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EDITORIAL

Quan arriba l'estiu tot es vesteix
de llum i a tot arreu de festes. No ben
començats els dies de calor a Andratx
celebram les festes de Sant Pere, quinze
dies després al Port tendrem les de la
Mare de Déu del Carme, seguiran després
les de Sant Elm per acabar amb les de
S'Ar r acó per Sant Agostí i per la Mare
de Déu de la Trapa, sens oblidar que Sa
Coma també té les festes de la Mare de
Déu d'Agost.

Tenim un terme festós, el que és
necessita és que la gent sàpiga fer festa,
per una part celebrant aquests dies i
per l'altre corresponguent a tots aquells
que, posant-hi part del seu esforç,intenten
que aquests dies sien més agradables per
a tots.

Que tots entenguem les festes és
el desig de tots els qui feim N'ALÍ, obri-
guem el nostre cor de poble per celebrar
unes bones festes.

¡MOLTS ANYS A TOTS I BON SANT PERE
DE 1988!

N'ALÍ

.
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ELS ALLS

Avui parlarem d'alls: l'all
és una planta liliàcia de les
quals n'hi ha devers 280 castes
diferents; amb l'olor tan caracte-
rística, més o manco forta, que
és deu a la presència d'un oli
volàtil.

Es cultiven principalment dues
clases, una dedicada als alls
verts tan bons, gustosos i naturals
i l'altre majoritària d'alls secs
per guardar-los tot l'any. I farem
un petit incis, si voleu que vos
durin més les cabeces d'all,tancau-
les dins un pot hermètic d'aquests
que usam per guardar-hi arròs,
pasta o farina, estan molt més
a treure encara que els heu de
revisar de tant en tant que no
ni hagi qualcún de fallo.

L'all té fama dins la medicina
naturista i la gent l'hauria de
conèixer més: és bo per el mal
d'esquena lumbar, per els cucs,
per 1'estrenyiment,per les varícies
quantre les inflamacions,infeccions
intoxicacions i per altres malalti-
es intestinals; o sia que surt
més barat prende alls que haver
d'anar a cal apotecari, i no ens
cansarem de repetir que prengueu
alls a les totes. Això sí, després
rentau-vos les dents ! També si
no voleu fer olor una bona solució
és menjar juavert.

També dins l'àmbit de les supers-
ticions d'antany l'all era com -
un amulet quantre fadaments i
encanteris; de fet a regions molt
supersticioses com a Galícia,
encara ara molta gent del camp
duu dins una butxaca una cabeça
d'ails quantre el "megallo" o
mal d'ull, I dins una mitja tinta
entre la superstició i el natura-
lisme hi ha mares que creuen que
si fan dormir els infantons amb
una cabeça d'alls sota el coixí.,
o portant-los pel coll penjats
repelen els cucs. Anau-ho a cercar!

Algunes castes de flor prou
grossa s'empren com a flor d'orna-
ment. A Nàpols n'hi ha una varietat
que els alemanys aprecien molt
com a flor i 1'importen en grans
quantitats.

L'all com moltes altres coses
fou introduit al continent europeu
per un espanyol, En Diaz de Solís,
que el descubrí a les voreres

del riu Paraná que discorre ent
el Brasil i Paraguai.

SA RBCEFTA

Aquest mes de juny que hi comen
a haver-hi mongetes tendres d'ho
-de viver ni ha tot l'any- apfofit
de fer-ne una ensalada que a m
de saborosa i molt nostre per e
seus components, és nutritiva, ple
de vitamines i ferro i també ple
de les propietats dels alls de
que ja n'hem parlat.

ENSALADA DE MONGETES AMB PICAPIL
I FORMATGE

1 kg. de mongetes tendres
300 grs de formatge mallorquí o maor
sequet.
4 grans d'all
una grapada de juavert
oli, sal i vinagre
Ingredients per 6 persones.

Ne te j au les mongetes i talla
les no massa groses, rebejau-1
i posau-les al foc a bullir; en éss
cuites escolau-les. Dins una palangé
fonda feis-hi una trempada d'c
d'oliva, vinagre i sal, posau-
les mongetes i per damunt el picadi]
dels alls i el juavert; feis tacón«
0 llesquetes primes de formatge
enrevoltau-hi els caramulls de mone
tes just abans de servir-ho.

CONILL FARCIT

Per sis persones:
1 conill
1/4 de llom
1/4 de carn de xot
100 grs de prunes seques
conyac
prebe negre, sal i llimona sucada

Mesclau el llom i el xot talJ
a trocets i les prunes seques, adobí
ho amb sal, prebe, el suc de llinu
i un poc de conyac; deixau-ho •••
macerar una estona. Posau despi
tota la mescla dins el conill, fermí
ho una mica i posau-ho al forn d:
una palangana apta per el forn; d:
aquesta palangana posau-hi un . f<
de saïm, conyac i un raig d'oli d'o
va, deixa-ho coure i serviu-ho guarí
de patates frites o amb una b<
ensalada.

I ara un bon pastís .per desp]
d'un bon dinar o per berenar:
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PASTIS DE FRUITES SEQUES

350 grs de mantega o margarina
350 grs de sucre pois
400 grs de farina
6 ous
300 grs de fruita confitada tallada
a trocets
150 grs de panses
1/2 paquet de canari
un polsimet d'esencia de vainilla
rom o conyac.

Posau en remull en rom o conyac
i la fruita confitada
dues abans. Bateu la
la margarina amb el
i anau afegint-hi els

n'un en un. Mesclau el
i 1'esencia de vainilla

les panses
un hora o
mantega o
sucre pols
ous de
canari
a la farina i afegiu-ho al batut
anterior i al darrer la fruita
macerada. Tirau-ho dins un motle
rectangular untat de margarina;
posau el motle a forn mitjanament
calent 3/4 ò 1 hora. Es pot guardar
uns quants dies dins una capsa
metálica.

SES GLOSES

El mes passat ja transcrivírem
cançonetes que sentíem de petits
als nostres majors. Avui vos n'ofe-
rim unes quantes més:

¿Vols que et canti una cançó
que han duita nova d'Eivissa?:
una post llenegadissa
amb un llenegadissó.

Margalida, aixeca't dematí
que el bon dia ja s'aixeca.
Margalideta, aixecat dematí
que el bon dia ja és aquí.

Toni BabaIoni
calces de burel1:
quan veuràs ton para
toma-li el capell

Pep perapep
ton pare és vengut
carregat de rates
com un geperut.

I aquest més que encara es
sega a les totes trobant una glosa
que mos parla d'això:

Voldria tornar cigala
en venir el temps de segar
i estar a s'ombre i cantar
en el mon no hi ha més gala.

El temps de 1 ' estiu és bo per
a fer gloses, assegut a la fresca
quan el sol es post per això creim
que vos heu d'animar i enviar-
nos algunes gloses d'aquestes

que sabeu fer, i si no en sabeu
de fer gloses però en recordau
alguna que hagi fet un altre, •
també les mos podeu enviar i
les podrem publicar. Si han de
mester corretgir no paseu ànsia,
ja ho férem.

Hem cercat al cançoner del
Pare Ginard i n'hem trobat unes
quantes que parlen d'Andratx
i S'Arracó, vet aquí unes quantes:

Encara que l'amo diga
-Baix i arreu, andritxol-
sempre hi ha qualque redol
que no tall si no espiga.

Na Pijolis va anar a Andratx
a sa fira de botelles
i va afinar Ses Cabrelles
dia 14 de maig

Més val ésser fill de saig
i repicar es tambor
que haver d'ésser segador
va dir un jove d'Andratx.

Cercant lluernes de dia
un torrent de s'Arracó
va trobar un eriçó
que es mudava sa camia.

I a l'estiu fa calor i per-
això diven:

Val més estar a Formentor
a s'ombre d'una figuera
que estar damunt s'era
darrera des carretó

I si no fos pes carretó
que va darrera darrera,
no hi hauria cap somera
que batés un caveió
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VOCABULARI RELACIONAT AMB
ESTUDIS

Barbarisme
Quaderno
Lliteratura
Borrar
Tissa
Estodiar
Companyero
Recreo
Passillo
Bombilla
Bolígrafo
Lapis
Sobressaliente
Bien

Forma correcta
Quadern
Literatura
Esborrar
Guix
Estudiar ~
Company
Esplai
Corredor
Bombeta
Bolígraf
Llapis
Excel·lent
Bé

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

VOCABULARI RELACIONAT AMB
COTXES

Barbarisme
Embrague
Freno
Asiento
Maletero
Ventanilla
Seguro
Panel
Mando
Faro
Limpiaparabrisas

Forma correcta
Embragament
Fre
Seient
Maleter
Finestreta
Assegurança
Plafó
Comandament
Far
Eixuga-parabrisa

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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EL DIA 16 DE BALEARES/5 de junio-88

XERRIM FORA

Es de valíame ni de
Mossèn Cortés

En Mkando
Lo millor que hi ha per talaiar
la balla, és anar a dinar a n'es
restaurant des Parlament, on
en lìcrnat i na Calí tenen es-
ment a servir-te millor que si
estiguessis a ca-tcva. Allà vaig
veure divendres passat a s'Ar-
quebisbe des Pariatge i Nunci
d'Andratx, es meu estimat
mossèn Cortes. Vaig trobar que
coixejava una mica, de manera
que li vaig demanar a veure
meam si havia tengut qualque
denou. Idò heu de creure i pen-
sar i pensar i creure, que s'altre
dia, es meu amic mossèn es va
reunir amb un grapat .de
col·laboradors per tal de prepa-
rar sa processó del «Corpus».
Quan mes emocionats estaven
en sa seva tasca, es trispol de
s'estança a on estaven va passar
per ull i tots foteren per avall
enmig d'una enorme confusió.
Mossèn Corles va caure dret,
com es moixos, però així ma-
teix es va fer mal. «Fou ferest
-cm contava-, preparàvem sa
processó del Corpus i férem el
devallament». Ara es rector de
sa vila andritxola i ex-cap pare
de sa premsa governamental i
autonòmica, cerca subvencions
d'una o altre procedència, li és
ben igual, que li ajudin a ado-
bar sa destrossa. Fins i tot va
demanar ajuda a n'en Santiago
Coll qui, mig de bcrbés, el va
enviar devers es Parlament, on
hi ha un senyor que encara co-
manda mes que lo que molts
mos pensàvem.

L'enderrocament (Fotos Ferrà) Diada solemne del Corpus (Fotos Ferrà)
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ASSOCIAGXÔ DE

FARES D ' ALUMNES A

S * ARRACÔ

A s'Arracó s'ha constituït una
junta gestora d'una associació
de pares d'alumnes del Col·legi
Públic i ja ha estat admesa al
registre corresponent. Les seves
activitats s'encaminen al curs
vinent i hi ha moltes ganes de
fer coses en benefici dels nostres
menuts.

XI** TROBflOA
DE C O R f l L /
I f l F R Í l T I L /

OE fïlfULORCfl

ARTÀ, PRIMAVERA 1988

Organ i tzen

del'E.P.M.

El passat 4 de juny una dotzena
de nins i nines del Cor Infantil
de , s'Arracó participaren a la
Xlen Trobada de Corals Infaltils
que enguany tingué lloc al poble
d'Artà. Els menuts de s'Arracér-
-de quatre a nou anys- eren dels
més menuts de tots els participants
j per ésser el primer any i no
duu massa temps d'assaig, sols
fa vuit mesos i ho fan una vegada
a la setmana, la qual cosa no
és molt, participaren al grup
A. La trobada es disglosava en
tres grups A, B i C. Emperò no
feren gens de mal paper, ben al
contrari es sentiren ben integ-r-ats
entre tants de participants prop
de docents i gaudiren fort dels
assaigs, del dinar tots plegats
i de l'actuació a l'horabaixa
que comptà amb l'assistència de
més d'un milenar de persones.
La Parròquia d'Artà estava de
gom en gom. Tots seguiren ben
be les ordres dels tres directors
que tingueren, un per cada cançó.
En aquesta ocasió els nins cantaren
a la Primavera i les obres inter-

pretades totes tenien el mateix
tema. A l'hora final tots els
al·lots de tots els grups cantaren
plegats una cançó de comiat que
feu emocionar a tots els presents.

Felicitam als menuts i a les
seves directores Na Margalida
Alemany i Na Totó Jimeno que tan
bona labor fan amb ells i desitjair
ben de cor que continuïn la tasca.

SOLEMNE DIADA PEL.

GORfLJS A ANDRATX

El dia del Corpus és per tradi-
ció un dels dies més solemnes
de l'any, aquest any la parròquia
d'Andratx s'havia proposat tornar
fer la processó com es feia abans
degut a les peticions que en aquest
sentit hi hagué de moltes persones.
Després de la corresponent consulta
popular, el dia del Corpus hi
hagué al capvespre un bon ofici
solemne amb la participació de
molta gent que omplia l'església
i seguidamentsortí la processé
pels carrers del poble, carrers
que, uns més i els altres manco,
estaven adornats i oferien un
aspecte digne d'aquest esdeveniment
però sobre tot hi estava la gent
que acompanyà nombrosament a Nostre
Amo pel nostre poble, molts s'emo-
cionaren.

Acabada la processó foren molts
els assistents que demanaren que
l'any vinent es repetesqui amfc
tanta solemnitat com aquest any.

LA CORAL 3PARRO-

QLJIAL P * ANDRATX

ENDAX/AJMT

Per Sant Pere feu un any que
un grup de persones es reunia
per poder cantar els Goig de Santa
Maria d'Andratx composts en motiu
de l'Any Marià. D'aquí sortí la
idea de reunir-se cada setmana
per l'assaig de cançons per les
celebracions litúrgiques i així
a sortit aquest coro parroquial
que ajuda a donar solemnitat a
les celebracions festives. ,E1
dirigeix En Vicenç Flexas i Alemany
amb l'estimable col·laboració
de -Mn. Vicenç Juan Rubí. Hi he
que destacar la constància er
assistir als asaigs i l'atencií
que posen en la interpretacií
deies cançons.
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rvOLJ isiMLmraErjAT A.
LA FA^RÔQUIA

P ' AJNTDRATX

El dia de Sant Pere la Parròquia
d'Andratx inaugurà nou enllumenat.
Les lampares havien tornat velles
tant que ja moltes no s'aguantaven
i a més de gastar molta eletricitat
feien poc llum resultant l'església
ésser molt fosca, per lo que des-
prés de seriosos estudis i de
consultar amb un bon grup de feli-
gresos decidiren canviar tot l'en-
]lumenat i més tinguent en compte
que darrerament hi havia hagut
moltes falles. El projecte del
nou enllumenat fou realitzat per
D.Vicenç Alemany juntament amb
el Rector de la Parròquia Mn. San-
tiago i assessorats per Mercantil
Balear S.A. Just el nou material
puja. 560.546 ptes (la factura
del qual la podeu veure a la plana
13 de N'ALÍ. El treball ha estat
realitzat per En Vicenç Tema que
hi ha posat tota la seva il·lusió
ja que era una obra que dignifica
el poble.

Molta ha estat la gent que
ha volgut contribuir amb'els seus
donatius a pagar les despeses
del nou enllumenat ja be entregant
els seus donatius en metàlic,
participant al sopar que es feu
a Can Toneta, anant a l'excursió
a Lluc, comprant els bitlets de
les distintes rifes o donant obse-
quis per rifar. Gràcies a tants
donats ben pres es podrà cubrir
tot el presupost.

BXOLJRSIO A L·LUO .

Hi havia molta gent interesada
en anar a Lluc -el Santuari de
Lluc sempre ha sigut un lloc molt
estimat per tots els que viven
al terme d'Andratx-. Un bon grup
hi partí de ben matí i un altre
molt més nombrós ho feu a les
8,30 a Lluc assistiren a la Missa
Major Concelebrada on el Prior
del Santuari dirigí unes hermoses
paraules als andritxols. A l'ofer-
tori uns nins andritxols presenta-
ren com ofrenes una canastre de
flors i una pilota de futbol a
la Mare de Déu. Les flors com
a signe de la bellesa desinteresada
del fruit de la nostra terra i
del nostre treball en favor dels

•

al t'r es i la pilota de futbol
perquè la Mare de Déu l'en tregui
als nins blaus (blavets) perquè
ja que ells, representant a
tota Mallorca, canten i resen
contínuament a Maria Santissima,
també amb el seu jugar diari
i amb la seva alegria recordin,
a la que és Mare de l'Alegria
que els seus fills necesiten
més obtimisme, esperança i alegria
per caminar per aquesta vida
per aconseguir l'altre.

Després de la Missa es cantaren
els goig a Santa Maria d'Andratx
dins el cambril de la Mare de
Déu i partiren cap al Mal Lloc
on els esperava un bon dinar
que tots trobaren ben bo.

Una mica cansats però molt
contents tots tornaren a ca-seva
donant gràcies a Maria per aques-
ta jornada de germanar i alegria
passada.

ENSORRAMENT

Ell no guanyam per sustos!
deia la gent. I és que un dia
de maig, ja al final, un bon
grup de col·laboradors de la
parròquia de Santa Maria d'Andratx
estaven reunits dins una sala
de la rectoria i de com i resposta
el trespol es va esfonsar i
cinc dels presents caigueren
a terra -entre ells el Rector-
Gràcies a Déu s'esglai "susto"
fou gros però tret d'uns cops
i unes petites ferides les perso-
nes no sufriren mals d'importàn-
per això ara molts ho comenten
amb humor i fins i tot han fet
alguna glosa com també la premsa
de ciutat ho comentava de la
manera que podeu veure, juntament
amb les fotografies a la plana
siguent.

La glosa diu així:

¿Sabeu a sa Rectoria
d'Andratx lo que va passar?
Ell el pis es va bisar
i per ull varen passar.
Tota la gent que hi havia
es posaren a cridar:
I ara qui mos treurà?
I una va contestar:
Jesús, Josep o Maria.

Vegeu a les planes centrals
les fotografies de la malifeta
i la resenya periodística.
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A L M A C É N D E M A T E R I A L E L É C T R I C O

OFERTA num. 2 2 0 6 8 8

S/ref.

Palma de Mallorca,..22....de .J..U.N.I.Q de 198.8.

CLIENTE: ...D....U.ÌE.E.N.I..E A.LEMAMY (.DESUMO MATERIAL LG.LE.S.I.A AND.RA.I.LX..Ì
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CONCEPTO

CAPILLAS

F .OCOS... TROLL 624 /QO BL.

A D A P T A D O R E S T R O L L 217

LAMP...P.H....CUA.R.Z0....10D.Q...2£).Q...W

N.Ay.E....CE.N.T.RAL

P.RO.Y.E.C.I.O.RES OSRAM LH STAR.. HALQGENLJ-

R.OS....ME.T.AL.1.C.QS ..1.5.0.1»!..,. . 22QU.,....C.O.N. EQUIPO

Y LAMPARA.

ALEJAS... AMT..I.D.ESL.UMRRAN T ES

ALTAR..

RAIL. ERGO 2 M T S . BL .

E N T R A D A S ERGO

TAPAS.. F I NAL ERO

F.OCO.S..ERCO REF. 74521

A R O S A N T IDESI UMBRAN T E S ERGO 74041
T R A N S F O M A D O R E S P O L I L U X 12V 400W

LAMPARA. .PH.. .HALÓGENA. 12V...100W ....'.....

PRECIO
IN T T AR T n

3.694,--

399,--

l̂ SSO..,..̂ ....

55 .900, - -

.. .4 ..400.,..^.-..

7.541,--

1 .532,--

139.,..rr.-.

14.805^--

1.943 , _ _
6.500, - -

1,.35Q.>.-.-....

L.2.JÍ....I., V.,A,....

I O T AL

99 .73Í

10.77

..4.2...6.8.(

2 2 3 . 6 0 1

..17.60.1

7 .54

6.12)

55<

59.221

7 . 77:
19.50(

.. 5,40.(

P R E C I O
T O T A L

15.3....1.7.1., -

2.4.1....2.QQ., -

1 1.0.6. ,.11.7., -

500 .488 , -

6..Q.,05..8.J-

. 5 6 0 , 5 4 6 , -
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SE A \7EGHMAN TIEMFOS TEMPESTUOSOS

Con la llegada de la canícula
se da por terminada la temporada
futbolística y llega la hora de
los balances, balances que a todos
los niveles creemos que van a
ser negativos. Por una parte tene-
mos que el equipo ha descendido
de categoria y a ello hay que
añadir el que las cuentas estén
en números rojos. Y aún hay más,
por si fuera poco, con ilusión
se prepararon unas fiestas de
San Pedro que en cierta manera
tenían que, además de alegrar
i animar a la gente, debían ser
un respiro para el C.D.Andratx
pero a la hora de la verdad hay
que decir que el haber organizado
las fiestas ha resultado un fracaso
total. Se tendría que analizar
este fenómeno pero lo dejaremos
para otra ocasión o para que otros
lo hagan.

ti sin." LSLS fiestas
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Con el fin de la temporada
llega también el final de los
cuatro años de mandato del actual
presidente, Gabriel Enseñat, manda-
tario que ha permanecido más tiempo
seguido al frente de la nave futbo-
lística andritxola. Gabriel ha
cumplido el tiempo que se había
marcado y, a pesar de los buenos
y malos resultados, hay que recono-
cer que ha sabido estar al frente
en todo momento apechugando con
lo que se le venía encima. Ha
trabajado duro en bien del deporte
del balón pié, si se ha equivocado
o no ya es otra cuestión y creo
que ya habrá otros momentos para
hacer un balance de su gestión.
Cuatro años pesan y es hora de
un relevo, es necesario que entre
alguien con ilusión para trabajar
con el fin de dar y conseguir
jornadas de gloria para nuestro
fútbol.

Cuando salga N'ALÍ a la calle
ya se habrá realizado la asamblea
anual de socios que está prevista
para día 8 de julio a las 10 de
la noche en el Bar Ca's Pobil.
Presumo que será muy tempestuosa
por varias razones, una de ellas
porque los resultados tanto depor-
tivos como económicos no han sido

nada al agüenos y otra razón, entre
otras, porque a estas asambleas
suelen acudir aficionados que
solamente se les encuentra a la
hora de hablar pero no cuando
hay que arrimar el ascua.

El capítulo económico es un
tema candente ya que los números
rojos no son nada agradables y
se nos antoja que van a ser un
motivo más que suficiente para
que más de uno con cierta ilusión
para coger el timón del club se
eche atrás. En fútbol los resulta-
dos son muy importantes pero hay
que tener en cuenta que tal como
está montado en la actualidad
la economía lo hace cambiar todo.
Y el principal fallo del Andratx
esta temporada ha sido la mala
planificación económica o la falta
de colaboración pecuniaria de
los aficionados. Se creyó que
con el ascenso la afición se anima-
ría y aportarían, con algo de es-
fuerzo unas cantidades más o menos
respetables pero suficientes para
afrontar la temporada pero no
fue así ni tampoco subió lo espera-
do la lista de socios y muchos
de estos que se dicen buenos afi-
cionados, suscribieron sólo la
cuota más baja. Con estos princi-
pios no podía haber buenos finales.

" Erisefistt cjxaioire
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Vienen tiempos difíciles para
el club, días de trabajo para
hacer balance, reflexionar, poner
las riendas en manos de una persona
capacitada y con ilusión, planifi-
car la temporada venidera y todo
esto debería hacerse sin nervios.
Habrá días de tormenta pues ya
se otean los grandes nubarrones
pero no hay que perder la calma
en bien del fútbol, de nuestra
primera entidad y, sobre todo,
en bien de nuestro pueblo, que
al fin y a la postre lo que debe
contar. Un consejo daríamos y
es que se empezara a trabajar
teniendo las ideas claras y los
pies en el suelo, sin precipitacio-
nes. Y al presidente saliente
les daríamos un consejo de buenos
amigos: Tómese unas buenas vacacio-
nes que merecido se lo tiene.
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Todos creían que la visita
de Serrât sería la panacea para
sanear las areas del C.D.Andraitx
y al final ha resultado todo lo
contrario. El déficit ha aumentado
y cada día está más lejos la solu-
ción a este dichoso problema.
En fin que las fiestas de San
Pedro nos dieron más déficit y
menos posibilidades de enjugar
el déficit. (Valga la perogullada)

*****

Uno que se creía algo mayorcito
para ciertas cosas terminará creyen-
do en brujas y no habría que des-
cartar que en caso de montar un
circo el C.D. Andratx, a éste
le crecerían los enanos.

*****

Está demostrado que las fiestas
tienen un mal endémico y hay que
mirar de atajarlo porque si no
en poco tiempo se limitarán a
la mínima expresión. Claro que
así darán más que hablar a todos
aquellos que solamente participan
con su locuacería. ¿No serán éstos
los verdaderos nminadores <&é
las fiestas?.

*****

En el próximo número les infor-
maremos de lo que suceda en la
noche de los cuchillos largos.
El día 8 es el día en que se deci-
dirá el futuro futbolístico andrit-
xol, será un día movidito, ya
lo verán. Aunque uno avezado en
estas lides que cree haberlo visto
todo y que cree que podría contar-
les ya ahora el final, se apunta
a ver lo que sucederá.

*****

Lo que si puedo decirles que
es seguro que Gabriel Enseñat
no se va a presentar a la reelec-
ción, su ciclo ha terminado. Para
unos habrá sido un buen presidente,
para otros lo contrario. Lo que
sí yo afirmo es que sin duda ha
sido el que más ha trabajado y
ello le honra.

*****

Pero mientras está en juego
el futuro de la entidad, los hay
que se preguntan qué ya a pasar
con los equipos base. Esto ya
es harina de otro costal, la situa-
ción de estos equipos es bastante

- XITJ

distinta pues en ellos priva más
la afición que la economía a pesar
de ambas cosas son necesarias.
En Andratx el fútbol base cuenta
con muchos amantes y buenos aficio-
nados que sin lugar a dudas aquí
sí que querrán dar su soporte.

*****

Quien casi con toda seguridad
dirá el adiós definitivo al fútbol
andritxol será Teo Castedo. Sus
ocho años con la entidad le avalan
como al jugador foráneo que más
veces habrá vestido la camiseta
azul de nuestro club. Se irá un
buen jugador y, como no, también
una gran persona que ha sabido
estar a las verdes y a las maduras
y siempre demostrando su total
entrega en defensa de nuestro
fútbol.

*****

Habrá que esperar para que
la nueva junta directiva (o comi-
sión gestora) tome posesión de
su cargo y planifique la nueva
temporada para saber qué hombres
van a vestir la elástica andritxoìa
en la próxima temporada, sean
quienes sean lo importante es
que vengan con ganas de jugar
y de dejar bien alto el nombre
del club que no es otro que el
de nuestro pueblo. No necesitamos
ni olgazanes, ni marionetas, ni
grandes figuras. Lo que si necesi-
tamos son hombres disciplinados
y con pundonor.

*****

De momento por ahora se avecina
un tiempo de descanso que debe
ser corto ya que, en un abrir
y cerrar de ojos, tendremos la
temporada encima y hay que trabajar
duro para que el comienzo ya sea
bueno. En una palabra, que no
se puede perder tiempo.

*****

Ya empezado ya el Torneo de
Futbito que con tanto acierto
organiza Juan Forteza, un torneo
que de cada año va a más. Este
año son veinticuatro los equipos
participantes y todos con fuertes
deseos de hacerse con los trofeos
en litigio. Se auguran noches
emocionantes en el Polideportivo
local. JOFRE



Aquestes dues fotografies que avui presen
tarn són de fa més de dos dies, com aquell
que diu ja ha plogut de llavors ensà.

La primera de la carretera on s'hi veu
la tartana que anava a Ciutat i el rètol
que indica l'Hotel Rico.

La segona és molt actual, no pel temps
sino pél tema ara queja que fa molts anys,

tornam parlar de processons. Aquesta semble
esser la del Corpus passant per la plaça,
els nins van acompanyats del "Hermanos de
La Salle".
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