidades que dio
el Isleño que se avino a jugar
por la mañana, sino día perdido
en Menorca.

*****

Desconocemos qué números daré
el saldo del club local al final
de temporada y si éste será en
negros o en rojos, pero de una



cosa sí estamos, seguros y es •. .
de que no se descuida detalle14

en cuanto a la vestimenta de
nuestros jugadores, parecen unos
figurines, esperemos que no se
contagien.

*****

Donde no van bien las cosas
es en los equipos bases y no
por falta, se podrían hacer mejor
las cosas, los que fallan son
los jugadores que más que depor-
tistas parecen guerreros y esto
no lleva a nada, sino a perjudicar
el buen nombre de la entidad.

*****

A lo largo de la semana ya
se hacen apuestas para ver cuantas
tarjetas se repartirán entre
los cuatro equipos del club y
los que aciertan son los que
dan cifras altas, esperemos que
se tomen cartas en el asunto
ya que de continuar por este
camino seremos el hazmerreír
de la regional. •

***** -
Nuestro vecino el CADE de

Peguera, está atravesando un
mal momento, hasta ahora no ha
conseguido ninguna victoria,
quizá ello alegre a más de uno
de por aquí y es que los hay
maliciosos.

*****

Por contra el Santa Ponça
está entre los grandes y con
cuatro positivos. Quizás nos
guarde alguno para cuando les
visitemos.

*****

Para los del Bàsquet también
hay críticas, ya que tras un
triunfal comienzo de competición
con dos victorias consecutivas,
han venido ahora dos derrotas
claras y con ello el ambiente
se ha enfriado algo^ ya que mien-
tras al principio todo era de
color de rosa ahora ya ven con
dificultad el poder clasificarse
entre los tres primeros para
tener opción a jugar el play
off de campeones.Hay que enmendar-
se y a coger mentalidad de ganado-,
res. Los jugadores hacen demasiado
cabalas sobre los partidos que
se pueden ganar y los que se
van a perder y es que Diaz Miguel
nos ha contagiado a todos. Así
no se puede salir, hay que ir
siempre a ganar. Jofre

TROBADA FOLG

El passat dia 26 de setembre
tingué lloc la I Trobada Folclori-
ca Andritxola 1987 organitzada
per l'Agrupació Folclorica Comar-
cal "A i res d'Andratx".

A la Trobada hi participaren,
a més de l'Agrupació organitzadora
agrupacions de Bunyola, Santa
Maria, Marratxí i l'Escola de
Ball de Bot d'Andratx. El públic
respongué assistint en massa.

AUTOS MOR AGUES

RENT A CAR
C/. España, 7
Toll. 672009

PIO. AHDRAITX IMALLOBCAÌ

CAFETERIA

SNACK - BAR

Chujote
CAMP DE MAR - MALLORCA
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ANUNCIS CLASSIFICATS

Es canviaria dona de 60 anys
per dues de 30 que estiguin bones.
Telefonau al 6777777, si si posa
sa meva dona feis es desentès.

*****

Vendria o canviaria biquini per
un "chubasquero", bona ocasió,
la peça de dalt està sens estrenar
Ref. 231087

*****

Canviaria papers de diari per
papers de mil, no importa el
seu estat. Ref.8888

*****

Caçadors! Tenim vedats de tota
classe, un temps hi hagué caça.
No vos queixereu, podreu presumir
davant les vostres amistats de
que no heu mort res. Bons preus.
Raó: Sortint del poble.

*****

S'ha perdut una sogra, diven
que l'han vista xafardexar per
la plaça, qui la trobi que no
la torni. Se gratificarà.

*****

Canviaria un bon 'costipat per
entrada de futbol, no importa
sigui de general. Tl.202122

*****

Jove alt i "curro" voldria trobar
milionària molt malalta, a punt
de palmar-la, sens familiars
pròxims, fins matrimonials. T1.222
222. Abstenir-se curioses.

*****

Canviaria servici militar per
un servici de cafè xinès (pot
ésser d'imitació). Inf.Un que
l'han cridat a files.

*****

Som petit i lleig si voleu riure
una estona veniu a vorer-me,
preus mòdics, visc al cantó de
més avall, girant a ma esquerra
i llavors a là dreta.

*****

Bona ocasió!! ! Canvii caixò
de medecines per tres palanganes
de "pastels". Tl. 6788888.

*****

Jove sense feina cerca un bon
sou, millor cobrar-lo directament
pel banc. Ref. 6+6

*****

Canviaria llibres de texte per
tebeos del Capitán Trueno, Axterix
o revistes de "Baloncesto". Rf.323

*****
s

Si està avorrit no ho dubti,
tanqui sa Televisió.

*****

Ha vist alguna vegada el verdet
que produeix s'aigua? i no ha
pensat mai com han d'estar els
budells i la panxa dels que sols
beven aigua?.

*****

Si té problemes per col.locar
els dob.bers no hi pensi més,
noi tros ja mos ne cuidarem. Rf.
La Banda dels 6.

*****

Jove barcelonista voldria comprar
diaris de quan el Barça fou campió
de lliga. Rf. 123456.

*****

Canviaria dues hores d'escola
per una entrada de cine. Rf.21212

*****

Vendria barram postís en bon
estat, ull de vidre i cama ortopè-
dica, tot a punt per usar-se
ja que l'usuari anterior ja és
mort. Rf. el fosser.

*****

Canviaria matrícula de curs per
billet de viatge d'estudis. Tl.
6711111.

*****

Canviaria sou de mestre d'escola
per sou de polític. Rf. es mestre
nou. *****



RECORDS D'AHIR
ANDRñiTX. Vista parcial dei Puerto

Ha acabat l'estiu, 'encara que la
calor no ens vulgui deixar. A finals
d'octubre l'activitat turística minva
totalment. Vos oferim dues vistes, una
del port i l'altre del Camp de Mar de
quan el turisme encara no havia aparegut.

•ANDRrtITX.. Detalle de fa nap de Camp de Mar

• . %.

Aquesta secció voldriem que fos feta pels nostres
lectors. Per això vos demanam que mos envieu fotografies
antigues que una vegada publicades vos seran tornades.




