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EO T TOR I AL

El Calendari no s'atura, encara, que l'estiu

vulgui allargar-se. A mitjant setembre pràctica-

ment, no ha plogut, si bé a alguns pobles de

Mallorca han declarat "estat d'alerta". Potser

quan aquest número surti a llum ja haurà refres-

cat, però fins aqui assistim a un estiu prolongat

i el setembre ha estat enguany "l'agost" turís-

tic. Més gent i millors clients han vingut aques-

tes setmanes.

Poro el Calendari no para i les Escoles
han tornat o obrir, i mentre es pegaven les

darreres coces estiuenques, ja han començat

les priemres coces de temporada. Al Camp de

Sa PI eina ja hi ha hagut més que coces, i per

carreteres, carrers i places del poble la gent

també s'hi ha arreplegat.

Fsperam i desitjam que les coses i les acti-

vitats agafin el seu ritme normal i que totes

les aigües prenguin el seu curs. Nosaltres,

per la nostra part, volem ésser puntuals a la

cita, i ésser testimonis, un poc limitats és

cert, del que ha estat la "vida" entre nosaltres.

N ' AL í

Portada: Diada a Lluc, 9 de setembre
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No gosaríem dir quo Andratx sigui el poble de Mallorca que estima

més la MARE DE DEU DE LLUC, (quin se pot atribuir tal diqnitat), però

sí que els andritxols sempre estan disposats a anar a Lluc. Cada any,pel

novembre hi van un grup d'Andratx a Lluc a peu. A la pujada a Lluc a

peu des de Ciutat quo cada any organitza en Tolo GUell mai hi falten

un bon estol d'andritxols. Enauany, la nit del 4 al 5 d'agost, més d'un

centenar hi anaren.

I a la XI Pujada a Lluc a peu do la Part Forana, organitzada pels

Antics Blavets, tampoc hi faltaren els andritxols. Fou la matinada del

9 de setembre. Aquí teniu unes imatges del que oferiren a la Mare de

Déu de Lluc: Una reproducció del "quadre dels Moros" 1 una corneta en

nom de la Banda.



NOTÍCIES DK S'ARRACÒ

CRÒNICA D

10 dies de festa hi havia

assenyalats al programa de les

Festes de S'Arracó, donant la

sensació de molt i acabant on

manco, car a alguns d'aquests

dies sols hi havia una activitat,

que així i tot foren diverses

i ben divertides por »i tothom

que hi volgué participat.

Si hem de parlar- do realitza-

cions municipals que s'inauguraven,

enguany es deu haver batut el

rècord amb les del Dispensari

i del Camp de futbol, que comptaren

amb la presència de les autoritats

municipals i autonòmiques, repre-

sentades per el Conseller de

Sanitat, el Sr. Oliver. A nivell

més entranyable i sense tanta

publicitat, fou instal·lada una

placa de ceràmica, realitzada

per la ceramista local, Ruth

Boos, que dóna nom a l'Escola,

i està feta sobre un dibuix rea-

litzat pels mateixos escolars.

Tot parlant d'esports hi haguó

una carrera a peu de resistència

de vuit kilometres i les carreres

del Cós, Tir al Plat, Futbol

a rompre, enguany és el que s'usa,

els menuts del poble jugaren

contra els menuts d'Andratx,

i dels grans n'hi hagué devers

tres partits... Petarica també

n'hi hagué a voler. Pels al. lot s

i nines s'organitzaren JOCK infan-

tils, pintada de murals, una

ginkama biciclista i una vetJada

de festival infantil amb play-

backs i balls. La gent major

'UNES FESTES
tingué Ja seva festa, i tothom balla-

dor pogué ballar boleros unes quantes

vegades, amb xeremiers. Música Nostra

i veren ballar-ne i escoltar-ne

a la Rondalla d'Andratx. Igualment

es visqué de bell nou la Revetla

amb el joc de l'Embut. Pogueren

admirar-se els treballs de diversos

artistes locals, els treballs de

ceràmica fets pels nins escolars

i també per van grup d'alumnes diri-

gits per la ceramista local esmentada

més amunt, i un treball dui t a terme

per devuit dones del poble: fer

un quadre cadascuna de retalls de

roba, representant un indret qualse-

vol de S'Arracó o Sant Elm, els

quals foren agrupats i cosits en

un gran tapís per la introductora

de l'idea. Regine Kempf, que és

resident al poble de fa prop de

vint anys, i que es dedica a aquesta

tasca. L'obra muntada fou exposada

a l'exposició col.lectiva i gaudí

d'un èxit total i absolut, que fins

i tot repercutí a la premsa provin-

cial. Els quadres, amb els seus

petits detalls, ja són dignes d'ob-

servar, emperò al ésser agrupats

fan un efecte realment sorprenent

i vistós. Els petits detalls queden

encara més realçats i aporten la

visió particular de cada autora

que, o bé s'ha basat en fotografies

o postals tant d'ara com d'antany,

o bé, imaginant-los.

L'obra, després de festes

ha quedat exposada a un cafè del

poble, amb la intenció de dur-la

més endavant a una exposició d'arte-



sans que tondra lloc a Ciutat

devers t;l mes d'octubre.

Tornant d la part cultural

de les .fostes, la Coral Municipal

d'Andratx vinguo a oferir un

concert i també n'oferiren un

altre els nos tros dos cors, l'in-

fantil i el femení, que a mós

cantaren els dos Oficis Religiosos,

dedicats al Sant Crist de S'Arracó

i a l ¿i Mare de Déu de la Trapa,

eonceleb/ats amb tota solemnitat

ambdós i prédicats, el primer

per Mossèn M. Amengua1 i el segon

per Mossèn J. Perelló. li Is mes

menuts del poble aportaren el

seu gra d'arena a aquests dos

actes, ballant 1'Oferta al de

Sant Agustí i acompanyant a la

Mare dt; Déu a la Processó.

També enguany poguérem gaudir

1'actuació de dues companyies

teatrals, la del grup veïnat

AÜARA que comptava amb la circuns-

tancia de actuar-hi gent de S'A-

rracó i fou un extra per atreure

gent, i la del grup de Xesc Kor-

teza que malhauradamerit i degut

a la climatologia adversa no

pogué acabar la seva actuació,

deixant un poc; endarrer el públic.

Els golafres pogueren espassar-

se la fam al sopar familiar i

amb els plats ràpids que es podien

menjar' a la mateixa barra dol

bar-, i la gent jove, i no tant

jove, gaudí al màxim amb les

berbenes.

Fent un breu balanç final

diguem quo la gent acudeix sempre

a qualsevol acte i el que ós

millor hi participa. Tal volta in-

flueix el que siguem un poble petit

j que els forans s'integren prou

bé. Pensem per exemple amb les berbe-

nes que pertot arreu on un va sols

t;ls al.lots petits que fan oi granot

por allA enmig hi són. Al nostre

poble els al.lots també hi són

fií hi ha els pares, naturalment

lii haurà els fills-, emperò els

pares, padrins i d'altres ballen

sense cap inhibició i arriben ffns

i tot a esvair-los de la pista.

La tradició de l'embutar que

tan bé havia tornat r comprendre,

enguany ha decaigut un poc i no

s'entén massa bé que aquest dia

In gent major no surti a ballar,

ós a dir, que ni tari sols surt i

l.i f esta es converteix mós en cosa

d'aJ.lots. O bé a la gent no l i

agrada ballar amb Ics xoremies o

ta 1 vegada creuen que és massa tard?

Enguany també mancaren les

carreres de cintes per un lapsus

al confeccionar el programa o d'im-

premta, i tampoc no es corregué

al Carrer Nou, cosa que resulta

més difícil d'any en any, degut

al trànsit del Port.

i rematant, a la gent no 1 i

semblen normals aquest buits que

queden a dies com el de la Mare

de Déu, que caiguent corn queia en

dissabte, no hi hagué ros en tot

oi dia fins a l'hora de la celebració

religiosa de la Processó.

Cal dir, com a disculpa, que

lots els actos por PO,M cosa

quo sion resulten onerosos econò-

micament i Personalment, i que

així com tothom participa, n'hi



ha pocs quo s'arrisquin a organitzar i n for f'o i na de manera desinteres-

sada, quan s'han de robre do vegades crítiques fotos i rref loxi vament

i (ìncara escaliven més als valents que s'arrisquen a donar la cara.

De qualsevol manera, "festes passades, coques menjades". Molts d'anys

i í'iris l'any qui ve, si Meu vol;

W K
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De vegades hi ha plats que

solem demanar en anar a un Res-

taurant, i en canvi no els menjam

correntment a ca-riostra, tal

és el cas d'un plat molt popular,

com són les tornati gués farcides

a la Provençal, que dins Ja seva

senzillesa són delicioses i,

a més a rnés, comptant amb la

matèria prima tan bona, com són

les tomàtigues mallorquines i

amb l'esplet d'aquest temps.

També perquè inicialment es

mengen fredes, ban al contrari

del que succeeix els restaurants,

que les solen servir calentes

i de guarnició. Elles tenen enti-

tat pròpia com per a ser un primer

plat de les darreres calors.

Per sis persones:

.- 6 tomàtigues tirant a grosses

- 60 grs. de pa r a l l a t , sense

torrar

- 1 manadet de jul livori,

- 3 grans d'all

- Sal, pobre blanc i o l i d'oliva

Xapau les tomàtigues per

enmig, treguent-1is només les

llavors, assaonau-1 os amb sal

i pebre per dedins i girau-les

per avall, damunt un pedaç perquè

degotin. Posau oli dins una pella

i en ésser calent tirau-tu les

temàtiques i deixau-lis dos minu-

te ts.

Treis-les, reservau l'oli

i posau-les dins una palangana

de forn.

Meselau o\ pa rallat i ei

julliver t i l'all, ben capolats.

Tornau assaonar de sal i pebre

i repartiu-ho dins les tomàtigues.

Després, tirau-hi l ' o l i fiegit

per damunt i entrau-les al forn

uns vint minuts. Kn ésser fredes,

canviau-les de palangana, posau

unes gotes de Llimona damunt cada

tomà t i ga, adornant c;! plat amb

jullivert sencer i unes tallades

fines de llimona, i posau-les a

la gelera fins a l'hora de ser

servides.

1,0 COC DE S'ARRACÓ
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Aquestes setmanes han estat notícia pel poble les Manifestacions

"per la carrotcra", corn deien. Aquesta és la Informació que hem rebut:

El passat dia 2 de setembre

va tenir ll_oc una manifestació

convocada per l'Associació de

Veïns d'Andratx amb el suport

d'altres entitats afins. Es tracta-

va del darrer episodi de les con-

frontacions viscudes al nostre

poble des de la publicació per

l'Ajuntament de l'Avanç de les

Normes Subsidiàries que inclinen

una especialment polèmica xarxa

viària i la realització d'una

carretera de nou traçat que hauria

d'unir la Vila amb el Port.

La dita xarxa viària fou reti-

rada en un acord plenari de l'Ajun-

tament el dia 30 d'abril passat,

en aprovar-se una moció de la

batlia i amb ella el projecte

d'una nova carretera, proposant-

se com alternativa arreglar l'ac-

tual .

Així les coses, la Conselleria

d'Obres Públiques elaborà un pla

de réforma de la dita carretera

en el seu , tram central entre el

Pont dels Dos Ulls i el Foc i Fum,

respectant el traçat actual, però

deixant sense eixamplar i acondicio-

nar els trains superior i inferior.

Contra aquest projecte en concret

és que es celebrà la manifestació

del dia 2.

En el plec de peticions que

els manifestants signaren i que,

en el moment d'entrar a la impremta

aquestes línies, havien d'ontregar

a una reunió amb Gabriel le Senne,

director d'Obres Públiques, després

d'assenyalar el seu desig d'evitar-

la destrucció de l'entorn que causa-

ria una carretera de nou traçat

amb greus "perjudicis socio-econo-



mies", realitzaven les següents
peticions: quo s'acondicionas

l'actual carretero d'Andratx

al Port en tot el seu recorregut,

eixamplant-la, r ceti ficant-la

i senyalitzant-la com és degut,

sense tomar cap casa, que es

procuras evitar la indefensió

dels administrats per manca d'in-

formaci 6 pública de] projecte

i que no es rea l i t.zas cap més

traçat nou de carretera dins

el terme d'Andratx.

La manifestació congregà al

Pont de Can Terrò la devers leis

11 del matí pels voltants de

300 persones, segons han publicat

els diaris locals, que tallaren

la carretera durant més de dues

hores, temps que utilitzaren

els manifestants en desplaçar-

se al Port. Allà foren rebuts

pel senyor Le Senne que no va

atendre les seves raons en princi-

pi, però que es va comprometre

a rebré'n una delegació al seu

despatx.

La manifestació es va d i soIdre

amb l'acord de convocar-ne unn

altra, quinze dies més t .ard 'fdia

16 de setembre), aquest cop pels

carrers de la vila per fer avinent

a l'Ajuntament la preocupació dels

participants per la seva política

d'ordenació territorial i per la

que ells consideraven deficient gestió

dels responsables municipals. Concre-

tament, el nou plec de peticions,

que aqueixa vegada s'adreçava al

batle i la corporació que presideix,

insistia en la necessitat de confec-

cionar un pla general d'ordenació
•

urbana, demanant-se una presa de

posició clara i definitiva vers el

problema de les Normes Subsidiàries,

de la xarxa viària, de la carretera

del Port i la variant de Peguera,

el Pla de Ports Ksportius de la

C.O.P.O.T., la Proposició de Llei

de Protecció d'Espais Naturals i

determinats problemes infraestructural

del nostre municipi, com és ara l'a-

bastiment d'aigua.

El dit plec no fou entregat

com a colofó de l'acte, tal i com

estava previst, en fer-se impossible

l'esperada entrevista amb el batle

que demanà realitzar-la amb una dele-

gació reduïda dels manifestants,

extrem que no fou acceptat per aquests.
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UNA XERRADA AMB EIL SARGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL

Acabant l'estiu, quan prepa-

ràvem aquest número, ens ha

parescut interessant parlar-

vos del que passa pel poble,

endemés de les Festes, i ningú

millor que la Policia Municipal,

que vigila dia i nit, per a

informar-nos. Hem parlat amb

el Sargent, Joan Antoni Pomar

Bai lesta.

Primer de tot, com es

fa el servici de la Policia

Municipal?

- Les ?1 hores estan cobertes,
en tres torns de 8 hores. De

nit, de les IO del vespro a

les 6 del matí, una patrulla.

En els torns de dia hi ha dues

patrulles. Els mesos d'estiu

més perquè visitam més per les

zones de vorera de mar: Camp

de Mar, Sant Rlm, el Port. Sempre

hi ha sis guàrdies. T els dime-

cres, dia de mercat, som set

0 vuit. Els "tri Heros" i carte-

ristes que vénen de Ciutat ens

donen molts de problemes.

Per tant, es pot dir

que hi ha diferència entre hivern

1 estiu?

En principi sí, perquè a

l'estiu hom de cobrir mós camp,

però de fet, a l'osti u no hi

ha tanta delinqüència. Molts -possi-
bles lladres a l'estiu estan ocu-

pats, fan feina. En canvi a l'estiu

hi ha més problemes de tràfic.

- I parlant de delinqüència,

n'hi ha molta a Andratx?

Normal, menys que a Ciutat

i més que a altres pobles de l'inte-

rior. Estam dins la mitja nacional.

- Són d'aquí o vénen de fora?

- El 70 % de robatoris les fan

residents aquí. Els lladres grossos,

els qui roben a domicili, són només

una mitja dotzena. Les coneixem

bé, quan estan tancats hi ha menys
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robatoris. Ris altres, els lladres

petits, els qui robon pel carrer

o aprofitant un descuit, com

he dit n'hi ha més a l'hivern.

I la Drogadicció, com

està aquest, problema?

- Potser a Andratx es superi

a altres llocs en drogadicció.

Consumidors de droga més corrent,

"hachís" i heroïna, n'hi ha una

trentena. I,Iocs comuns de consum

són: la Creu de J Cementiri i

el que de i m "les pistes negres",

a l'urbanització de darrera Son

Mas. A l'estiu hi ha niés consum

de droga de "luxe", cocaïna,

als llocs de vorera de mar. Més

consumidors són turistes. En

quant al consum no podem fer

quasi res, perquè no és il·legal.

Només controlar que no es faci

a llocs de fàcil accés als menors

d'edat.

En quant al tràfic, després

de la "redada" que férem al mes

de maig, ho tenim més controlat.

Ris robatoris han disminuït.

O sigui, quo consum de

droga i robar van units?

Absolutament. Els consum

de droga dur a robar, ja que

és un vici car, no a l'abast

del que ha de viure d'un jornal.

- Parlem ara d'accidents.

A l'estiu malament. Surt

a dos o tres per setmana. Ris

punts neares són la carretera

del Port i les voltes de Biniore-

lla.

Per altra part, podem dir que

enguany ha estat un estiu tranquil.

No hi ha hagut incendis ni coses

grosses. Només durant una setmana

hi havia quasi cada vespre bregues

a una discoteca de devers Mini-

folies. Cosa passatgera.

- Hi ha altres problemes especí-

fics a Andratx?

Podríem apuntar: Primer, el

problema dels "motorets". A l'estiu

fan molt de reonu i molesten el

vecindari. ILndemés s'en roben molts,

i no les podem trobar. Pens si hi

ha una "mafia" en combinació amb

gent de fora de negoci de peces

de recanvi.

Hi ha també el problema, a

Camp de Mar i sant Rlm, de moltes

embarcacions que s'acosten massa

a la platja en perill per als banyis-

tes. Embarcacions han estat percin-

tades, degut al seu abús.

I un altre problema és el dels

extrangers que s'estableixen per

aquí sense tenir permís de reidència.

Amb el Departament d'Extrangeria,

Cos de la Policia Nacional, hem

de col·laborar per a detectar casos

i donar-lis legalització o camí

de tornada.

Aquestes foren les coses

que ens digué el Sargent. Com podeu

veure, a Andratx hi ha problemes,

no més que a altres llocs. Coses

dels temps que correm. La Policia

fa el que pot, i li agraïm la seva

Lasca.

N'ALÍ
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.rrtATOlïïS l> ' AQUEST FîSTTU

Una festn quo tingué ] loe el '5 d'aqost al Bnr Cal Tio. I,'entrega do

trofens iJel segon torneig de "Futbol - K/I I a", patrocinat, per l'Ajuntament

i Caso« Comercials. Mi participaren 20 nqiiips. R.) guanyador Cou l'equip

dol Rost -auront. Continental de; Por Lois Nous.
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Entre els visitants d ' fiques t: estiu al Port, un prou rono-

gut: el President del Real Madrid de Futbol.

»«w^ aViB^i, ~ HP M ff„ &5& fê ïfrjfe?

ii

El dissabte, 15 de setembre l'Associació Contra el Càncer

d'Andratx organitzà a Can Toneta un sopar a benefici de

l'Associació. Fou un èxit de gent i participació. I endemés

hi hagué rellevament en la Presidència. D* Margalida Cala-

fell, després de molts 'd'anys en el càrrec, ho deixà en

mans do I)a Margalida Moner.
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IPER SEGON OOF» SA DRAGONERA

L. ' AIRE

EN

L.A U.R-E. F'A I.., A. SEGONA E X F» E ID T O IE Õ

L'any passat un grup de

Radioaficionats, del 12 al 15

d'agost, estigueren a l'Illa

de sa Dragonera i hi muntaren

un Programa. Enguany hi han

tornat. Així ens ho contaren:

Per segona vegada, com

l'any passat, els radioaficionats

de Manacor, pertanyents a la

Secció Territorial de U.R.E.,

foren d'expedició a Sa Dragonera,

amb la finalitat de contactar

amb el major nombre de radioafi -

cionats de tot el Món, utilitzant

un distintiu especial: ED6JDM,

que desci frat vol dir: E: Espanya

D: Especial - 6: Baleares

- I: illa - D: Dragonera

M: Mallorca.

Els preparatius foren meticu-

losos, perquè, a part dels equips

de radio, bateries i alternadors,

també hi havia que pensar amb

els queviures, i malgrat tot sempre

hi ha qualque descuit. Per això

ens duguérem una Zodiac per a

poder travessar el freu i anar

a comprar el pa i altres. Tinguérem

pa de l'hora cada dia, gràcies

a la Zodiac, i el guarda, en Llo-

renç tingué cura de que no ens

mancas res.

Enguany només hi anàrem

tres dies, del divendres horabaixa,

dia 3 d'agost, al diumenge, dia

5, i encara que fos un temps més

curt que l'altra vegada, fou molt

aprofitat, ja que aconseguírem

més de 365 contactes, entre els
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quals radioaficionats d'Austrà-
lia i el Japó.

El pais amb qui conseguirem

més contactes fou Rússia, uns

160, seguit d'Alemanya, Anglate-

rra i Itàlia.

Les modalitats do transmis-

sió foren de fonia, o a viva

veu, i telegrafia, o de codi

"morse", amb el qual aconseguí-

rem els contactes més llunyans.

Les antenes que utilitzàrem

foren dos dipols per H F i

una directiva de 16 elements

per V H F. Els d í pol s feien

27 i 41 metres de llarg.

Un dels objectius que no

es dugueren a terme per fa 1 ta

de temps i també per mor de

la calor- que feia, fou pujar

al Far vell d'enmig de l'Illa,

instal·lar allà dalt els equips

de V H F, on s'haguessin conse-

gui t contactes molt bons. Fspo-

ram fer-ho en una altra ocasió.

El patró de la "golondrina",

Damiani, que traslladà tot l'equip,

tant material com personal, fou

també molt atent amb tots noi tros,

tinguen t molt esment de que el

material electrònic no es banyàs.

A tots ens agradaria tornar

un altre any, però aquestes expedi-

cions són molt costoses, 1 per

tant no sabem si podrem repetir.

De totes maneres volem

agrair el tracte amable rebut de

part de totes les persones que

estigueren amb noltros o necessita-

rem. I també agrair- al Consell

Insular de Mallorca hnver-nos conce-

dit el permís i haver patrocinat

la nostra expedició.

La U.R.E. (Unió Radioaficio-
nats espanyols) de Manacor

Manacor-Andratx,

1.990

agost de
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.ELS NOSTRES LLINATGES

CALAFAT

Parlam aquesta vegada d'un

llinatge mallorquí, però que

no és pròpiament andritxol, ja

que no figura entre els primers

pobladors cristians d'Andratx,

ni trobam al llarg de la història

del poble persones que portin

aquest llinatge.

Fin r on l i ta t ens hom de situar

al nostre temps per- a trobar

persones a Andratx que portin

aquest nom, potser originàries

de Valldemosa.

El nom CALAFAT prové del

grec tarda KALAPHATËS, que vol

dir aquell qui té per ofici "cala-

fatar" barques.

És per tant un llinatge

que podríem classificar entre

aquells que hom anomena "llinatges

que representen un càrrec, digni-

tat, ofici o professió, com ho

serien també: Ballester, Cabrer,

Capellà, Darder, Ferrer, Jover,

Mayol, Moner, Monjo, Palmer,

Quetgías, Sabater, etc.

A Mallorca radica sobre

tot a Santa Margalida, on hi
ha una família antiga amb aquest

nom.

D'aquesta família en fou

el savi jurista D. Rafel Calafat

i el seu fill D. Baltasar Calafat

i Danús, prevere, doctor en

Teologia i predicador eloqüent,

mort l'any 1.735.

I abans cal destacar el

Paie Pere Calafat, graduat a

l'Universitat de Salamanca,

que mori a Ciutat, l'any 1.572,

amb fama de santedat.

Es troba també aquest lli-

natge a Maó. Una casa noble

d'on un tal Francesc Calafat

i Alberti casat amb Dona Rosa

Fornai es, tingueren fills que

destacaren eri l'orde de Santiago.

El seu escut d'armes és

un ca llebrer d'or amb collar

de ferro, damunt camp vermell.
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Eren les tres de la matinada,

del dia 28 d'agost de 1.990,

quan un grup de 40 persones,

trencant ìa nit s'aixecaren,

deixaren e;J campament i partiren

cap a la Muntanya. Hi havia vuit

mallorquins, entre eJ Is dos d'An-

dratx, A. Knsenyat i J. Perelló.

Caminàvem a les fosques,

no hi havi n Lluna i només il·lumi-

naven els llampecs de qualque

torxa de piles.

Passàrem per devora un Mones-
tir antic (del segle V), i després

el camí començava a pujar fort

i donar tombs. Més amunt os des-

tr i aven a J guns 1 lume ts: 11 oes

de refugi on podríem trobar per

a beure.

De cop sentírem unes veus,
acompanyades de pudor de fems:

"Camel.la, came 1.1o..."

Alçant el cap topam amb les
ombres d'un, dos, tres, fins a

una dotzena de camells, animals

del desert, que ens són oferts

pels beduïns per a muntar-hi,

talment "els Màgics d'Orient".

Seguim el camí a pou, escortats
per tres camells al devant, très

al darrera i altres tants als

costats. Hom diria que estam fent

"la Cavalcada dels Reis", amb

camells al viu.

El camí seguia pujant i cada
cop era més dura la pujada. Al

refugi beguérem aigua. Es comencen

a sentir alens profunds.

I així dues hores.

De tan en quan es sent "1'en-

vi t", ara ja més esmorteït del

beduí: "Camel.la, came 1.1a..."

Després de dues hores, el

camí es torna escalonat i molt
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empinat. L'alò ens manen poro

seguim.

Els primers arriben ni r - 1 m

de la Muntanya a les 6 monys

7 minuts. Quan l'auba comença

a trencar ( a les 6) tots som

a dalt (2.300 metres d'altitud).

Hi ha un altre grup d'italians

que canten l'Himne al Sol de

Sant Francesc.

A les 6 i 10 minuts el Sol

surt, i es veu tota la serranda

de muntanyes, pics i turons,

que agafen un color vermoll

amb les primeres carícies de

l'astre rei. L'espectacle és

meravellós.

La cosa

importància

no tend ri a mn j or

que una hermosa

excursió ni cim d'una muntanya

per í\ vou re sortir el Sol. Totes

les sortides de sol són hermoses.

Foro, aquí es tractava del

Yebel Musa, i la serralada era

el macis del Sinai. la muntanya

on es localitza la narració de

la Biblia que diu que "els israeli-

tes, als cinquanta dies d'haver

fuit d'Egipte, acamparen al peu

del Sinaí. í Moisès pujà al cim

de la muntanya i allà escrigué,

damunt dues taules de pedra, els

lieu Manaments de la Llei de Déu".

A les 8 tornàvem n ser al

Monestir dp Santa Catorina del

Sinai.

J. P.
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FÚTBOL: EMPUJÓN IMPORTANTE AL FUTBOL BASE ANDRITXOL
No son poças l as voces que

hemos cri bicado por uno u otro

menester a la junta directiva

local y si poi- ells los hemos

dado un tirón de orejas, eri esta

ocasión hay que darles una loanza

y grande, ya que a la misma le

va a caber en honor de superar

en todo el historio! andritxol,

la cantidad de equipos que va

a pner en liza, o sea, orí competi-

ción para la próxima temporada.

Además del primor equipo de

Preferente y en el cual hny puestas

muchas ilusiones, contaremos con

equipo en 111 Regional y que si

bien en estos momentos difíciles

para su puesta en marcha se han

fichado a jugadores do diferent.es

odades, cara a un !uturo en el

mismo, sólo van a tener cabida

los jugadores que por finalizar

su edad juvenil y no contar para

el primer equipo, no pierdan la

ilusión de seguir jugando, lo

dicho, es este el fin para el

cual ha sido concebido este equipo.

También habrá el equipo juvenil

que ya ha iniciado y no muy bri-

llantemente por cierto, pero que

ello es de tener en cuenta, que

juega en 1 División y ahora en

el grupo palmesano, en el cual

están configurados la mayoría

de equipos de élite de la catego-

ría. Démosle uri poco más de margen

ya que mimbres los hay.

en

Como no? también se participa

la recién creada categoría

de Cadetes y que es, sin lugar

a dudas, el destrozo más grande

que ha llevado a cabo la Federación

Nacional, ya que ha roto los esque-

mas de los equipos tales como venían

actuando en años anteriores, ya

que por imperativos de la edad,

estos equipos han tenido que confa-

bularse entre los jugadores que

antaño eran infantiles y alevines

y que, por desaparición de esta

última categoría se han tenido

que englobar a estos con otros

de mucha mayor edad. De ahí que

este año y el próximo, mientras

las edades no hayan quedado bien

delimitadas por motivos de edad,

esta competición será muy descafeï-

nada.

Los mismos parámetros y conclu-

siones hay que reseñar para el

equipo infantil, que si ya era

débil antaño, mucho más lo será

en la actualidad, ya que ningún

refuerzo consigue con aportcición

de categorías más bajas y por el

contrario por algunos meses pierde

a sus mejores elementos. Lo dicho,

otro año o dos de transición.

Donde en verdad el descalabro

ha sido mayor va a ser en benjamines

ya que en dicha cartegoría se van

a mezclar jugadores de cuatro edades

diferentes, o sea de once hasta

ocho años. Por ello, con buen crite-

rio en Andrà i tx, se lian formado

dos equipos, uno para los mayores

y que sin lugar a (Judas son los

llamados a dar más alegrías al
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aficionado y otro, con Los niños van a encontrarse con equipos de

do menor edad y quo dnborán sor mucho más edad y en estas edndes,

el complemento del futuro, pero un solo año da una diferencia enor-

que su porvenir n corto plazo me.
, . ,., . . JOFRR

va a ser muy difícil, yn que

FÚTBOL: NI GANAMOS NI PERDEMOS, ALEGRIAS Y SINSABORES

Explicar la actual situación

de nuestro equipo en estos albores

de la competición os un completo

galimatías. Cuatro partidos jugados

se mantiene la imbatibi1idad y

por contra se niegan las victorias,

o sea por el momento, cuatro empa-

tes.

No voy a comentar con tan

poco espacio de tiempo transcurrido

las posibilidades finales de nues-

tro conjunto. Me da risa que ya

con tan poco tiempo de competicio-

nes, ya se diga en otras catego-

rias quien será el futuro campeón

de liga y quien osta en crisis

y por ello este año no será campeón.

Pero si voy a esbozar mi opinión

y que creo que es la que comparten

los aficionados que hasta ahora

en buen número acuden a Sa Plana.

El equipo padece los mismos

males de la pasada temporada,

atosiga demasiada juventud, lo

que a veces debería ser mérito,

se torna en otras un desmérito.

Un equipo a dicha juventud debo

conjugar con algo de veterania,

deeia ya el pasado campeonato.

Nos falta alguien que rompa e]

ritmo del contrario en determinados

momentos del juego. Nosotros no

tenemos a esta persona y por ello

el frenesí y Jas ansias juveniles

tiran por tierríi un trabajo difí-

cilmente hasta entoces realizado.

Tampoco descubriremos nada

diciendo que al equipo le falta

olfato de gol. Se fichó a bombo

y platillo a Sergio, un jugador

que podía amainar la cosa, pero

motivos Cuera de los deportivos

han hecho que el jugador tuviera

que partir y salir de la plantilla.

Por el momento, y mientras no

se encuentre a otro materializador,

seguiremos con pena para meter

goles.

Pero no todo es malo de lo

que disponemos. El juego que se

practica es alegre y ello lo agra-

dece el aficionado que, a falta

de victorias, al menos, por los

visto enb Sa Plana, el fútbol

practicado ha hecho la delicia

de todos, y de perseverar y atinar

un poco más los goles llegarán

en su momento.

También hay que calibrar la

buena cobertura de que dispone

el equipo, partiendo de dos grandes

porteros, Martine?. y Campomar,

la defensa es d i f í c i l de traspasar,

exceptuando estos momentos alegres

a que antes nos referíamos. Si.

se pone seriedad en el trabajo

no nos golearán muchas veces.

Y si hemos hablado de delante
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y de detrás, digamos finalmente

que el medio campo hay buenos mim-

bres y os filli donde vemos que

hay que trabajar mAs para llevar

a cabo un buen enqarxamiento entre

1 íneas.

Resumiendo, que por el momento

expectantes y demos un marqen mf\s

amplio a la lp\antj|la y técnicos,

has alegrías" no han sido muchas,

si bien, por contra, las penas

también han sido escasas. Pongamos

'buena cara y esperemos el futuro

con buen semblante, por el momento

es lo único que podemos decir-,

aunque yo afirmo que, dentro de

una catalogación del cero al diez,

por el momento el equipo saca el

siete, y para Septiembre ello ya

es buena nota.

JOFRE

RESTAURANTE
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CUANDO LA RAZÓN SE PIERDE

De nuevo aconteció el pasado domingo, 16 de septiembre, en

Sa Plana un hecho, el cual quisiéramos ver erradicado por com-

pleto de los terrenos deportivos, pero no, como queriendo dar

la razón a todas las críticas que so versan sobre la peligrosi-

dad de toner que desplazarse .1 Andraitx, por la casi totalidad

de los equipos que nos visitan, que va a dañar enormemente

la imagen y quizás a la larga muchas otras cosas del entorno

de nuestro equipo.

Son muchas las voces que en Sa Plana ha habido incidentes.

Recordamos los casos de De la Cámara, Caballero, De Gracia,

etc. Eso sólo lo que concierne al primer equipo, ya que en

los partidos del fútbol base también y en repetidas ocasiones

ha habido líos y otros hechos desagradables. Cierto es que

las actuaciones arbitrales han sido nefastas en su mayoría,

pero al momento en que hay agresión sin lugar a dudas se pierde

la razón. Y no pongamos on duda que los árbitros al equipo

andritxol no le van a regalar nada, motivado ello por lo reseña-

do anteriormente, ya que los arbitros tienen, igual que todo

el mundo, su pequeño lugar para el rencor y por ello quizás,

sí perdone, pero a la. larga no va a olvidar e) mal momento

pasado y si puede va a trasmitir tiste sentimiento a sus otros

compañeros.

Ahora van a Negar las lamentaciones, dimes y diretos,

acusaciones y defensas, pero lo que viene pasando en los últimos

años en Andraitx posará eri el momento en el cual la ley tenga

que emitir veredicto y por el mal comportamiento de unos, el

resto también tendrá que pagar castigo y lo más lamentable

, es que a la larga los perjuicios no van a terminar nunca. Y

sinó, al tiempo.

JOFRE

c3 <SI>QT:- t^£3 — el<E?£*cg^r.~ t,.53 — c3. ö j:> o .t" tsgs — c3o^>o.r.'
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Aquests dies hon anat matriculant els nins i niños,

El dissabte, dia 29 de setembre, començaran les act,i vi-

ta ts.

Ubicat al Saló Parroquial
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Muebles y Decoración

TISCHLEfíEÍ
CAfíPENTRY
MENUISSERIE

C/ Eip«i1>, -4
TíWono 67 II 61
PTO. ANDRAITX

1SL·IS€TRO

N A U T I C A

l'rll I M - I w r o ^lolnilO If^lrMlni

l t f»HCIO» T MIIITtIIMIIITI ti T A T U

CLUB DE VELA PIO. AMORAUX

TELS Í7 28 12 - »72801

M A L L O R C A

IB SEUVICIO OFICIAL

^/leo/aulanie Qwtiìamai Francisco Cnñellas Mascaró
SEtVICIO y VENTAS

/têt/ J*injl*î(t

O¿(*/¿Hrn

i,/¿ 67 Jó' J7 Co'fílero Puerto, 55
T.léforto 677389

SERVICIO RENT A CAK
Futrió de Androiti

RESTAURANTE

• ; Atdoa II - Cala Fornells

; • . Tel. 68 6O 22 ' ^

PAQUERA - CALVIÀ - MALLORCA

.r: i.:> f^: /\ L,

para celebrar

Comidas de trabajo. Bodas,

Comuniones

Dos Salones con terraza

sobre eÌ mar

C-'onsulte Menús y precios

Sin compromiso



REOORDS D'AHIR

Aquí teniu unes imatges de l'autocar que feia el

servici Andratx-Po lma l'any 1.930. L'altra, unes noces

al Port, devers 1'any 1.935




