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EDITORIAL

Tres anys de vida de qualsevol entitat

és temps més que suficient per a poder-ne

fer un balanç.

Quan sortirem al carrer per primera vegada

no mancaren entre la gent els dubtes i l'escep-

ticisme sobre la viabilitat del nostre projec-

te. I no, certament, sense motiu, perquè tots

sabem que per dissort al nostre poble qualsevol

activitat de caire una mica cultural no sol

durar gaire. A això calia afegir-hi la nostra

ferma voluntat de fer una revista majoritària-

ment escrita en català, cosa que, per increï-

ble que paresqui, encara provocà qualque recel,

sobretot, cal dir-ho, entre els mateixos cata-

lano-parlants. Tampoc no mancaren les suspi-

càcies entorn a què hi havia darrera -si ho

voleu més clar, al servei de quin partit poli-

tic estàvem-. Al cap de tres anys pensam

que tots aquests dubtes s'hauran esvaït: amb

els seus errors i encerts -que de tot hem

tengut- N'ALÍ continua, i ho fa en català

i amb plena independència.

I això ho farem durant molts d'anys.

N'ALÍ
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(Editorial de la Premsa Forana)

Fa ja uns anys diversos
qrups i organitzacions de caire
ecologista varen dur a terme
una campanya de sensibilització
de l'opinió pública i, al mateix
temps, una batalla legal a fins
i efectes d'aconseguir que Sa
Dragonera no fos urbanitzada.
La incomprensió i el desinterès
de l'Administració i el desinterès
general versus la defensa del
nostre patrimoni mediambiental
foren vençuts per la tenacitat
dels qui tenien la raó del seu
costat. La raó legal se'ls donaria
també amb el temps. Avui, patrimo-
ni del Consell Insular de Mallor-
ca, o, la mateixa cosa, patrimoni
de tots els mallorquins, Sa Drago-
nera resta per a sempre lliure
de la possibilitat de ser alterada
i destruïda per l'ambició i en
profit d'uns pocs.

A l'altre extrem de l'illa,
un petit arxipièlag, Cabrera,
està en aquests moments pendent
d'importants decisions polítiques
que hauran de determinar el seu
futur; unes decisions que no
pareixen fàcils, donat que s'estan
debatent distints graus de protec-
ció i no es pot tenir encara
la certesa que les decisions
que es prendran resultin les
més adequades i convenients.
Encara que la història de Cabrera
és molt diferent a la de Sa Drago-
nera .

Afectada per a fins militars
l ' i l l a ha romàs vigilada i prote-
gida per- un petit destacament
que, és ben cert, no ha alterat
substancialment el medi ambient.
Per contra ha hagut de suportar
unes maniobres militars que fa
temps són fortament rebutjades.
Així i tot no ha planejat sobre
l' i l l a el fantasma de la urbanit-
zació i resta pràcticament intacta
essent l'últim reducte d'aquesta
natura que ens queda.

Com s'ha de fer per a prote-
gir Cabrera en el futur?

Aquest n'és el gran debat.
El Govern de Madrid pretén que
Cabrera quedi en mans de l'Exèrcit,
continuant unes maniobres militars
encara que renunciant a l'us del
foc real. En aquest sentit està
arrossegant a un ximple PSOE, en
contra d'anteriors posicionaments,
i a un feble Govern Autònom que,
a canvi de no se sap molt bé quina
casta de contrapartides, pareix
disposat a donar el seu placet
als desitjós d'un distant i poc
sensible poder central. Al marge
d'aquestes intencions hi ha una
Proposició de Llei Orgànica al
Congrés dels Diputats, aprovada
per unanimitat pel Parlament de
Balears, que pretén que Cabrera
sigui en el futur Parc Nacional
Marltimo-terrestre i Reserva Inte-
gral, el més alt grau de protecció
que es pot aconseguir per una àrea
natural sota control i administració
de l'Estat. Però aquest assumpte
fins i tot abans de ser debatut
pareix que no arribarà a bon terme.
Restaria encara una tercera possibi-
litat, com és declarar Cabrera
Parc Natural per la Comunitat Autò-
noma, encara que no pareix que
s'empri aquesta via legislativa.

El Parlament de Balears
és sobirà i competent per a prendre
decisions que afecten la integritat
del seu territori i el Parlament
nacional hauria de respectar-les
escrupulosamente. Seria de desitjar
per tant, ara que encara som a
temps d'evitar un atrope11 a la
sobirania popular de les illes,
que l'acció política dels partits
amb representació parlamentària
a Balears i a Madrid foren conse-
qüents amb el seus propis actes
i del Parlament de l'Estat emanarà
la desitjable declaració de Parc
Nacional per a Cabrera. Altres
decisions foren un frau i a la
vegada un desbarat imperdonable.

Cabrera, com abans Sa Drago-
nera, s'ha de veure lliure per
a sempre de la degradació i la
destrucció.
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TERCER ANIVERSARI

Una notícia per a nosaltres

important és que aquest mes s'acom

pleixen els tres anys des de

que N'ALÍ surt. Dia 23 d'abril

de 1.906 sortí el número 1. Amb

aquest arribam al número 32.

Aquest número, sinó pel seu contin

gut, és extraordinari pel seu

siqnificat. Tres anys de feina,

tres anys de cercar comunicar-

se amb el poble i comunicar al

poble lo que es considera impor-

tant, tres anys de testimoniatge

i recepció: Andratx, S'Arracó

i també el Port.

La Revista ha passat per diver-

ses etapes: una primera "mul tico-

piada", després l'impremta Offset.

Hi ha hagut canvi de director,

hi ha hagut col·laboradors que

des del principi no han deixat

de ser-hi, altres han anat i

han vingut, entre tots fem la

Revista.

PRESENTACIÓ D'UN LLIBRE

Com ja diguérem el mes passat

el 30 d'aquest mes,i durant un

sopar al Restaurant Coll d'es

Pi, organitzat per la Peña Bar

CA'L TIÓ, tendra lloc la presenta-

ció del Llibre de Gabriel Jofre

Mir "25 años de la historia

del C.D. Andratx". Desitjam que

sigui un èxit la festa i la difu-

sió del llibre.

EXCURSIONS

Aquest mes d'abril haurà

estat un mes d'excursions a Andratx.

Endemés de la que cada mes, i

amb assiduitat i constància ha

organitzat el grup "Lluc a peu",

que aquesta temporada han recorre-

gut a peu tots els cims i pujols

del nostre entorn, aquest mes

n'hi ha hagut una, organitzada per

"Sa Nostra" el dia 7, i que tingué

una massiva concurrència, i una

altra organitzada per la Parròquia

pel dia 23 i que a l'hora de redac-

tar aquesta crònica s'està prepa-

rant i que pareix que també tendra

bona concurrència.

FESTES DE SANT PERE

Encara que no sien fins pel

mes de juny, ja són notícia perquè

ja se'n parla i sobre tot, i aques-

ta és la notícia, perquè enguany

l'Ajuntament ha cridat a col·labo-

rar en la preparació i realització

de les mateixes a totes les entitats

culturals i deportives del poble.

De moment i per lo que sabem ja

són deset les entitats que han

respost. És d'esperar que enguany
les Festes de Sant Pere siguin

millors i sobre tot més participa-

des.

Volem dir que lo important

en unes festes populars, més que

la qualitat dels espectacles o

atraccions que es montin, és que

sien fetes pel poble i per al

poble.



NOTÍCIES DE S'ARRACÓ

LLUITA CONTRA EL CÀNCER

Com ja havíem adelantat el

mes passat, la Junta de l'Associació

de In Lluita contra el Càncer de

S'Arracó celebrà el darrer 8 d'abril

una torrada a la plaça Weyler,

on s'hi arreplegaren molts d'arraco-

ners i gent de fora que gaudiren

d'un parell d'hores d'esplai i

d'animació servida per unes actua-

cions de nins i nines del poble

que interpretaren diverses actua-

cions, distraent els majors que,

mentrestant seguiren menjant i

bevent de dret en dret; també es

sortejaren uns quants obsequis

entre els assistents. La vetlada

acomplí el seu objectiu, amb la

recaudació d'unes 170.000 ptes.,

que serviran per tan bona causa,

encara que no s'arribà a la xifra

de l'any anterior. Tal vegada les

20'30 hores constreny! la gent

major que tem el fred i la roadeta

d'aquests mesos que, encara que

hàgem començat la primavera i així

és durant el dia, els vespres encara

refresquen fort.

POU D'EN DAMES

Amb el bon temps sembla que

la gent tengui com a més feneria

i ganes de posar les coses a punt

i això ha succeït amb el Pou d'En

Dames de S'Arracó, que la Brigada

Municipal li ha fet la rentada

de cara ben necessària i ara espérer»

que s'acabi la tasca amb l'adob

de la bomba i així es posi altra

volta en funcionament i així cu-

brir les necessitats que de vega-

des tenen els visitants que acam-

pen i han d'anar a cercar aigua

per les foranes. L'embelliment

i la posta en marxa es podrien

fer extensius al Pou de Ca Na

Rosa i s'hauria fet la feina

completa.

EL PANGARITAT

El Dilluns de Pasqua es

celebrà el tradicional Pancaritat

a la Torre de Sant Elm amb l'assis

tència de molta gent, encara

que no tanta com l'any passat.

Enguany la Missa fou concelebrada

a les 11 pels nous capellans

d'Andratx i S'Arracó i el Rd.

Joan Ensefiat de S'Arracó. Seguida-

ment, acompanyats per la Banda

de Música d'Esporles -que ja

havia fet un cercaviles una horeta

abans- es ballaren boleros i

jotes fins a migdia i qui no

volgué ballar disfruta del panora-

ma o del reencontre amb els qui

hi assisteixen d'any on any.

Enguany hi mancà el glosât de

cada any. Es va notar que els

arraconers ja no dava 1.1 an a peu

com abans, en canvi els andritxols

són més, i això que és el doble

de camí. També es notà a faltar

la manca d'activitats per a la

gent jove que no li deu agradar

massa la petanca -encara que

el torneig estava molt concorregut

- ni els jocs que tengueren lloc

a la platja l'horabaixa, i fa

que s'entretenguin a la seva



manera, és a dir, donant gas a les motos que condueixen i que omplen

de fum i renou a la gent que vol gaudir del dia asseguts, xerrant o

mirant gent passar.

SES NOSTRES COSES

A Andratx i a Calvià,

ses arengades són fresques.

MoJ t m'agraden ses ventresques

per jo poder-ne menjar.

A Andratx paumes i estores,

a Sóller covos, paners,

i a Valldemossa, senyores

molta pompa i pocs doblers.

Dues gloses que mos parlen d'Andratx. I ara vet aqui una altra

que parla d'una verdura molt tradicional i estimada pels pagesos i

que n'era la base dels menjars a les possessions i a moltes cases page-

ses:

En vint dies vaig menjar

seixanta vegades faves.

Es dematí de tremparies,

es migdia de cuinades,

i es vespre de recaufades,

això era per mudar.

Noi tros no volem que pegueu una panxada tan foresta de faves,

com li passà al de la glosa, que per lo que podem col·legir, en va

quedà tip, emperò, ara que n'és el temps, aprofitau d'espassar-vos

les qanes amb aquesta antiga recepta de CREIXERÀ, que les combina amb

carn.

CREIXERÀ

"Compondràs la carn feta

tayades dins una graxonera. Mey

compondràs a sostres tota casta

de porch y seba molta, tota casta

d'espicies u fruytes corrents,

sobretot faves y ciurons tenres,

pèsols, moraduix, aubercochs verts

y cireres verdes, y composta hey

posaràs aygo freda que no la

tap. Heu desaràs coure ab poch

foch y si tens forn calent 1 ' hey

posaràs perquè s'acab d'axugar

el such y també perquè prenga

color. Cuyt hey posaràs canyella."

LO COC DE S'ARRACÓ
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K s noticia aquests dies perquè TVE n'ha donat un reportatge

dins el programa "Krmitcs i Santuaris", que fa els dimarts a les 13'30

hores, i perquè quün s'acosta el mes de maig hi ha tradició de pujar-

hi i . Kndomós es prepara un festa a l l à dalt pel primer diumenge de maiq.

Aquí teniu uns versos que li dedicà el nostro D. Massiá Flexas, i

fotocòpies de lo que e;s feu l'any 1.935:
O Reina del Snnt Rosari,

Mare nostra provident.

Des d'aquest lloc solitari

Mirau-nos sempre clement.

RESTAURANTE
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£'omita del (Rosari
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D.ilt cl piiiç de So'n O i l a n d i s , co rona t
de la torre d' un mol í ¡a d e s e r m a f ,

La Verge d'el rosari soberana
lia escti l l i t de son t rono la peana.

La Verge Santa aprecia les n l t n r e s ,

de la sev.a excelssitíid belles figures:

ama els penyals besats dels p r imer? raigs d'el sol,
refrescais p'pK nlens m£s f i n s del o ra t jo l ,
embolcallats ;i l ' h i v e r n per le nen pura ,
enmente l la t s de verdor qiie tot l 'any d u r a .

Pugem In an a q i i e l l pu ig to t coronat

de la to r i e ' tV i i i i moli j n i l c s a i m a l :
perquè allà e'-lii te es ta tge Nostra Mare

i per. això es ca-nostra ja desu'are.

Si es aspre i fa,t.ígó.sa¡la pujada
es. més bona ,i iaborosa l' ai n'b.ada.

p)

o r a n lí|li.yf-itiiiiiJ:riil d o s e r e i "
( P u i g f l e S o n O r U n d i s )

" EI diumenge prop-vinen!, 7 de Jiirioi de 1935, ab
moli l i de la sor t idn d e > 1' església pa r roqu ia l y pu jada
de I' a n t i q u í s i m a f ig i i ra .de la A \ A R E DE ;DEU DELS
SALTIRIS a l ' e rmi ta que, per son d i f i n U i u es ta t j e ,
s'es f e t a en aque l l Hoch tan del i tós y proper de la V i l a ,
se celebrarán deles,molt solemnes,'.segons aqueix orde:
A les deu y m i l j a : of ic i de tres, ab sermó.a carrecli .de
Mossèn Jeroni Pons, Vicar i de Sóller. A les cuat re y
m i t i n SALVE y p a r t i d a de la Mare de Deu, acompa-
nyada t!el;clero, poble y banJa de .música ; caiitaiitsc'. pel
canif una part de^Rosari y goigs a Nostra Scriverà,
Arr ibats allà d a l t , bendició del MOU oratori , posada ^e
la santa f igura 'eir ei seu Hoch, Vespres solemnes,
seniïò, ¡IBESAMA.NS'íi.Maria Santíssima,,un ballet te-
gioni ï l -popnlnr y retorn a la v i la . , ... !t

Se convida a tothóin a pendre part en tal aconte-
xament relli(jíós.''Dijoiis, d ivenres y dissapte. 'de vet la-
da, a les non y i n i ï j a , l i iX ià i i r a ens.iys » la plassa de
l 'església; 'espermit que serán .molts els qui compnre-
xeraiv;

'À Tenuità anem enguany
.ùcbmpanyant nostra Marf>
pçr ío/r/í«r/(( des/iiare
a i\eufe la féua care.
bella rosa de tot C any

,A. M. D. G.

Això era l ' a n y 1.935. Enguany si Déu vol hi tornarem:

O 1 U/viljJIMCÏtC , '7 OE M/M O DE 1 . 9O9

A les 9 del matí: Pujada al Puig

A les 11: Celebració de la Missa a l'Ermita

A continuació: Balls i festa

Dinar de fraternitat

Tots hi estau convidats

La Mare de Déu i Son Orland is ens esperen
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InUer-Nirvis, grup d'una gran activitat deportiva
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Pasqua: Processò de l'Encontre
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Aprofitant l'avinentesa que ens donava la publicació d'aquest

número extra (tercer aniversari) i el fet d'haver trobat entre papers

d'arxiu aquestes fulles que veren la llum als anys 40 i que sortiren

al setmanari Andraitx, les insertam aquí perquè ajudin a conèixer

un poc al Pare Pascual, un dels personatges importants de la nostra

història. Les fulles que insertam ens parlen d'ell; per a remarcar

la seva relevancia només cal dir que se'l considera el "lulista" més

important del seu temps, i Ramón Llull es considerat el "fill major

de nostra raça" mallorquina.

{Relation abreviada de la vida de
fray Antonio Raimundo Pascual

\

N U C Í j en la vüla de Amiraux el
2 île septiembre de 1703 y murió el
•ài de lebrero Je 17;M a los 83 años
lie e il a J en la c<isa posada île P«l
ma de la Orden del Ci'slcr.

Sus padres Francisco y Calali
na, no le i ih in recursos y pensaban
dedicarle al t rabajo de la (ierra;
pero el Redor de la Parroquia que
I H V O ocasión de apreciar el precoz
ta lento de Antonio Raimundo Pas
cual le costeé los primeros eüudios
y le envió a Palma para que se de
dicase a las Leiras. A los 17 artos
gano un» beca en el Colegio de la
Sapiencia, l legando a ser nombra-
do Redor del mismo. A los 23
años ingresó cu la Orden del Cister.

Hay que desmentir que el P«-
dre Pascual fuese protegido por el
boticario del pueblo, porque en su
tiempo no había en Andraitx botica-
rio. Si'dedicado u las Letras ingre-
so en Religión, no debe exírnt lnrse
ya que todavía en el siglo XVIÜ. i le-
rigo era sinónimo de i lus t rado , pues
que a excepción de la carrera de
Leyes, pocos seglares se dedicaban
a los esludios, en la mayor pnr te
de las t ie r ras españolas.

Una vez en el Monas t r r io de la
REAL de.Palm,i, el Abad le comi-
sionó para que e sc i i b i r s e U I I H bre-
ve hisioria del Monasteri», e:i Uil · i i ,
Ja que c j n t i n i i n d - i en castel lano por
el propio autor , después de t rudu
i'iilo n Cale idiom.i la anter ior f u e
.seguid<i por oíros religiosos has
ta 1835.

En la Real y en Palma comen?."
el Pdre Pascual a lener fama por
su ingenio extraordinario y su «mo.

''á Ja ¡nveàiigacióp y al estudio, h
,'ina que queJa bien just if icado, ya
que con sm vastos conocimientos
ganó, después de oposiciones rea
lizadas para el caso, la cátedra de
Filosofia Lul iana en la Universidad
de Malloica y después ganó la de
Teologia que ern e! mayor galardón
B que entonces podls ¡ispirar un
Profesor. Explicó su cátedra mas
de 50 nflns sin f a l l a r a clase un so
lo dia, salvo cuando se ausentaba
de Mal lorca .

F.n Maguncia , el cé'ebre cate
dratico alemán S«1zinger fundó la
iriiversa'iriL·ir.e. i'onoc da físcueln
Lul is ta . Muy joven ai iM. y bajo la
dii ' jcción de Sa!zi:iger, el Padre
Pascual estudió el Ar le Luliano. Su
permanencia en dicha ciudad aie
mana dio opimos frutos. Lo de-
imieilniíi las célebres «Vindic ias
l.uli!in:ie> escrilas en l a t in . In Ien
gua cut ía de la época, en cu.iini
grandes tomos,publ icados en l;i ciu
d.id f .ancesa de Aviilón, lo que si
delerniina el carácter cnsm-polilH
del Pdre. Pnscu.il , sobre i·l de-rn
b r í n d e n l o de l < i ¡iguja n - i i ' i c a , y el
origen ile! sisli·inu ri>periiiiMno, to-
do ello ic lacioi íadu con las obias
de Lul l .

En 1750, ci iüi ido tenia 42 años,
fue a Madr id para acud i r ante S.
M cl Rey. El motivo crn para que
se d i r i m i e r a el «sunto ilei cu i t o y
doctr ina de Ramón Lul l que ataca-
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ban los tomistas representados por
vários dominicos que también re-
presentaban cátedra en lu misma
Universidad.

La Corte quedó admirada del
talento y preclara intel igencia de
Pascual y ello leva l i* que fuera
nombrado académico cíe la Mis to
r ia . no sin presentar miles uria d i -
sertación sobre la enseñanza públ i
ca en Mallorca, datos sobre su l i t e -
ratura, planos de Baleares, incluso
de Cabrera. Regresó t r i u n f a n t e de
su ardua comisión, pues además
de sus triunfos personales, logn1) el
apaciguamiento de la Univers idad,
aun privando de su cátedra a ;los
dominicos y el Rey Fernando VI,
de tan buena memoria, le nombró
socio de méri to d é l a Real Socie-
dad «Amigos del Pais», f u n d a d a
por el primer Borb n v siempre
predilecta <!e sus sucesores.

Pero el éxüo pr inc ipa l , sncado
de su estancia en la ¿Corle. estA en
SMS relaciones con el inmortal Jeró-
nimo Feijóo, cuyo 'nombre conia
en toda Europa de boc» en bocn:
Se conocieron personalmente. Tu
vieron vai ias conferencias por
unos juicios que Feijoo habia emi-
tido sobre la doct r ina In l iana en
un»! de sus fCar las c r u d i í a s » que
eran leídas en todo el occideme
europeo. Antes de conocer a Fei-
joo ya - - l e habia re fu tado en su
«Examen de IH cr is is ' . Pero las
coiiversHcioiies con Feijoo dieron
el resul tado de -que este rec t i f icase
y en una de sus « c a r t a s e r u d i t a s »
hiciese uji encendido elogio de
nues t ro pausano.

Al a:ìo siguiente del nombra-
mien to rciil, los monjes creyendo
que reun ia lis cuu l iü .n l e s i!e un
ver.ladero Prelado, lo cli-ieron

Abad y.su fama dio lugar a que U
Congrégation 'dò Aragón y Nava-
rra le nombrase dos veces Def in i -
dor y Secretario General y en 1768
fue elegido de nuevo Abad.

Antes de cumplir, pite?, los f O
arios, era Abad de'la Real con ca
tegoria de Obispo, Definidor de' la
Orden de Aragón y Navarra,-miem
bro de I;' Re<il Academia de la His
toria. Profesor d e ' I eologia dé l a
Universidad de Mallorca e incassa
ble escritor en obras li ler 'arias, es-
pecialmente sobre cosas Julianas.
Y dicen los biógrafos que no des-
cuidó ninguna de sus obligaciones,
incluso incluso a los actos de coro
del Monasterio. Escribió mtis de 30
obras, la mayor par te lulistas y so
bre el célebre Bernardo de Claraval

Su carácter era severo, rígido,
y se hacia respetar y aun temer de
todos. Rehuía el trato mundano; pe
ro con ser tan aman te del ret i ro no
lograba sino que lo buscasen con
Ui mayor sol ic i tud quienes necesi ta
ban buen consejo. Entre los v i s i -
tantes no fa l t aban los andriixoles,
que no dudaban en pedir consejo ;i
su paisano, sabedore de que luí
biaba con f ranqueza, con talento y
sin eufemismos, y se aconse jaban
atnv.i riesgo de a f r o n t a r sus giaves
admoniciones. El Padre Pascual,
pjr otra parte, no dejó de visi tar
su pueblo nat ivo y fue impulsor in-
superable del culto al Beato Ramón
que defendió del ant i lul ismo.

El cadáver del egregio A n d r i t -
xol f u e entenado bajo las gradis
del a l ta r mayor de la iglesia de su
M"ii;isterio, en cuya losa el huma-
nista Antonio Llod'rá escribió en la
tin elocuente epitafio que resume
el talento, la obra y l a - t a r e a pre-
clara de la vida del Padre Aiüonio
R a i m u n c o Pascu.il.

El Pare Pascual té un carrer dedicat dins el nostre poble

d'Andratx i a Ja plaça de l'Església hi ha un monunment* també

dedicat a la seva memòria, monument que abans estava abaíx de

la costa. Fou construït l'ariy 1.952.

La inscripció del monument diu així:

A FRAY ANTONIO RAIMUNDO PASCUAL

1708-1791
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CONTROLES DE ALCOHOLEMIA

Este artículo viene motivado,

porque en este último mes se han

llevado a cabo, por la Policía

Local de Andratx, varios controles

preventivos de alcoholemia; contro-

les que fian levantado polémica

dentro de nuestra población y han

sido tema de muchas tertulias.

Se ha oído de todo, a favor

y en contra, pero los que más han

dejado oir su voz han sido los

que criticaban este tipo de acción

por parte de la policía, e incluso

pedían unn justificación ante lo

"denigrante" que supone que te

paren y te hagan soplar en un "apa-

ra t i to ".

Desgraciadamente, hace pocos

días en nuestras calles, hemos

encontrado justificación a estos

controles, con lamentables acciden-

tes que, como los que se producen

en todas las carreteras españolas,

el culpable es el "cubata sabatino"

o Ja "cerveza con el amigúete".

El principio de la seguridad del

tráfico constituye, en definitiva,

el móvil fundamental de la interven-

ción policial, y sin olvidar los

aspectos represivos de inevitable

consideración (multas, etc.) se

incide muy especialmente en opera-

ciones de carácter preventivo,

los famosos controles.

En estos controles se da

mayor relevancia a la formación

de actitudes y se trata de crear

un clima propicio para que al menos

se tome conciencia del problema

do seguridad que constituye para

todos el conductor "borrachín"

y evitar el rechazo social hacia

la disciplina que hace que un

policía deuncie a un conductor

de un coche por ir, como se dice

por la calle, "cargado".

Se pretende con ello, ya

rio sancionar, sino concienciar

a cualquier conductor de un vehí-

culo para que limite la cantidad

de alcohol cuando sabe que tiene

que conducir o, en último término,

se abstenga de conducir en tal

estado, demostrando así su gran

sentido de la reponsabilidad

y el beneficioso ejemplo de su

conducta que evita una infracción

grave o un accidente.

Para saber más sobre el

tema nos pusimos en contacto

con la policía local, que nos

facilitó toda clase de facilidades

pues está muy preocupada con

el aumento de consumo de alcohol

por parte de los conductores.

Se nos facilitó la normativa

vigente y los derechos y deberes

del conductor, en todo lo referen-

te a la alcoholemia. Resumimos

aquí lo que creí más importante:

- Podrán ser sometidos a la prue-

ba de detección de alcohol todos

los usuarios de la vía pública

implicados en un accidente, todo

conductor que muestre síntomas

de embriaguez o todo aquel que

se lo requiera un agente de auto-

ridad dentro de un control preven-

tivo.

- Las pruebas obligatorias serán
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mediante aparatos de detección superior al permitido se está

, , ,, . , , a -, comentiendo un DELITO, con todoalcohólica de aire aspirado oficial-
lo que ello conlleva,

mente autorizados.

- El resultado es positivo si indica Por tanto, mentalizémonos,

O'8 gramos de alcohol en sangre seamos responsables y no olvidemos

por mil centímetros cúbicos. aquello de: "SI BEBES NO CONDUZCAS"

- Que si se da positivo en la primera

tiene derecho a una segunda, pasados Hata la próxima. Les espero

diez minutos, y a una contrastación en e^

mediante una extracción de sangre. LATIDQ DE LA CALLE

De comprobarse que el grado es

L./\ VKU PE L ' ESOOLA

Contam aquest mes amb una nova col·laboració, que ,ens ve de l'Esco-

la Nacional, col·legi "Es Vinyet". Col·laboració que esperam que conti-

nui. Aquí tenim una poesia d'una alumna d'octau:

MI DESEO

Si pudiéramos los seres humanos

tan sólo un momento recapacitar

y dejar de lado el orgullo,

la envidia,

el poder

y todo lo demás.

Sería tan hermoso

volver a empezar.

Hacer de este mundo un mundo de hermanos

donde todos juntos

vivamos en paz,

donde ya rio existan

ni guerras, ni hambre

y reine entre todos la felicidad.

Nunca más Malvinas,

Corea o Vietnam.

Esta es mi esperanza,

este es mi deseo

ya se acerca el día

en que los niños del mundo

lo conseguirán LAURA MENENDEZ
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VIATGE A GALÍCIA

Eren les 6 ' 30 de la matinada

del dissabte, onze de març, i

els alumnes de 89 d'E.G.B. del

col.legi "Es Vinyet" d'Andratx,

començàvem l'aventura del viatge

d'estudis 3 Galícia. Krem 4 profe-

ssors i 50 alumnes. Una vegada

a Santiago de Compostela un autocar

ens esperava per a dur-nos a San-

xenxo (Pontevedra), a l'hotel.

Arribàrem prest i haguérem

d'anar a donar una volta per la

platja de Sanxenxo, perquè a l'ho-

tel ens esperaven més tard. Allà

molts arreplegàvem copinyes i

musclos que estaven aferrats a

les roques.

Quan arribàrem a l'hotel pujà-

rem a les habitacions per a deixar

les maletes i després baixàrem

als jardins, on també hi ha la

piscina. Jugant, jugant, una alumna

va patinar i hi va caure. Les

rialles i el divertiment començaven.

Era la introducció perfecta d'un

viatge divertit.

Llavors dinàrem i anàrem a

la Toja i El Grave, després, ja

tard, tornàrem a l'hotel i sopàrem.

Com que hi havia una sala de festes,

tots baixàrem i començàrem a ballar

fins les tantes i seguidament

a dormir, però n'hi havia que

no es dormien i només feien bulla.

El dia següent anàrem a Padrón

i a Santiago de Compostela, com

cada dia ens cridaren a les 8

del matí. Una vegada a Padrón

visitàrem la casa-museu de na Rosa-

lia de Castro. Dinàrem i visitàrem

el museu i la catedral per dintre.

La catedral és grandiosa i

de molts estils arquitectònics.

Tornàrem a l'hotel i després de

sopar, a ballar fins a les tantes

de la matinada. Cada dia arribaven

altres grups que també anaven de

viatge d'estudis.

El dilluns visitàrem Vigo

i La Guardia.

A Vigo n'hi hagué alguns que

menjaren ostres. Llavors dinàrem

vora un monestir. Santa Maria de

Oya, on hi havia cavalls salvatges.

Quan arribàrem a La Guardia anàrem

a santa Tecla, on visitàrem les

restes d'un poblat celta. Després

arribàrem a l'hotel, sopàrem i

anàrem a ballar com cada vespre.

El dimarts visitàrem una fàbri-

ca de conserves, aquest dia en

liaunaven tonyina. A l'horabaixa

anàrem a Pontevedra on visitàrem

un museu on hi poguérem veure la

cabina de commandament del primer

destructor espanyol, i que es con-

serva al museu.

El dimecres atravessarem la

frontera d'Espanya-PortugaI, per

a visitar Valença do Minho (Portu-

gal), una antiga ciutat que es

divideix en dues parts: una antiga

enrevoltada de murades i una altra

moderna que està fora de la murada.

Allà tots hi compràrem els regals.
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El grup ä'8r> d'R. G. B.

d'excursió a Galícia

El dijous ens aixecàrem per

a anar al Nord de Galícia, a la

Corunya, per visitar: La plaça

de María Pita i el Museu de la

Ciència, on hi ha el planetari.

Aquí ens varen explicar tot sobre

els horòscops i les estrelles.

Havíem d'anar a la torre d'Hèrcules

però i lavors per problemes de temps

no hi poguérem anar.

El divendres també ens aixecà-

rem prest per a anar a Finisterre,

on vàrem dinar. Allà vérem el far

i de tornada "1 "hórreo" més gran

d'Europa. Una vegada fórem a l'hotel

els professors ens feren una broma.

Ja ens n'havien fet durant, el

viatge. Ens digueren que pujàssim

a les habitacions a cercar un

bolígraf per a fer un control,

la qual cosa tots vàrem creure;

una altra mentida de les seves.

El dissabte, tornàrem una

altra vegada a La Toja i a les

dues partírem cap a l'aeroport

de Santiago (La Bacolla), i arri-

bàrem a Palma devers les vuit.

Els alumnes de o? d'E.G.B.

NOTA.- Per a les properes Festes de Sant Pere es prepara una Exposició
de fotografies antigues. Tots els que hi vulguin prendre-hi part poden

fer arribar les fotografies que tenguin, bé a la redacció d'aquesta

Revista o al. Bar Ca'l Tió.
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FUTBOL: RESURGIR TARDIO

Por sólo seis días no se

estableció el record de cinco

meses sin que el equipo andritxol

consiguiera una victoria, desde

el 25 de octubre al 19 de marzo,

muchas jornadas tuvieron que suce-

derse para que la afición volviera

a ver un triunfo de sus colores.

Creo que el tiempo transcurrido

es largo y no creo vuelva a repe-

tirse nunca más, pero ahí queda

el dato.

Kstaba presente el día

de la victoria frente al Arta,

mucho antes de que el partido

comenzara, y ai ver a los jugadores

que realizaban el precalentamiento,

me dije a mi mismo que aquel equipo

que estaba sobre el terreno podía
, , presumirdar mucho de si, sin querer ae

Scobelotodo, luego el tiempo me

dio la razón. Pero una cosa empieza

a notarse y es que casi con el

mismo esquema de equipo, él mismo

ha dado un gran cambio. Se empató

frente al Porto-Cristo en un parti-

do que siempre debió ser victoria

y ahora se ha logrado un impensable

triunfo en Llucmajor, con lo que

uno piensa a ver si al fin se

habrá dado con el don de lo imposi-

ble y esto sería que al final

se evitase el descenso.

Lo veo difícil y mucho

más todavía cuando hoy no se sabe

cuantos equipos van a descender.

Creo que superar a Son Sardina

y Puerto Pollença no es tarea

ardua, pero sí más difícil lo
fì r\ T*

veo el poder alcance al Petra

que está a cuatro puntos y sólo

a cinco jornadas del final. Aquí

ya habría que hacer muchas cabalas

con un calendario muy parecido

y con casi las mismas posibilida-

des para cada equipo.

Ahora bien, para mí el des-

censo está cantado desde hace

mucho y soy un ferviente defensor.

Con las actuales estructuras

ymaneras de pensar oí C. D. An-

dratx tiene que empezar de abajo

y manteniéndose en la categoría

sería una compostura, no una

solución. Claro que al aficionado

en el momento actúa] sólo busca

la victoria y con la esperanza

de que éstas lleguen se daría

por satisfecho, pero la estructura

que se piensa dar al equipo empie-

za de más abajo y por ahí se

tiene que empezar.

No puedo terminar esta cróni-

ca sin hablar del fenómeno que

en Sa Plana se ha materializado

y es de la mucha afición que

acude cada domingo a ver los

partidos, en unos momentos en

que lo que se ve en el campo

no atrae la atención, pero el

Andratx es un club vivo y tiene

tras sí a una afición joven que



19

empieza a darse cita dominicalmen-

te en Sa Plana, y con esta tras

el equipo, no debe asustarnos

ni el porvenir ni el como se

afrontará el futuro. La llama

se mantiene y tras momentos di f í

les ya vendran tiempos mejores.

JOFRE
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REOORDS D'AHIR

Mestre Onofre Alemany "S'Escultor" modela el bust del Pare

Pascual. Abaix el monument quan estava a l'abeurador. Any 1.952




