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E O X TOR ï AL,

Lu foto del "Ball de Sant Pere" del

anys 30 que apareix a la portada ens il. lus-

tra i ens fa present que ja ha arribat l'es-

tiu. Les Festes de Sant Pere estan a les

portes i després es consuma la "diàspora".

"A l'Estiu tothom viu". L'Estiu és

temps de "messes", de recollida de fruits,

ha estona ho era pels pagesos, ara també,

però sobre tot ho és per a tots aquells,

i en la nostra comarca són molts, que han

fet del servici i l'acollida als que venen,

el medi de guanyar-se les sopes.

Desi tjam que l'Estiu sigui bo per a

tots, pels que feran més feina que mai i

pels que feran vacances, que també" n'hi

molts d'aquests. Que les Festes siguin ale-

gres i populars i que el sol no cremi massa.

N'ALí vos ofereix un altre número on

hi ha moltes coses i altres que s'han quedat

dins el tinter. A l'Estiu tornarem. Potser

no amb la mateixa regularitat, però si inten-

tarem també ser testimonis de la "vida"

del nostre poble. Fins sempre.

N'AL í
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SEMANA CULTURAL
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Orciirii/ii. Iloriu-ulluia MiMral

Delegado: Jóse Luis Iglesias

Garden Cenlcr - Andiau
Jardiner ia y l·loriMcria Rull
Carli« Rull halcó

Lugar: C ' A N T O N E T A
Av. Juan Carlos I, 2 — Carretera AndiuU - San Telino

I N V I T A C I Ó N gratuita

o ia J- t- u r~- c A — C2 ut J. t^ LAJL" a

C7 LJL 1 L-. va r- fa — c^ IA 1. t va Jtr 01.

Els premis estan dotats en

125.000, 100.000, 100.000,

75.000 i 50.000 pessetes, respec-

tivament, i el plac d'entrega

dels treballs acaba el 30 de

setembre de 1.989, excepte peí

Premi "Baltasar Porce 1" (Prosa

Narrativa), que ¿icaba el 10

de setembre.

C2 VJ. 1 L- VJ. t~ ír\ — C2 U. J. I

cr va 1 L· v A r' ¿a — c^ LJ L t̂ . \_i _c~ ¿a

c^ u 1. tvj xr-ei — C2 u I 1; XJ.JT ¿a

L'exposició ha tingut lloc

la setmana del dissabte 10 fins

al dissabte 17 de juny, amb diversos

netes i conferències.

CONCERT DE GUITARRA

El dissabte, 3 de juny, al

Teatre Municipal, donà un concert

de música clàssica el guitarrista

andritxol, Sebastià Honer. Inter-

pretà obres de Beethoven, Bach

i altres clàssics, i destacà

la interpretació del "Romance

anònim". Ei públic assistent

no fou nombrós però s L selecte.

PREMIS ANDRATX • 89
AJUNTAMENT _.̂  D'ANDRATX

NEGOCIAT DE CULTURA

BALTASAR PORCEL
Prosa Narrativa

JOAN Bla. ENSENYAT
Historio

D. PEDRÓ FERRER
Ensayo - Libre

ANTONI CALAFELL
Periodismo

JAUME ROCA
Costumbrismo



NOTÍCIES DE S'ARRACÓ

Pel diumenge, dia 11 de

juny. estava programat i tingué

lloc un concert del Cor Infantil

"Els Molins" de S'Arracó, amb

l'acompanyament del Cor Infantil

"Blanquerna" del Pont d'Inca,

que interpretaren mitja part cadas-

cun v un acabatall do tres cançons

conjuntament. [,'acoriteixament

fou organitzat per l'Associació

de Pares d'alumnes de ia nostra

petita Escola, que per cert te

el mateix nom: Els Molins. L'acte

fou un èxit de públic i d'interpre-

tació, malgrat -la joventut dels

nins i nines que van de quatre

a nou anys. A la fi de l'acte

s'intercanviaren obsequis fets

pels propis infants i d'altres

oferits per entitats col·laborado-

res i els pares de S'Arracó con-

vidaren a una berenada als de fora,

comprometent-se ambdós corsa repetir

l'avinentesa J 'any qui ve al Pont

d'Inca.

També els pares dels nins arra-

coners, juntament amb els mestres

de l'Escola, organitzaren pel

darrer dia de curs, dia 16, una

fi de curs on els prop de vint

i cinc nins representaren una comè-

dia, interpretaren cançons i poesies

i també feren imitacions d'artistes

actuals. Els nins entregaren en un

petit homenatge al nostre carter

jubilat. En Joan Soriano, el Diari

Escolar conmemoratiu que li dedica-

ren. També hi hagué berenada pels

assistents.

******************************

ço« "L·LS MOLINS cofl " "BLANavJEKWfl

sen ninetes

a/dips un bosc

el cervato

l'esquirol

lo tió rep

hi havia una pastora

Cot fC&RT D&

coflS XNFfl t íTU.5

el circ

tota ela nina del neu

carrer

S'Arraci$-l989

. el mestre

, frat flartino (cànon)

. sa nadona no pot filar

, pujarem cap als cimo (cànon)

, una dona llarga i prijna

Jonh Broun (cànon)

Barba bum

pitgem sa neu

el circ

tots els nins del meu
carrer

Pont d'jnca-1989

. Diumenge, 11 de

3«r.y a les 18 H. ^^X

.Enclisia Parroquial del

Sant Crist de 5'Arracó1.
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Pr.osiMH.nm aquí un .-avant; del quo seran les Festos, in que a l'hora

d'imprimir aquest, número el Programa de Festos encara no havia sortii.

DIA 2iï.- A l'horabaixa: Cercaviles per la Banda i los Majorettes

Inauguració del Certamen do Pintura, Pregó de Fostes

Partit de futbol i paí't, it do "furbi!.o" (lorncig Juan Fortexa)

Al vospre: NIT DE FOC (grup I,A IGUANA)

OÍA 2<J.- Diana Florejada, Cercaviles, Tir al Plat

A^les 11 del mati: MISSA CONCELEBRADA

Kntreqa de subvencions i V:i espanyol a l'Ajurttament

A l'horabaixa: Jocs populars pels infants. Gimnasia rítmica

Hasket, Entrega dels Premis de Pintura

Al Vespre: NIT DK LA CANÇÓ MALLORQUINA

Grups: LA FOSCA, COANEGRA i ALÏORNA

UIA JO.- A l'horabaixa: Jocs populars pels nins. La MilJa Urbana

Grup SINGLOT i els Pallasos TIP y TOP

Partit de Futbol i Futbol-Sala

Al vespre: VERBENA

Actuació de: MINDNIGTH CANYAMEL i

ORQUESTRINA D'ALGAIDA

DIA 1. DE JULIOL. - Al matí: Semimaratho escolar

A l'horabaixa: Campionat d'escacs (ajedrez)

Éntrenos "II Pujada a SA GRAMOLA"

Conferència sobre Caça

Concert de la Coral d'Algaida

Al vespre: VERBENA

Actuació de: LOS MALDITOS, EL REGRESO i

LA GRANJA

DIA 2.- Al matí: Pujada al Coll de SA GRAMOLA (Motos)

Torneig de Petanca

Fntroga de trofeus

•A l'horabaixa: Tir al "Pichón", iinals torneig de Petanca.

Al vespre: BALLS MALLORQUINS (Aires d'Andratx ï

OBRA DE TEATRE (Grup AGARA)



SES NOSTRES COSES

Ara que comença a espitjar Vet-aquí un "SORBETE DE MAGRANES"

la calor i no fa tan Les ganes ni Es trien una dotzena de

de fer ni de menjar calent, aprofi- magranes de grans ben vermells,

tau lo primerenc de cebes, tornati- es desgranen i es piquen amb

quês i prebes i {'e i s un bon trempo, maça dins un murter de pedra,

un plat carregat de moltes vitamines afegint-hi quatre

i més que ni podreu afegir si ho grams- de suc de

variau amb all i julivert, trocets de mores i vint

de poma o d'albercoc.. o

unces -120

grossei la o

lliures -600

altres grams- de sucre. Quan tot estiga

variants que vos imagineu, el que

li donarà un toc diferent. I no

deixeu de trempar-ho amb un bon

oli verjo d'oliva que, gràcies

a Déu, ha recobrat la bona fama,

car els americans han descubert

que és el millor per el que fa

ben picat i mesclat s'hi tira

1/2 litre d'aigua, sense aturar-

se de remenar, s'escola amb un

pedaç, sucant-ho amb força i

es posa a gelar.

Diguem que el "sorbete"

és un acabatall molt suau i lleu-

a les malalties coronàries -per ger per a una menjada i que potser

una vegada bon gust va plegat amb a l'estiu sia més apreciat que

salut-. altres llepolies més consistents

que cauen més bé a l'hivern.
I ara que s'han posat tan

de moda els "sorbetes" -que no

són altre cosa que gelats- per

a desembafar als menjars de gala,

vos ne volem donar una recepta

de principis de segle que mos fa

veure que ja llavors s'en servien

i que no hem descubert res de nou.

NOTICIAS

LO COC DE S'ARRACÓ

SES NOSTRES COSES

SES NOSTRES COSES

El 27 de mayo, la Junta de candidatos para ocupar los car-

Directiva del Centro Cultural g.os directivos se ha llegado a

de S'Arracó, en Asamblea General la conclusión de formar una Junta

Extraordinaria, presentaba la Gestora hasta final de septiembre,

dimisión en bloque, la cual con e^ encargo expreso de llevar

fue aceptada por la Asamblea, la organización de las Fiestas

convocándose nueva reunión el Patronales de San Agustín y Nuestra

día 3 de junio para la presen- Seft°ara de La Trapa, y de preparar

tacion de candidatos a la Junta una nuev^ convocatoria a fin de

Directiva. elegir directiva.

Debemos mencionar que dicha

(continua pàg. 19)
A consecuencia de la falta
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Hem rebut una carta en protesta per l'article que en la secció

OPINIÓ sortí, el passat número de maig de N'ALí, emb el títol "Per

què no en la nostra llengua? Un comentari entorn a la Romeria de

l'Ermita".

Seguint amb el nostro criteri de donar cabuda a les nostres pàgines

a tothom ens hagués agradat publicar aquesta carta, però no ho podem

fer perquè no sabem de qui és, és anònima. Si l'autor o autors volen

que surti s'han d'identificar, al manco a la Direcció de la Revista,

maldament llavors vulguin que la carta surti amb seudónim.

RESTAURANTE

PIZZERIA LA PIAZZATA

Especialidad en
PIZZAS

PASTAS
y CARNES

PIO. ANDRAITX — TEL. 67 27 00

y..., .....
jBtëSsg»\
j|̂ |b§ff
a!"K:iC>î235r
TB!fi>k%'Li.(£¡'—1<-

lui
ip-'̂ '̂
m

/lición £o0 ßeraniojf
Annido WoUo ioidi, 4 - Til.

Punió d* A.Wrail«

^mM*^-®t@)M^mï®)&
E L E C T R O D O M É S T I C O S

R E P A R A C I Ó N Y V E N T A

D E T E L E V I S O R E S

¿^afaet (pujof oBalcefó

PANADERÍA • PASTELERÍA

CAFETERÍA • HELADERÍA

Mollai Fitxo., 3 • Til. 67 U 4l ANDRAITX AVOA, MATEO BOSCH, 1» TEL. «T 1(04

L//aMam
CONCESIONARIO OFICIAL

TALLERES
tailhr I. Uleminj. I

Tal. «710 78

SUZUKI VENTAS
Aragon, 2

Tul . 07 39 M

07150 A N D R A I T X
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Dia 77 de maig reberen, a
ia parròquia de Santa Maria d'An-

dratx, el sagrament de ia Confirma-

ció, 43 joves d'Andratx i S'Arracó.

L'èxit d'aquesta festa va

començar amb la preparació d«

la celebració eucarística i dol

saló parroquial per part dels

joves confirmands. La tasca no

va ser dura dequt a la col·labora-

ció de tots els joves.

Por fer rnós poble fìs va convi-

dar al Cor i a la "Tuna" a partici-

par en el cari t.

Acabada la celebració es

donA un recordatori als assistents

i als rectors, així com també

al Vicari Episcopal que vingué

en lloc del Bisbe a confirmar

els joves.

Desprès es va convidar al

poble a un petit refrigeri al

saló parroquial, on no hi faltà

res. Havia canviat la seva imatge.

Aparegué adornat de cap a peus,

amb "banderilles" de colors vius

i pancartes al·lusives a

celebrat.

1'acte

El poble va quedar content.

Les 400 persones assistents no

s'esperaven aquesta organització

i un refrigeri tan abundós.

Esperam que l'any vinent

es pugui repetir aquesta festa

que representa rebre el sagrament

de l'Esperit Sant.

Xisca Nadal Riera

Miquel Àngel Marroig Toledo

Confirmació l'any 1.958
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Des de fa uns mesos es sent parlar de que al Port uns joves es

moven, fan trui i no només trui, fan feina i un objectiu sembla que

teñen: el altre temps en actiu i ara desnonat teatret ORPA.

Per a poder-ne donar noves, N'ALÍ s'ha posat amb contacte amb

ells, i hem tingut una bona xerada amb dos del grup. Són Eri Joan Porcel

Bonet i Na Marta Serra Mir.

Bones tardes; ens podeu dir

què és i qui sou el grup, com

es diu...Voramar?

El grup "Voramar" som

una associació cultural, com

a tal estam registrats a la Conse-

lleria de Cultura, que té com

a principal activitat fer teatre.

El formam deu persones, residents

al Port d'Andratx.

- I quan la pensau fer?

- Hem tingut una pre-estre-

na, dia 4 de juny, al teatre

de la residència de Can Domenge

de Ciutat, i anà bastant bé.

Pensam estrenar-la a Andratx,

al Teatre Municipal, els dies

24 i 25 de juny i després el

dia 15 de juliol al Port, per

les Festes del Carme.

- ües de quan hi sou?

- El grup es formà a finals

de l'any passat. De fet estam

federats o associats, amb estatuts

i tot, des del mes de febrer.

- I què feis?

Doncs, preparar una obra

de teatre i preparar: neteja,

restauració, etc. el locai de

teatre que hi ha al Port.

- Parlem de l'obra?

- Es tracta de "Pocs i mal

avinguts" d'En Joan Mas. La fem

noltros deu: set actors i direc-

tor, apuntador, etc. Per a la

part tècnica, maquillatge, decora-

ció, etc. tenim altres col.labora-

dors.

Se ens ocorr preguntar-vos,

per què no prenguéreu part a

la Mostra de Teatre que tingué

lloc a Andratx els mesos de

març i abril?

- Ens hagués agradat molt,

però no fou possible per falta

de temps. Teniu en compte que

quan noi tros en començàvem a

parlar el programa de la Mostra

ja estava fet. Esperam anys

vinents poder-ho fer.

- Bé, i parlem de l'altra tasca,

la restauració del teatre ORPA?

- El teatre és parroquial.

La Parròquia ens el deixa i

noi tros l'hem de cuidar. Hi

hom fet neteja i hi fem els

assajos. Ens agradaria poder-lo
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estrenar per les Festes.

De moment hem començat a

recaptar doblers per a la seva

restauració. Ferem un sopar al

Restaurant Miramar que anà bastant

bé. Després amb la col·laboració

del Grup de la Parròquia de Sant

Vicens-Ronda1 la de Bellver, orga-

nitzarem la representació de "Jesu-

crisLo-Superstar" al teatre Munici-

pal, que també fou un èxit.

Deveu comptar també amb altres

ajudes?

Sí, la Conselleria de

Cultura i l'Ajuntament ens ha

donat subvencions i les "Caixes"

les han promeses. La Caixa Postal

ens ha promès pagar tot el material

do roba, cortinatges, etc. Endemés,

els beneficis de les Festes del

Carme d'enguany està previst que

siguin per aquest fi.

\

O sia, que l'arranjament del

teatre ORPA és un fet?

- Per descomptat.

- Bé, i què més?

- Voldríem afegir que tot

això ho hem fet fins ara amb molta

il·lusió i que ens ha mogut una

sana rivalitat: el fet de que

aixi com a Andratx i a S'Arracó

tenen un grup de teatre, també

hi fos aquest al Port. Endemés,

vern que és bo ten i qualque cosa

que fer. No només anar de discoteca

quan acaba els estudis o la feina.
*

Molt bé. I N'ALÍ que s'ale-

gra de poder-ne ser un testimoni

vos desitja èxit i que no afluixeu.
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Aquests són els que formaren la primera plantilla del C.D.Andraitx,

reunits ara, el passat 30 d'abril.

Aquesta és la Processó del Corpus d'enguany, 1989
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El grup que reberen la Confirmació, dia 27 de maig de 1989.

Les barques del Port. L'estiu ja ha arribat.
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ESTEVA

Com es pot fàcilment intuir

perteneix als que podríem anomenar

"noms de sants del Nou Testament".

Concretament té l'origen de STPHA-

NUS, nom (grec) del primer màrtir

cristià. Apareix en les formes

Esteve, Esteva i Estebe, i antiga-

ment es troben Stevano (any 912)

i Stephanas (937).

A Mallorca existeix des de

la Conquista ja que dos amb aquest

llinatge vingueren amb el Rei

En Jaume: Guillem Esteva, que

heretà en el Repartiment les alque-

ries d'Algladense i Miritidris

Abenbacax, de Montuiri, i Berenguer

Esteva que heretà les de T i bici

i Almagzen.

En 1285, Renovard Esteva,

Olcet Esteva, Pere Esteva i Bernar-

di Esteva donen jurament d'obedièn-

cia al rei Alfons III per les

viles de Ciutat, Santa Margalida,

Alcúdia i Escorça, respectivament.

Bartomeu Esteva, frare domi-
nic, a Ciutat l'any 1473, morí"

Bisbe a Roma, l'any 1511.

Pere Onofre Esteva, de CJutat,

fou un anomenat metge que cuidà

de l'exèrcit espanyol en les campa-

nyes de Milà (segle XVII).

A Andratx el llinatge Esteva

apareix a la llista dels primers

pobladors cristians de la vila

(segle XIII).

A 1466 i 1481 el batle d'An-

dratx nom i a Mateu Esteva. En 1518

i 1522 apareix el nom d'Antoni

Esteva com-a batle d'Andratx.

I en 1584 el càrreg de mosta-

saf d'Andratx era ocupat per un

tal Montserrat Esteva. (El mostasaf

era una autoritat inferior a

n'el batle però independent. Tenia

al seu càrreg la policia, la higie-

ne i la neteja dels carrers i

camins. Aquest càrreg se suprimí

en 1716). També trobam en 1682

En Joan Esteva en el càrreg de

mostasaf.

L'escut d'armes del llinatge

Esteva és un parell de bous, color

natural, damunt camp d'argent.

W

^3Z¿¿t!/^*&
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D'ANDRATX

E S T A T U T O S
PARA EL REGIMEN Y GOBIERNO

DEL

Cretti to i/e 3e*Jeacfort¿ <&( Sßnlrito Je vWnJraits

t IUI AOmOADOl

• DE SOLLER, ALCUDIA Y FELANITX.

PALMA: IMPRENTA DE FELIPE OUASP.
AflO iBig.

LP'any 1.829 es publicaren els estatuts de govern dels gremis de

pescadors de Palma de Mallorca, Banyalbufar i Andratx, tots ells estan

redactats amb el mateix patró.

El més curiós és que el gremi d'Andratx tengués jurisdicció sobre

els ports de Sóller, Alcúdia i Felanitx, i en canvi no la tengués sobre

Banyalbufar, que gaudia d'uns estatuts propis {Estatutos para el régimen

y gobierno del Gremio de Pescadores de la matrícula y pueblo de Bañalbu-

far. Palma: Impr. de Felipe Guasp, 1.829).

Tots els gremis de pescadors de Mallorca depenien de la Capitania

General de Marina del Apostadero de Cartagena. El seu patró era Sant

Pere, aJ qual li dedicaven un ofici el dia de la seva festivitat.

(Document facilitat per En Jaume Bover de S'Arracó)
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EXCURSIÓ A '-"lAKlNhiLAND (pre-escolar)

A començaments del present

mes, prop de setanta nins de

la nostra escola d'edats compreses

entre els dos i els sis anys,

acompanyats de cinc adults, visi-

taren Mar ineland.

Per a molts representava

un primer allunyament de l'àmbit

familiar sense la companyia dels

seus pares, per a d'altres una

ruptura amb la rutina diària

de l'escola; però en tot cas

suposava l'endinsament dins un

món màqic i sempre sorprenent

on no hi havia temps d'avorrir-

se, car per a ells, gairebé tot,

era nou.

Però la visi ta no pod i a

acabar un cop haguessin baixat

de l'autobús, per això, els nins

han volgut fer una prolongació

de la visita dibuixant les escenes

•uè per a ells resultaren més

significatives o els cridaren

més poderosament l'atenció; i

jo, que he tingut l'oportunitat

de veure tots aquests dibuixos,

us puc assegurar que no ha quedat

res sense representar. El viatge

en autobús, els dofins, les fo-

ques, els domadors, el vaixell

pirata, el tren i fins i tot

la menjada de gelats que vàrem

fer al final formen part d'un

magnífic àlbum de classe del

que ara us oferim una petita

mostra: (a la pàgina següent)

Coordina Tomeu Rosselló
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Jone Manuel (pre-escolar de

'.res anysi

"Len fomioR s ' han rxDsnt un

c a •nal 1"

rfi.-u.4i fvi-r ,

ÍS-L< iír*vlXA C» r^jnjxot'ù.^J

5-...C
ArO-'rcN

"íflOoi

ñara Accata (pre-oscolar ríe

nufitre anys)

"El t;ren ni pnrc. 'ie Marineland'

£̂ t11
^^

C^/^

l 'amon finrcí.n (pre-escol ar" ''" ' .

ci» cinc any?">

"Rls domnHorr, donnnt orrlres

a I R dof ins"
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Hola amigos de N'ALÍj, es-'y sierras lograron controlar

te mes ha sido movido en cuanto el incendio a última hora de

a sucesos se refiere, a pesar de la tarde.

que empezó tranquilo.
Siguiendo con nuestro diario

El mes empezó con La detención llegamos al día 22 de mayo, en

de un subdito alemán, Herald Vogel, que a ]os cuarteles de la Guar-

por la policía local el día 15. dia civil y Poiicía local llegan

El tal Horald Vogel -resultó ser gran cantidad de denuncias por

un amigo de lo ajeno y fue descubier- robo en t;oda la comarca. Robos

to en el Hotel Playa de Camp de que en parte se esclarecieron

Mar por el recepcionista que avisó con la detención de los presuntos

a la Policía que lo detuvieran, autores la noche del 23. Deten-

Pero no acaba la historia aquí. cíon que podríamos clasificar

La Policía entregó al individuo de espectacular, si hacemos caso

a la Guardia Civil para que se hicie- do los testigos presenciales

ran cargo de las diligencias y al de la misma, que nos cuentan

ser trasladado por miembros de la que fue de película el ver al

Benemérita a la casa cuartel, el coche de la Policía local de

Sr. Herald Vogel aprovechó para Andratx perseguir a toda velocidad

darse a la fuga. Serían en esos por nuestras "tranquilas" calles

momentos las 22 horas y no se le al vehiculo de los "chorizos"

detuvo hasta las 4'10 de la madrugada ¡Vaya! ¡Vaya! con los mucnacnos

¡Uf! ¡vaya susto...! de ia Policía.

El día 16 de mayo se declaró Decir también que el tiempo

un incendio en el lugar conocido está loco y que el mismo día

como Ca Na Vidala, pero fue dado 22 un fuerte viento azotó la

como controlado por el personal comarca, "sembrando" de pinos

que participó en su extinción (Bombe- nuestras carreteras. 4 fueron

ros y personal de ICONA), pero sobre los que retiraron ese día la

las 14'00 horas del día 18, a la Policía local de Andratx.

vez de declararse otro incendio
, , , , Se acerca el verano y con

en la zona de S Alçaria, se reavivo
él los turistas y también el

el fuego de Ca Na Vidala, y, al
problema de tráfico en el Puerto

estar todos los efectivos de los
de Andratx ¿Qué soluciones se

bomberos e ICONA en S'Alçaria, se
tomarán este año?

requirió a la Policía local de An-

dratx para que acudiera al incendio, De momento parece ser que

donde se dirigieron 6 policías al la policía se refuerza con 5

mando de su Sargento y con hachas auxiliares más para intensificar
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la vigilane i n en .la 7ona Uiristica.

Ya que hemos nombrado al

Puerto de Andratx y al igual que

sucede en la calles Vizcaya en

Andratx, nos gustaría saber si

la calle Almudaina pertenece a

«sta comarca. Es para mirarla

y echarse a llorar, y lo increible

es que está en plena zona turística

... Y es que somos únicos.. . . !

La última cosa antes de des-

pedirme: me. gustaría, para am-

pliar esta sección, que ios propios

lectores de N'ALÍ escribieran su

opinión, quejas o soluciones sobre

problemas de esta comarca. De esta

manera, a lo mejor arreglaríamos

algo y sería mucho más divertido.

Dicho esto, nada más, hasta

luego y nos vemos el mes que viene

en el...

LATIDO DE LA CALLE

-Léat^-ldo de -Lfa. o a. .L ± e — _L at fc ± cl o dö J. ¿a. c^ai JL l

(viene de la pàg. 7)

gestora cuenta con el respaldo

mayoritario de los socios de dicha

Entidad, y que está encabezada

por D. Bartolomé Vieh Alemany

y D. Antonio Nicolau Bauza, junta-

mente con el apoyo de una serie

de personas a fin de cumplir con

los objetivos programados. No

cabe duda que tanto el Sr. Vich

como el Sr. Nicolau son veteranos

y con mucha experiencia, por su

trayectoria en otras Entidades.

Por último nos queda agradecer

los servicios prestados a la Direc-

tiva dimisionaria por los logros

conseguidos durante esos años

de mandato.

Con motivo del acto de

hermanamiento de Sa Dragonera

con la Isla francesa de Moines

que tuvo lugar el día 9 de junio,

el día 13 de junio tuvo lugar

en el Restaurante Dragonera de

Sant Elm una comidad de hermandad

con los representantes del Ayunta-

miento de Perros-Guires, en cuyo

término se encuentra la Isla

de Moines, y los Alcaldes pedáneos

de S'Arracó y Sant Elm, juntamente

con un grupo de personas de ambas

localidades, la cual resultó

muy amena y fue un lazo más de

unión antre ambos pueblos.

EXGURS ï <í> /\ SA DRAGONERA

Pel dia 9 de juliol se prepara una excursió a l'illa de Sa Dragone-

ra. L'organitza la Parròquia i s'hi convida a tothom, si be les places

són limitades.
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TOrvl I SANOHEZ

L.A REVELACIÓN DEL, MUNDIAL.

5Lg CLASIFICADO : CAMPEONATO MUNDIAL DE VELOCIDAD DE 80 ce.

En aquella entrevista (final

temporada 88) Toni nos comentó

que las cosas le habían ido bien

y que esta temporada todo dependería

del apoyo publicitario, ya que

para correr el campeonato de España

e incluso él del Mundo,, es preciso

un gran presupuesto ¡ que sus padres

no podían cubrir. Para Toni éste

era el primer asalto hacia una

temporada (1989) difícil.

Así pues, todo y las dificul-

tades existentes para cubrir los

presupuestos. Toni decidió correr

este año, en un principio en el

Campeonato de España, y según fuesen

las pruebas en España y Portugal

del Campeonato del Mundo, decidiría

si continuar en él o no.

Aun sin esponsor el piloto

andritxol consiguió en las primeras

pruebas del Campeonato Mundial

(en España y Portugal ) buenas <-. Ins i -

ficaciones, lo que le decidió conti-

nuar el campeonato por toda Europa,

sacando de donde fuese lo necesario

para poder participar. Y tanto

fue el cántaro a la fuente que

ni los más optimistas podíamos

llegar a pensar que en la última

prueba, en Alemania, antes de escri-

bir estas líneas, consiguiese el

4Q puesto, lo cual le coloca detrás

de los mejores pilotos mundiales,

Creo que es el momento oportuno

para reincidir et» lo que hace

unos meses (dosembre 1988), comen-

tábamos sobre estas páginas de

n'ALÍ. y es que tenemos un cam-

peón: TONI SANCHEZ BALLESTEROS.

Sí, y es que en aquellas líneas

presentamos a un joven andritxol

que en su especialidad deportiva

-Motociclismo- estaba empezando

a sobresalir, habiendo conseguido

su primer campeonato de Baleares

de 80 ce., y con buenas clasifica-

ciones en los c i re i u tos de toda

Ksoafia.
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en una más que privilegiada

5- posición en la clasificación

General del Mundial de velocidad

de 80 ce.

Sin embargo Toni, aun

sacando tan buenos resultados,

no ha conseguido esponsor alguno,

aunque si podemos adelantar

que seguramente en poco tiempo

se pueden arreglar algunos casos

al respecto, para poder finalizar

el campeonato mundial y si es

posible mejorar pasadas clasifi-

caciones.

Por todo ello, y para

recaudar fondos para el piloto

andritxol, la Peña Motorista

de Andratx, que preside Cañadas,

organizó una cena el pasado

3 de junio, la cual tuvo bastante

éxito, aunque se esperaba mayor

colaboración por parte del pue-

blo.

Ai mismo tiempo, también

podrán colaborar ayudando a

nuestro pi loto, ingresando sus

donativos en la cuenta de SA

NOSTRA, n<? 1.457.239-04.

Aprovechando los buenos resulta-
dos conseguidos por Antonio Sánchez

ha habido algunos esponsors ya

interesados en ayudar por lo que

resta de temporada con el piloto

andritxol, aunque no hay ninguno

que se acabe de decidir totalmente

a colaborar con Toni y su equipo,

cosa que a estas alturas, a buen

seguro agradecería.

Sin duda cuando salga este

artículo. Toni ya habrá disputado

la prueba de Yugoslavia, y deseamos

que le vaya lo mejor posible. Espe-

raremos el próximo número de N'AL í

y que sea el propio Toni el que

nos cuente sus triunfos por los

circuitos del Mundial.

Además, de parte de Toni Sán-

chez, sus padres, familiares y

de todos cuantos componen el equipo,

quieren agradecer la colaboración

que ha prestado el Ayuntamiento

de Andratx.

BALTASAR JUAN BONET

*Sr
^ A 3> Í̂ î«* *% HL_Í .TiNStH),

En el Circuito de Hohensteim (Alemania)
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FUTBOL: HAY QUE SALIRSE DE LA RUTINA

Terminó la temporada

futbolística y ahora empieza

el trabajo de despacho. Lo aciago

que ha sido esta última invita

a recapacitar y, a lo menos,

intentar hacerlo mejor que lo

realizado y, uno por lo que

puede ver, parece qué no hay

intenciones de realizar grandes

cambios. O sea, que a pasar

otra temporada de sobresaltos

y a ver lo que viene, que no

va a ser mucho y bueno.

En la pasada asamblea

realizada, por primera vez en

el coquetón y espacioso Teatro

Municipal, un acierto, debo

decir que no quedé muy contento

por lo allí expuesto. La Directi-

va no estuvo muy acertada en

algunas posiciones, y sí lo

estuvo en otras, pero para los

buenos amantes de nuestro fútbol,

no salimos contentos del acto.

Al fútbol andritxol

con la savia que se le quiere

inculcar hay que alimentarlo

y cuidarlo. No basta dejar hacer

lo previsto, salimos a lo que

fuera y dimos por bueno lo que

llegara, pero, tal como pregunté

en dicho acto, vuelvo a repetir

¿Se hizo algo para enmendar

la catastrófica marcha del equi-

po?

Sinceramente creo que no

se hizo nada y todo ello motivado

por no romper moldes antiguos,

y por total falta de acuerdo

entre los componentes de la Junta

Directiva, siempre para no impor-

tunar al otro, era mejor esconder

el ala y así fueron pasando los

meses. Ni se corrigió y, dándonos

golpes en el pecho, llegamos

al final de temporada con otra

categoría perdida, desunidos

y sin mora1.

Pero para la Junta Directi-

va, que tiene en su manga otro

"as", la temporada no ha sido

tari nefasta, y debido ello a

que los equipos bases han conse-

guido buenos resultados y mejores

calsif icaciones. Pero esta venda

no debe tapar los ojos a nadie

y si en esta faceta el sistema

está bien encauzado. hay que

buscar soluciones para el primer

equipo, que éste es el estandarte

del pueblo, y debe ser el guía

de la entidad.

De la palabra y pregunta

que hize más arriba cambio algunos

términos: ¿Se hará algo para

enmendar el futuro?

Creo que tiempo lo hay.

t~£3 — deg>o:irfcs; — cleiJc^trfcs — do^oír-



REOORDS D'AHIR

Temps do festes. A dalt, una festa de Sa Coma, l'any 1.926

Abuix, tambó de l'any 1.926: "Toros" per les Festes de Sant Pere.




