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Ja som a l'octubre, amb els dies que

s'acurcen i les vetllades que s'allarguen.

Amb les activitats culturals, esportives

religioses, que s'organitzen o recomencen

de bell nou. I amb el que marca el ritme

de vida per a molts: la tornada a l'Escola,

fita important per als mestres, alumnes i

pares. Començà al setembre, però és a l'octu-

bre quan ja hi són tots, petits i grans.

L'octubre siggnifica tornar a la normali-

tat o a la rutina, segons com es mira.

Clar que el sol no surt mai igual per
a tothom. Al nostre poble, per a molts, l'a-

rribada de l'octubre és albirar el final

d'una temporada intensa de feina i el comanca-

ment d'unes merescudes vacacions.

Això serien gairebé les noves més impor-

tants que us volem trasmetre, ja que les

altres, les de la "politica", no compten

por a N'ALÍ.

Vos oferim aquest numeret, en el qual
hi trobareu un poc de tot.

Gràcies per la vostra bona acollida.
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A la Mare de Déu
del Rosari

(En mati» d* la «»«tumucM d« la «*va imatge)

Octubre 1989

A C T E S

k LA REINA DEL SANT ROSARI

0 Reina del Sont Rotori,

Marc notfra provident1.

Des d'aquesf f/oc io/iínri

Mirou-noi lempre clement.

El nostre poble bé vos honrava,

amb culte fèrvid ja en temps primer

una Capella vos consagrava.

1 l'embellia ' «ndomasava

i bé ht floria vostre Roser.

La vostra pia. garrida imatge

que els nostres pares feren obrar

del seu efecte com homenatge,

dins nostra església hi le lestatge.

la fa tres sigles llargs de contar

Nosaltres ara, que ningú ens guanya
en vostra glòria magnificar.

vos f e im l'ofrena d una mon t any a.

de forma rara. de forma estranya,

i el cim d'ella trono us serà.

O K f ino rifí Sont Rosón',

More no i fro provi dVnf,
de» d'oqueif Hoc lO/rtori

mirou-no* sempre cf^menf.

Massìà Flexas. Prevere

(1876 • 1948)

A la Parròquia

SETMANA DEL ROSARI
De dilluns 2 a dissabte l

Cada dia a tes 18'30 h.

Rosari, Pregària a
la Mare de Déu i

Missa.

i».»i».«i

A l'Ermita de Son Orlandis
Diumenge 8

ROMERIA POPULAR
Celebració de la Eucaristia

DINAR DE GERMANOR

Balls i festa.

Aquest era el programa que
anunciava Ja Romeria que per segon

cop enguany s'ha fet a l'Ermita

de Son Orlandis. L'altra va ser

el 7 de maig. Si bé la concurrència

no fou tant nombrosa com al maig

s'hi arreplegaren un bon estol

de persones de totes les edats,

que no tingueren por al ventet

que bufava de bon matí.

La jornada resultà molt agra-

dable, piadosa i alegre. Totes

les persones que hi pujaren en

quedaren molt contentes, i la paella

que ens preparà en Jaume "Redó"

més bona que mai.



ELS NOSTRES LLINATGES

DOSCH

Del substantiu "bosc" (d'ori-

gen germànic): lloc poblat de

molts arbres. Apareix amb les

formes BOSCHO i BOSC, i també

com a primer element de diversos

llinatges composts, com BOSCHDEMONT

BOSCHMONAR, BOSCHSACOMA.

Encara que el nom Bosch no

aparesqui en el repartiment de

les terres de Mallorca, després

de la Conquista, si que es troba

entre els primers pobladors d'An-

dratx (segle XIII). Hi ha també

un Guillem Boscho que en 1.239

era a la conquista de València,

després d'haver-se distinguit

en la rendició als moros de Pollen-

ça.

Un Pere Bosch acompanyà al

rei Alfons 111 a la conquista

de Menorca.

Guillem Bosch, 1.343, feu

jurament al rei Pere IV en repre-

sentació de la vila de Muro.

Joan Odón Bosch, l'any 1.560,

fou un dels promotors de la funda-

ció de la Casa dels jesuïtes a

Ciutat.

Ara bé, la persona que més

podem destacar a Mallorca amb

e L llinatge Bosch és Jordi Bosc

Bernat o Jordi Bosc de Veri (1.739-

1.810) uixer de Cambra de la Reina

Maria L luisa de Borbon. Fou un

dels artistes més anomenats d'Espa-

nya en el segle XVI.TI i principis

del XIX. Inventà un aparell per

a cercar i treure de davall l'aigua

vaixells anats a fons i un altre

per a treure llurs càrregues.

Però destacà sobre tot com a orgue-

ner i organista. La Casa Bosch

de Ciutat (Jordi i altres germans)

contruí molts i bons orgues: de

Binissalem, de Santa Maria del

Camí, del Socors de Ciutat, i

els millors: el de la Capella

Real de Madrid, el de la Catedral

de Sevilla, i el de Sant Domingo

de Ciutat, avui a Santanyí. En

1.781 fou nomenat orguener del

rei Carles III. Morí a Madrid

l'any 1.81o.

Joan Bosch Barceló i Sebastià

Bosch Cabot, dos destacats metges

de Ciutat del segle XVIII.

Pel demés, hi ha diversos

Bosch que han destacat en el món

de les lletres, la política, l'art

o les ciències, però ja en el

nostre temps.

És estrany que figurant el

llinatge Bosch entre els primers

pobladors d'Andratx no trobem

ni cap batle ni cap mostasaf o

altres cà-rregs amb aquest nom

al llarg de la història.

El seu escut d'armes està

partit de través: la part supe-

rior és vermella, la part infe-

rior d'or. En e J centre de

(continua a la pàg. 14)



SES NOSTRES COSES

PURÉ DE CASTANYES I PATATES

Qui més qui manco sap fer
un puré de patates, emperò, aprofi-

tant la temporada de la Tardor

dels fruits secs, -tan energètics

que poren sustituir les proteïnes

de la carn, com molt bé saben

els vegeterians-, agafem-ne un,

la castanya, per a fer-ne un puré

mesclat amb el de patata, exoti-

cant-lo, i que resulta molt adequat

per a acompanyar plats de caça,

ara que també n'és el temps,

encara que, si no hi ha cap caça-

dor en casa o el que hi ha "du

frare", és a dir que no ha duit

res dins el sarró, aleshores

poreu aprofitar el puré per a

un rostit qualsevol, com a guarni-

ció especial :

3r)0 grs. de castanyes
350 grs. de puré de patata

hO grs. do mantega

100 grs. de nata líquida

nou moscada

api

jul 1 i vert

all (si n'hi voleu)

Feis un tallet a cada casta-

nya i torrau-les dins forn ben

caient. Al cap de deu minuts,

quan la pell ja es rompi, peían-

les en calent i posau-les a bollir

dins aigua -devers mig litre-

tapau l'olla i mitja hora més

tard treis-les i passau-les per

el passapurés. Mesclau la pasta al

puré de patates ja preparat,

nfegiu-hi la mantega i posau-

ho a foc dolç. Tot seguit afegiu-

hi la nata i continuau remenant

bé. Posau-hi sal i nou moscada

al gust, sense deixar de remenar

i a la fi posau-hi el jullivert

i l'api capolats. Si el voleu

més fort de gust afegiu a la

picada un all o dos.

LO COC DE S'ARRACÓ
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TEMPS ENRERA

La nostra contrada sempre

ha estat un lloc, i més enrera

més, de diaris. Ho prova que

a Andratx en conviviren dos

al mateix temps: el Maricel

i l'Andraitx, encara que el

darrer fou qui se n'emportà

la palma de la duració. I a

S'Arracó també n'hi hagué dos,

un que sols sortí uns pocs núme-

ros i que malhauradament és

quasi impossible de trobar,

i "La Voz Arraconense" que durà

aixímateix devers un deceni,

de devers l'any 1.922 al 1.932.

Més tard recolliren el testimoni,

devers els anys 60, el París

Baleares a S'Arracó i més apropat

a noi tros N'ALÍ que continuen

informant i queden com a observa-

dors dels aconteixaments actuals.

Fulletejant la colecció

de "La Voz Arraconense" hem

trobat una notícia prou curiosa

i de força actualitat, ara que

Sa Dragonera ja és propietat

del Consell Insular de Mallorca.

La dita notícia, que és de l'any

1.929, conta que l'Oficina de

Turisme de S'Arenai (?), volia

fer un far nou al capcurucull

de l'illa, a Na Pòpia, que tin-

gués una potència excepcional,

per a ésser contemplat com més

lluny millor i que l'accés per

a arribar a tal lloc, on hi

havia d'haver una miranda per

a poder gaudir de la meravellosa

vista, havia d'ésser unes escalo-

nades, que no tinguessin parangó

i que fessin que l'obra per lo

colossal fos coneguda arreu de

la Mediterrània. El projecte

per lo irrealitzable o per manca

de suport o pel que fos, no anà

endavant. Si no, imaginau-vos

les gavines o altre aviram dava-

llant les escalonades, botant,

botant !

Al mateix Piari hi hem

trobat una petita poesia que

descriu els Molins del poble,

amb molt de sentiment:

Vells molins

que dalt la serra

contemplen la terra,

i els airosos pins.

Metlés en florida,

vell cant d'aucells.

Qui pogués, com ells!

contemplar ma vila,

les nits de tempesta

i els jorns de cel clar,

i aquells que fas festa,

que el cor fa alegrar.

I el temps de la sembra,

i el mes de les flors,

quan la plana és tendra

i el cor és ditxós.

T així cada dia

de bon dentati,

des del vell molí,

jo et contemplaria.

T em faria vell,

però amb alegria



perquè, igual que ell,

mai et deixeria.

La poesia per un tal Antoni

Perpinyà "Verd", que vivia tempo-

ralment a Barcelona, i que es

veu que s'enyorava molt del poble,

i ho expressava molt poèticament,

tal com ho demostra aquesta i

unes quantes més que n'hem troba-

des, a la mateixa col·lecció.,

I enllaçant lo dels Molins

anterior, la petita escola de

S'Arracó, que en du ei nom dels

Molins, vn fent camí d'any en

any. Començà amb una mestra,

l'any passat foren dues i enguany

s'ha arribat a aconseguir-ne

tres de places, dues mestres

i un mestre. Per aquest increment

s'ha hagut d'habilitar una aula

provisional a l'edifici municipal

de Ca Ses Monges, a l'espera

d'una reforma o ampliació de

la part dedicada a escola.

noves - noves - noves - noves -

C.D. S'ARRACÓ EN ALZA

Cuatro semanas después del

comienzo de la Liga de Fútbol,

en tercera regional, el C.D. S'A-

rracó ostenta el liderato con

todo merecimiento, con balance

de tres victorias y una derrota

mi nima.

El equipo ha respondido

a las previsiones a priori es-

tablecidas, se cuenta con una

De tota manera hi ha hagut

obres degut a l'adequació del

dispensari mèdic, el que ha supo-

sat que 1'entrada i els servíeis

de l'escola han quedat indepen-

dents i amb accés directe al

pati. Una millora que els nins

i mestres, al mateix temps que

els pares, anhelaven ja hi ha

estona. També l'Associació de

Pares s'ha posat en marxa i en-

guany pensa continuar organitzant

l'esport escolar, cursets de

Balls, Màscares, Treballs amb

paper i roba, xerrades i la posta

en marxa d'una petita Biblioteca,

i altra vegada un "Rastrillo",

per a tal d'arreplegar doblers

per a una fotocopiadora, ben

necessària per cert.

'"ï,^ MOLINS

plantilla amplia, de una calidad

importante, con un equipo técnico

responsable. Si a todo esto unimos

la ilusión y el esfuerzo que

pone la directiva, con el apoyo

de toda una afición, difícilmente

dicha andadura puede resultar

negativa.

Por otra parte la campaña

de socios ha resultado también un



éxito; pues se han superado

los dos centenares, y todo

hace prever que la gestión

económica del Club es sólida

y puede contribuir en hacer

una campaña, durante esta tempo-

rada, muy próspera.

Por otra parte, en el Plan

de Infraestructura deportiva

del Consell Insular de Mallorca,

han sido incluidas las obras

de adaptación de los terrenos

de Sa Vinya-S'Arracó, como futuro

campo de fútbol, con sus instala-

ciones pertinentes. Todo parece

indicar, y es el deseo del pueblo

de S'Arracó, el poder debutar esta

temporada en su propio feudo, ya

que de momento, realiza los encuen-

tros de casa en los terrenos de

SA PLANA, cedidos por el C.D. An-

dratx, entidad a la cual es de

agradecer también este importante

gesto.

CENTRO CULTURAL S ' ARRACÓ

Para el día 28 de octubre,

está convocada la Asamblea General

Extraordinaria de dicha Entidad,

en la cual la Junta Gestora actual

presentará su gestión económica

e intentará por todos los medios

— N ' /\J^1 /\ 1̂ . ' /\OU/\JLT

que salga una nueva directiva

para continuar esa labor cultural

y deportiva que dicha Blntidad

a lo largo de más de quince años

ha desempeñado en nuestro pueblo.

ASPA

Dia 10 de setembre tingué lloc l'octava pujada a
de la part forana. Un grup d'andritxols hi participaren.

Lluc
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Festa de la Mare de

Déu de la Trapa, a S'Arracó

Andratx també donà acollida als nins del Sàhara que durant
el mes de setembre visitaren Mallorca.
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Romeria a l'Ermita de Son Orlan-

dis el 8 d'octubre.
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El Campionat de Balears de Piragüisme se celebrà

el mes do setembre al Port d'Andratx. Un ciconteixament del

qual Informarem en més detall el pròxim mes.

CABPMTEBÎA E Ceri/aíifes
Muefa/os y Decoración

TISCHLEREI
CARPENTRY
MENUISSERIE

C/ España, 4
Teléfono 67 II 6î
PTO. ANDRAITX

1^1.1C C TUO

NAUTICA

l'mur I s « - « » Mollili» |[¿|<.H|J>.N

IEMHCIOH T MtITINUIIMTg M TATI!

CLUB DE VELA PTO. ANDRAI1X
TELS. «72812 -677801

M A L L O R C A

&Jleo¿auian¿6 oMii

/l*lf Jtnjtiiitt

OJfa/íttrH

amai

í>/¿. 67J6J7

SEXVICIO OFICIAI

Francisco Canallas Mascaró
SERVICIO V VENTAS

Carretero Puerto« 55
Ulélono «72389

SERVICIO KENT A CAR
Puerto d. Androlli
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DOCUMENTS PER A LA HISTÒRIA

D'ANDRATX

LLISTA DE LES PERSONES POBRES DE LA VILA D'ANDRATX, 1.614

A causa dels estralls ocasionats per la fam de 1.613, el virrei

de Mallorca ordenà la confecció d'un cens de les persones pobres

de l'illa. A la vila d'Andratx se'n registraren 427. A la relació

de Calvià hi figuren 126. Vet aquí la llista, feta per orde del vi-

rrei, a 24 de febrer de 1.614:

Primo Antoni Bosch,

fill de Joan

Arnau Porsell
Antoni Calafell,
de Toni
Antoni Castell

Pujol
Fexes
Pheliu
Farrer
Jofre,

4 persones

6
5
4
6
6
5

Antoni
Antoni
Antoni
Antoni
Antoni
de Joan 7
Bartomeu Moner,
major 4
Baltazar Farrer 6
Barnat Fexes 6
Bartomeu Porsell 5
Bartomeu Palmer 6
Guillem Pujol,
teixidor 7
Guillem Fexes ,
de Barnat 6
Guillem Castell,
de Bartomeu 6
Guillem Còvens,
de la Parra 6
Joan Porsell,menor 3
Jaume Bosch,
de Jaume 9
Jaume Miró 5
Jaume Pujol,
teixidor 7
Jaume Torres 3
Jaume Mulet,menor 7
Joan Pujol Salom 3
Joan Farrer,petit 2
Joan Çolomar 6
Jaume Armant 5
Jaume Bosch,
de Gaspar 4
Jaume Simó,
de Miquel 5
Jaume Bosch,
fill del sastre 2
Joan Masó 6

Jaume Simó,
de la Costa 6 persones
Jaume Palmer,viudo2
Jaume Palmer,
de Toni 6 '
Joan Bosch,
de Joan 4
Llorens Palmer 6 '
Lluch Tortrella 8 '
Martí Mora 5
Melsión Simó 5
Mathià Torres 2
Matheu Còvens 6 '
Miquel Simó,
de Miquel 5
Matheu Pujol 9
Martí Palmer 6
Miquel Simó,major 6
Matheu Simó 3 '
Mathià Pujol 4
Miquel Fexes 6 '
Matheu Steva 11 '
Matheu Pujol,
teixidor 7 '
Miquel Simó,
de la Costa 4
Margalida Pujóla 2
Matheu Pieras 5
Pere Farrer 4
Pere Joan Çolomar 5
Pere Manó 5
Pere Bover (o Bonet?)
del Molinàs 10
Pere Calafell 7
Pere Ansenyat,
de la Come 2
Pere Vich 3
Raphel Palmer 5
Vídua de Joan
Perpinyà 4
Vídua de Baltazar
Fexes 7
Vídua de Antoni
Torres 3
Vídua de Pere Sans4
Vídua de Magí
Torres 3
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Vídua de Miquel
Calafell 3 persones
Vídua de Joan Simó 2 "
Vídua de Jaume Jofre 3 "
Vídua Elisabet Castell 3 "
Joana Palmera 2 "
Joana Boscha 1 "
Joana Pujóla 1 "
Joana Ansenyada 4 "
Joana PorseIla 3 "
Magdalena Boscha 1
Monserrada Jofre 3 "
Monserrada Crespina3 "
Vídua de Joan
Blanch 5 "
Catelina Pujóla 5 "

Sebastiana Coll 3
Fransina Steva ]
Joana Forneguera 1
Francine Jovera 1
Antoni Còvens 6
Bernat Fexas,major 3
Guillem Pujol,major 2
Guillem Fexas 5
Joan Calafell i
se mare 2
Antoni Bausà 4
Joan Pujol,
de Pere Joan 4
Guillem Pujol, de
Pere 2
Joan Pujol,
teixidor 5

persones

Jo Pere Joan Morro, prevere y rector firma lo present.

Jo Raphel Joan, scriva de Andrayg firme per los honorables

Raphel Joan Corso, batlle, per Balthasar Alamany, lloctinent

de capità, per ells no seber scriure

Gui lem Pujol, jurat

Pera Palmer, jurat

Nota al marge: 24 <• 107 + 167 + 129 = 507 (i.e.: 427)

ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA AH 5658

(Aquest Document ens ha estat proporcionat per Ramón Rosselló

i Jaume Bover (Col·laborador de S'Arracó)

ei o c; vam €3 r i t̂ .s — ciocrxamgsri fcs — d o c; \JL m e ri fas —

(ve de la pàg. 5)

l'escut un tronc gruixat d'arbre

arrabassat, sense cap rama, del

seu color natural.
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BÀSQUET

Ha quedado completada la plan-

tilla del equipo de 3? con el

fichaje de MANUEL FERNANDEZ PLAQUER

ex-pivot del Español, lo que repre-

senta un considerable refuerzo

para el equipo andritxol.

Así,la plantilla queda: como

bases ÓSCAR ESCUDERO y JUAN JURADO

"QUILLO", como escoltas PACO VALDES

y JUAN COVAS, como aleros PEDRO

JAUME y EMILIANO TURRION, como

ala-pivots MANOLO FERNANDEZ y

GUILLERMO COVAS y como pivots

ANTONIO GARCÍA y JOAQUÍN MICHAVILA.

Con esta plantilla, este año

el equipo volverá a hacer vibrar

a la afición, un poco dormida por

los resultados de la pasada campaña

Ya están a la venta los carnets
de socios, sin haber aumentado

la cuota con respecto a años ante-

riores, a pesar de que al militar

en 33 los gastos se incrementarán

considerablemente, por lo que

se hace un llamamiento a los afi-

cionados para hacerse socios;

la cuota es de 1.000 pts al año

(mínimo) .o la voluntad a partir

de 2.000 pts. al año.

En otro orden de cosas, hay

que decir que el CADETE "A" aspira

a uno de los primeros lugares

con esta plantilla: Juan José

Beltran, Antonio Bosch, Gaspar

Alemany, Tolo Enseñat, Mateo Mora,

Antonio García, Carlos García,

y los nuevos Jaime López y Jesús

Campoy. Hay que señalar la momenta-

— cl e pour "fas

nea baja por lesión en el tabique

nasal de Tolo Enseñat, al cual desea-

mos verle lo antes posible entrenando

de nuevo con sus compañeros.

En el CADETE "B" también hay
que lamentar la lesión de Miguel

Ángel Cervantes en su muñeca, por

lo que le deseamos también un pronto

restablecimiento. La plantilla

con que cuenta Xisco Femenías y

su delegado Rafael Gómez es ésta:

Ismael Gómez, Manolo Gómez, Paco

Rodríguez, Juan Martín, Antonio

Orell, Carlos Román, Alfonso Cádiz,

Luis Miguel Felipe, Esteban Roca,

Carlos Fernández, Baltasar Jofre,

Miguel A. Cervantes y el nuevo

Gaspar Delaparte.

Siguiendo con la mala suerte

en el aspecto de lesiones, en el

INFANTIL sigue sin recuperarse

de su lesión de la temporada pasada

Juanjo Miranda, por lo que es baja

de momento, quedando la plantilla

así: Juan Beltran, José M- Pacheco,

Rafael Ribot, Sito Fernández, Joa-

quín Domínguez, Alvaro Nieto, José

Mariano, Andrés Rodríguez, José

Palmer, queda en la duda la conti-

nuidad de Juan José Mi lian y pronto

se fichará a dos jugadores más.

En cuanto al cadete femenino,
siguen entrenando con gran ilusión

para comenzar la liga y ver qué

rivales les ha tocado en suerte;

el equipo cuenta con: Margarita

Quetglas, María del Mar Alemany,
Celin Pujol, Loli Medina, Isabel
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Porras, Cristina Martín, Ana

Pujol, Trinidad Cuevas, Ana Galei,

Gracita y Luisa.

Hacemos de nuevo hincapié

en el sentido de pedir a los

aficionados su apoyo para sa-

car adelante estas plantillas

que configuran el deporte de la

canasta en nuestra villa. Esperamos

vuestra colaboración y asistencia

a los partidos.

CALENDARIO DE 3g DIVISIÓN

5/11/89 Llucmajor-C.B.Andratx

12/11/89 Andratx-Costa Calvià

19/11/89 Perlas-Andratx

26/11/89 C.I.D.E.-Andratx

3/12/89 Andratx-I.Bahía

6/12/89 Andratx-Ca Nostra

10/12/89 La Gloria-Andratx

17/12/89 Andratx-Espaftol

7/1/90 Hispania-Anbdratx

14/1/90 Ca Nostra-Andratx

21/1/90 Andratx-Llucmajor

28/1/90 Costa Calvià-Andratx

4/2/90 Andratx-Perlas

11/2/90 Andratx-C.I.D.E.

18/2/90 I.Bahía-Andratx

25/2/90 Andratx-La Glòria

4/3/90 Español-Andratx

11/3/90 Andratx-Hispania

C.B.A.

• •,̂l
4
I\ £-(5t ¿ ü4 f̂l

J? JL RAG Ü I SME

BAIXADA INTERNACIONAL DEL SELLA 1.989

Normalment és difícil compa-

ginar l'esport de competició

amb la diversió, però si hi ha

un lloc on això es pot trobar

és a la baixada 'en piragua del

riu Sella. I cap allà se n'anaren

en Lluís Abasólo i en Lucho Menén-

dez, membres del Club de Vela

del Port d'Andratx, amb les seves

fami 1ies.

La 53 baixada del Sella es

va celebrar el primer dissabte

d'Agost, amb la participació de

1.300 regatistes de 23 països.

En Lluis Abasólo i la seva filla

Ester aconseguiren en K 2 fer

tota la baixada que, en definitiva,

era el que es pretenia.

Aprofitant l'estada por torres
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asturianes en Lluís, n'Ester

i na Laura Menéndez varen prendre

part a les regates de la "Semana

Internacional de PiragUismo'1,

febt la regata internacional de

Trasona, la baixada i la pujada

del Nalón i les regates de Villa-

viciosa i Gijón.

REGATES A SILLA, CULLERA I DÉNIA

Foren uns dies de vacances

i esport, que els nostros piragüis-

tes tardaran molt de temps en

oblidar, ja que no resulta fàcil

juntar tants de pal istes i tanta

bulla, com ho fan a Astúries la

primera setmana d'Agost.

Els dies 13, 14 i 15 d'Agost

es van celebrar a València 3

regates organitzades pels clubs

de Silla, Cullera i Dénia. Allà

s'ajuntaren els piragüistes que

venien d'Astúries amb tres més

del Club de Vela del Port d'An-

dratx, en José Mari Abasólo,

en Joan Reus i en Pep Alemany.

Varen participar a 3 regates,

a Dénia, Cullera i Silla. A totes

feren un bon paper, però a Silla,

a la regata de la travessia de

l'Albufera, aconseguiren els

millors resultats, que foren:

Malte Abasólo 1? infantil K 1

Joan Reus 2n júnior K 1

Ester Abasólo 4rt Cadetes K 1

Per equips, el Club de Vela

del Port d'Andratx va quedar 6è

classificat, entre 22 clubs de

València, Castella, Aragó, Múrcia

i Madrid. Un lloc molt meritori

si se té en compte el potencial

dels equips participants.

A Dénia, en Joan Reus i en

Pep Alemany fern 4rt en K 2, la

mateixa plaça que va ocupar n'Ester

Abasólo en K 1.

Aquestes regates, a part

de l'èxit esportiu, han servit

perquè els nostres piragüistes

s'acostumin a competir amb palistes

de més nivell i així aconseguir

una experiència que el pot ésser

molt útil a futures competicions.
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FUTBOL: EI, C. ü. ANDRATX CUMPLE SUS PRIMEROS OBJETIVOS

Llevamos ya seis jornadas

disputadas y hasta el momento

no se puedo poner ningún empero

a Ja marcha del equipo. listo

es a primera vista lo principal

que hay que destacar, aunque

no se ha llegado a la perfección

que uno desearía. Pero, por el

momento, las previsiones se van

cumpliendo.

Podemos decir que hemos

visto a dos Andratx completamente

diferentes: uno que jueaa en

casa, que h.ice fútbol, da espectá-

culo, quo golea, en f i n que el

aficionado se divierto y se con-

gratula cada día más, por lo

que estamos presenciando. Luego

está el otro Andratx, el que

juega fuera, y al que ven monos

espectadores, y estos pocos tienen

que sufrir lo imprescindible,

ya que ci equipo tiene siempre

unos buenos comienzos y que luogo

al final sucumbe por el ímpetu,

fuerza y dureza que impone el

equipo local, aunque en la última

visit¿i se consiguieron los prime-

ros positivos, la congoja estuvo

anidando en todos los andritxoles.

Pero no voy a quedarme

aquí, y voy a intentar desmenuzar

los porqués de estos dos equipos.

Cuando jugamos en Sa Plana, e]

equipo contrario se cierra ya

desde un principio, éste desconoce

los problemas que hn tenido el
club pnrn formar estn nuov,i plnnl. 1-

lla y viene encogido ante el nombre
que el club de Andratx representa.

De ahí que do ello se favorecen

nuestros muchachos que por su juego

y entrega, además de una fuerza

que da la juventud que poseen,

llegan a abrumar a los contrarios.

Recordemos que todos los partidos

de Sa Plana se han resuelto en

la segunda parte, y ello se debe

a una mejor preparación y, por-

qué no decirlo, también a la buena

estratagema de un entrenador que

hasta el momento está gustando

mucho.

La cosa cambia cuando el

equipo juega fuera. Ahí la presión

viene de la parte contraria, también

hay una afición contraria que ahoga,

la veteranía de los oponentes que;

desquicia a nuestros jugadores,

y si también añadimos que esta

juventud de nuestros jugadores

es entonces un handicap, ya que

falto serenidad en los momentos

finales. Hay que hacer notar que

siempre e) Andratx so ha adelantado

eri el marcador, pero luego en las

segundas partes los nervios juegan

una mala pasada, agobiados por

la responsab i 1 idad y lo que podría

sor una victoria andritxola se

convierte eri una derrota, inmerecida

si se quiere, pero derrota al fin

y a la postre.

Esto, resumiendo a grandes

rttsgos lo que so ho visco h«stn

oí momento. Por olio, no se puodo
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silenciar tampoco lo que le falta

al equipo, si es que se pretende

luchar para el ascenso. Falta

un central que lidere al equipo

o sea un veterano que no se amilane

y que de seguridad en los momentos

de zozobra, y un centrocampista

que sepa romper el ritmo en los

momentos oportunos. Co esto si

se puede pretender optar al ascenso.

En caso contrario, mucha suerte

se tendría que tener y alforjas

de ilusión perenne.

Pero demos tiempo al tiempo

y digamos por e¡ momento que se

están cumpliendo los objetivos

marcados. JopRE

RESTAURANTE

PIZZERIA LA P1AZZETA

Especialidad en
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PASTAS
y CARNES

PTO. ANDRAITX — TEL 67 27 00
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07150 A N D R A I T X



REOORDS D'AHIR

Al mes d'octubre, quan tothom torna n Escoja, ens ha pares-

rut be recordar uno Escola présent al nostre poble fins al

1.9'.H, la dels Germans de La Salle. Aquí teniu a "1'Hermano

Gabriel" amb un grup d'estornells, devers l'any 1.929.

Aba i x unes noces, J 'any 1.964. Son en Pep Bonní n i na Carme

Helen.

•lull




