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Celebràrem el mes passat amb un número
uri poc extraordinari el Cinquè Aniversari

de la nostra Revista, i amb ell donàrem

nova empenta a i a nostra feina que fidel

a la cita mensual torna a ser entre vosaltres.

Teniu aquí un nou número normal i corrent,
però marcat pels esdeveniments que aquest

mes de maig ens du.

No hi ha dubte que aquest mes el mal
temps que tinguérem durant la primera quinze-

na i el fenomen de les eleccions i el torn

de mítings i promeses que les precediren

hauran estat el tema de més d'una conversa.

Però no només hi ha hagut mal temps i
eleccions. També altres coses passen pel

nostre poble. 1 N'ALÍ com durant cinc anys

en vol donar relació.

Aquí ens teniu, doncs, altra volta.

N'ALÍ



ELKOG-LOINS ELECCIONS

El 26 de maig de 1.991 tingueren lloc les Eleccions Municipals

i Autonòmiques. Precisament per a poder-ne dar una referència sobre

quins han estat els resultats al nostre poble, N'ALÍ del mes de maig

ha sortit amb un poc de retràs.

Aquí en teniu una relació dels resultats facilitada per Gaspar

Rosselló:

ELECCIONES LOCALES 1.991

Nuevamente, como en el 87,

el PSOË fue la lista más votada.

Ninguna fuerza alcanza mayoría

absoluta. Las elecciones locales

se celebraron en nuestro" Municipio

sin incidencias dignajs de destacar.

La participación hay que califi-

carla de muy buena, ya que se cifre

en el 73'5 por ciento.

La Candidatura más votada fue

la del PSOE de Maties Terrades,

con 1.502 votos, un 40'00 *.

En segunda posición quedó la

Coalición Partido Popular-Unió

Mallorquína de Margarita Moner,

con 1.368 votos, un 37'00 %.

La tercera plaza para indepen-

dientes de S'Arracó (GIES), de

Ramón Alemany, con 328 sufragios.

Cuarta para el Partido Radical

de Eugenio Hidalgo, con 240 votos,

9 y 7 % respectivamente.

Y la quinta la ocuparon Els
Verds, de José M9 Darder, con

197 votos, 5'5%. Otros votos co-

rrespondieron a votos no válidos,

nulos o en blanco.

El PSOE, según estos resulta-

dos, consigue 6 concejales: Maties

Terrades, José Mã Coll, Angel

Prieto, Damià Cànaves, Francisco
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Femeniüs y José Gallardo.

El Partido Popular-Unió

Mallorquina tiene cinco regidores:

Margarita Moner, Alberto A. Ando-

negui, Juan Car-mélo Massot, Juan

Forteza y Margarita Molí.

Independientes de S'Arracó

un edil, Ramón Alemany, y los

Radicales, un concejal, Eugenio

Hidalgo. Els Verds de José M9

Darder se quedan sin representa-

ción.

Comparativamente a las elec-
ciones del 87 el PSOE obtiene

un avance importantísimo con

casi el 50 % más de sufragios,

mientras la Derecha sufre un

retroceso. Igualmente es muy

significativa la bajada de los

Independientes de S'Arracó q ê

de 402 votos (el 87) pasan a

328, con una pérdida de 74 sufra-

gios.

Como se sabe el Consistorio

está formado por trece regidores,

lo que supone que las fuerzas

con representación tendrán que

pactar para obtener una mayoría

que les permita gobernar con

comodidad. El PSOE, por ser la

lista más votada, podría gobernar

en minoría y pactar temas puntua-

les con otras fuerzas.

En este caso el Alcalde

sería Maties Terrades, que

ya ha desempeñado el cargo

en los últimos cautro años.

N'ALÍ recoge esta noticia

ya con el número prácticamente

en máquinas. Esperamos en el

próximo poder ofrecerles un

cuadro de datos comparativos

y el escrutinio de cada una

de las mesas. Y una entrevista

con el nuevo Alcalde, que a

nuestro juicio tendrá que gober-

nar con el soporte de otras

fuerzas.

GASPAR ROSSELLÓ

III MILLA URBANA

Día 28 de Junio de 1991

a las 18 horas

Circuito: Paseo Son Mas

Organiza:

Grup d'Andraitx Lluc a peu.

Patrocina:

Ayuntamiento
de Andratx
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FESTES DE SANT PERE 1991

Faltarà una mesada per les Festes "Patronals", quan aquest número

surti a llum, però el Programa ja està enllestit. Podem adelantar que

els actes seran més o manco com l'any passat, o sia, hi haurà

- Pregó de Festes, Cercaviles.

- Obra de Teatre

- Concursos de Pintura, Ceràmica.

- La Milla Urbana, Jocs infantils. Concurs de coques, tornejos espor-

tius, patinatge artístic, Tir al plat, Gimnasia rítmica. Pujada

a Sa Gramola de Motos,

- Halls folklòrics, Concert de la Coral.

- En la part purament religiosa, hi haurà com sempre l'Ofici Major

el dia de sant Pere, i aquest any la Vetla abans es cantaran "Com-

pletes" amb l'estrena de Goigs a Sant Pere.

Euguany hi haurà un dia menys de festes. Començaran el dijous 27

'fins al diumenge, 30 de juny.

FESTES DE LA MARE"DE DÉU D'AGOST

Unes hermosos Festes que es celebraven ha estona al nostre poble
/

eren les Festes del 2 d'agost, commemorant la gesta d'En Rafel Joan

de Son Corso que guanyà als turcs l'any 1.578. Unes festes on hi havia

hermoses carrosses, la colgada de les "Madones" i una representació

teatral de la "gesta".

Enguany es volen tornar fer. Una bona representació teatral "ANDRATX-

ANDRATX" de Joan Coll i la Coleada de les Madones. Ja s'estan preparant.

L'important és que tothom s'animi a participar-hi.

El mes qui ve vos tendrem més informats.



CRÒNICA DELS NOSTRILS

Mes d'abril de 1.991

DEFUNCIONS

Jerònia Covas Terrades, dia 4,

Francisca Perpiña Palmer dia 4,

M¿igdalena Alemany Pujol, dia 5,

Margalida Flexas Calafell, dia 14,

Bartomeu Vieh Juan, dia 14,

Gaspar Alemany Rosselló, dia 26,

89 anys

88 anys, (a S'Arracò)

88 anys, (a S'Arracò)

89 anys

86 anys

74 anys

CASAMENTS

Gonzalo Martínez Ortiz

Juan Antonio Díaz Soto

amb Dolores Galián Duro

amb Teodora García García

BAPTISMES

Francisco Carlos Ruiz Valent

Laura García Brao

Oscar García Pierrugues

Estefania Mufvoz Escudero

Bartomeu Cuart Curto (a S'Arracò)

Franciscà Maria Flexas Rosselló (a S'Arracò)

Ginés Ramírez Antich (al Port)

Emília Roig Antonio (al Port)
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El dia 13 d'abril al vespre,

es celebrar una torrada a benefici

de l'Associació Espanyola contra

el Càncer, organitzada per la

Junta de l'Associació a S'Arracó.

La vetlada compta amb massiva

participació, tant a l'hora de

fer la feina com a la de col·labo-

rar econòmicament. Durant el sopar

es sortejaren una sèrie de regals

cedits que feren que s'incrementas

.la recaptació, que sobrepassà

les 300.000 pessetes. A .l'acte

també hi assistí el President

de l'Associació a Balears i un

grup més de directius vinguts

expressament des de Ciutat.

El dissabte, 4 de maig, a

un sopar organitzat a uri hotel

de Sant Elm, tingué lloc la presen-

tació oficial de la Candidatura

per n aquestes eleccions municipals

del Crup Independent d'electors

de S'Arracó, C.I.E.S., que torna

provar sort després de quatre

anys que, segons va explicar a

les darreries del sopar, oi regidor

representant durant aquest quatrie-

ni del nostre poble a l'Ajuntament

d'Andratx, en Mateu Alemany, han

estat de moltcis realitzacions

al poble i a Sant Elm, a niés de

participar en ei govern de tot

el Municipi. En Mateu, per raons

personals, no repeteix, encara

que està a la Candidatura i vol con-

tinuar ajudant. L'experiència

serà una continuïtat amb l'aporta-

ció de gent nova i jove, puix

la meitat dels candidats són nous,

i amb moltes ganes de fer feina

per al poble. Les mateixes paraules

repetí el cap de llista d'aquest

torn, en Ramon Alemany Flexas,

que reiterà les seves ganes d'estar

al servei de tots els habitants

de S'Arracó i Sant Elm i de dur

a terme noves realitzacions encara

necessàries al nostre poble. També

es remarcà el caràcter independent

del grup que fa que no estigui

sotmès a directius partidistes

fora de l'entorn local que és

el que més interessa a uns comicis

.locals.

Al sopar hi. assistiren un

centenar de persones que reiteraren

llur recolzament a la idea d'un

grup d'arraooners d'arrel fa quatre

nnys i que continua amb més ganes

i també amb més experiència.

Sentim parlar a vegades que

la gent jove ha perdut el respecte

als majors i que els tenim un

poc subvalorats i arraconats.

En contrapartida mai s'havien

passejat tant, divertit tant,

assistint a aconteixaments i duent
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n tormo activitats por a distreu-

re's o reunint-se com avui en

dia. Tal vegada oi comentari ini-

cial sigui cert -i ho hem de lla-

mentar- emperò el que són les

institucions públiques i privades

i els polítics mimen moltíssim

aquest col·lectiu que en diuen

de Ja "Tercera Edat", faci litant-

l i s totes aquestes activitats

exposades més amunt, que es desen-

volupen bé gràcies a 1'amillorament

deia salut, que fa que s'allarguin

les expectatives de vida, gaudint

de més jubilacions anticipades

i la disposició de més possibili-

tats econòmiques. D'aquí les raons

per a armar coses per aquesta

generació, i han de ser ells

mateixos que ho han de dur enda-

vant. I així ho han comprès

els nostres padrins a S'Arracó

que han anomenat una Junta Gesto-

ra per tal de crear una Associa-

ció per a ells, habilitant un

local que en principi serà provi-

sional per a la realització

d'activitats tais com: Gimnàsti-

ca, Jocs de Societat, Excursions,

etc.

Esperem que la iniciativa

tengui èxit i faci més agradable

els anys de jubilació que tant

es mereixen els nostre majors.

M . F . E .

ÏCXCURSIÓ

•Címtnysi

tW^i^ 4m$
'Anfratt *í

SA. OAL..OBRA AZXIB BARCA

«ÓLT^KR AMB TREIM

PEL DIUMENGE, DIA 9 DE JUNY, ES

PRFPARA
UNA BONA EXCURSIÓ, ORGANITZADA

PER LA PARRÒQUIA: Partida d'Andratx

fins a Ciutat amb autocar, i d'allà

amb tren fins a Sóller. Després amb

barca fins a Sa Calobra, on es dinarà.

A l'horabaixa es tornarà amb autocar

passant per Lluc.
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• SES NOSTRES COSES

Aquesta primavera tan desbara-

tada en 1'aspecte climatològic,

fa que tot vagi desacompassat:

La salut, eostipats i refredats,

més que mai a destemps; els animals

-no hi ha més que fixar-se en les

crenelles que amb les temperatures

tan baixes i tanta pluja, no tenen

descans cercant cases buides i

porxos per a arredoçar-se; fruites

i hortolisses, -enguany les faves

posem per cas, han estat més tarda-

nes que altres anys.

I,es faves són un dels elements

culinaris tradicionals mediterranis,

de fet molta gent de Centre-Europa

no les coneix, emperò els illencs,

per tractar-se d'una verdura bàsica

sobretot hi ha estona, ens agraden

ferm i en tenim moltes receptes,

una de les quals vos hem cercat:

FAVES DE CASSOLA

1 Kg. i mig de faves

4 pestanagons

4 grells

1 manat do bledes

1 tassa d'oli

1 cullarada de farina

alls

jullivert

sa l

P rebé

1iorer

herbassana

Esclovellau les faves. Feis

un sofregit amb els grells,

afegiu-hi els bessons de les

faves, els pestanagons fets

trocets i les fulles de bleda
O'

també tallades menudes. Assaonau-

ho amb sal i prebe, i incorporau-

hi dos tassons d'aigua, tres

fulles de llorer i tres de menta,

deixant-ho bullir 1/2 horeta.

Feis una picada d'all i jullivert,

mesclau-hi la cullerada de farina,

tirant-ho dins la greixonera

a poc a poc. Feis-li pegar un

darrer bull i el plat ja està

llest.

I aquí hi ha una glosa

que té les faves com a subjecte

essencial :

Moltes entenent me'n daves,

no me'n pories més dar.

Tu no saps que un favar,

com més alt, té manco faves?

LO COC DE S'ARRACÓ

•¿'flí<WW$-
£flK< §

íüá
*r+*

%

§
CA
»
/^k

*¿6i</Aízfl- ?
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LA COOPERATIVA AGRÍCOLA TANCA L'EXERCICI 1990 AMB BENEFICIS.

LA GESTIÓ .DE LA JUNTA VA MERÈIXER EL RECOLZAMENT UNÀNIME

p p; L'ASSEMBLEA

La labor de la JunLa Rectora

desenvolupada en el darrer exercici

fou qualificada de fantàstica

per 1'ex-Fres ident de la Cooperati-

va, Gabriel Alemany.

S'ha de recordar que la Coope-

rativa va passar per una situació

gairebé desesperada durant els

mesos de juny i juliol del 89,

amb la dimissió de l'aleshores

President, Tomeu Ozonas, i la

seva junta, però, sobretot, per

la manca de liquidesa, la qual

cosa va qüestionar seriosament

la seva supervivència.

Ei balanç i compte de resultats

de l'exercici 90,. presentat als

socis fou realment sorprenent per

a tots, ja que d'unes pèrdues rècord

en el 89 s'ha passat a un lleuger

superàvit.

El balanç de situació fou

explicat i comentat pel responsable
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comptable, Pedro Tomàs, amb gran

aportació de dades, recolzant-

se a una pissarra per tal de que

aquests fossin més intel·ligibles.

Després de l'aprovació del

mateix per unanimitat, Gabriel

Alemany, ex-président, es va dirigir

als assistents amb el prec de que

continuassin donant suport a la

gestió de l'actual Junta, va dir:

"Ens hem de mental itzar d'una vegada

per totes que aquesta casa immoble,

solar i maquinària és de tots nosal-

tres, que hem de canalitzar al

màxim les nostres activitats agrà-

ries a través de la Cooperativa,

però, no uns pocs (els de sempre),

s'ha de reconèixer el gran treball

que aquesta directiva està realit-

zant, si no reb el nostre total

suport, arribarà un moment en el

qual el cansament i el desànim

farà efecte damunt ells i els pro-

blemes brollaran de nou."Els socis,

va conduir, tenim la paraula de

que la nostra Cooperativa continuarà

subsistint".

Un altre assumpte en el qual

ha treballat la Junta Rectora Iva

estat la redacció dels nous estatuts

do l'entitat, adaptant-los a la

nova llei general. El President,

Rafel Alorda, va fer una lectura

dols punts més importants i sense

esmena varón ser aprovats per unani-

mitat.

Ris mateixos pulcrament enqua-

dernats consten de 62 planes, divi-

dides en sis capítols. S'ha de

recordar que per espai de 15 dies

foren exposats en el tauló d'anuncis

de l'entitat, així com l'existència

de còpies per tal de que els socis

poguessin accedir a la seva lectura

i examen.

Reglamentàriament s'havia

de renovar parcialment la Junta,

però, el socis, pregaren a la ma-

teixa que continuas en les seves

funcions, ja que comptava amb el

suport incondicional de l'Assemblea.

Es va procedir al nomenament

d'un Vice-Président i dos interven-

tors.

La Junta va quedar formada

així:

President: Rafel Alorda Fons

Vice-Président: Bartomeu Balaguer

Secretari: Joan Porsell

Tresorer: Catalina Barceló

Vocals: Ir. Gaspar Rosselló, 2n.

Francesc Morey, 3r. Pere Tomàs,

4rt. Bartomeu Borràs, bé. Bartomeu

Vic i 6è. Pere Ensenyat.

Interventors: Gabriel Alemany

i Guillem Pujol.

A proposta de la Junta Rectora

es va acordar sol·licitar una audi-

toria per a l'exercici 1990 als

serveis del Govern Balear.

Igualment os va fixar lo quota

de soci a 2.000 pts. anuals.
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Mare eli1 Deu di·l ROSIT

que IIS lidi íl>t:l molinera,

liella rosa vii primavera

(k'l vell poble mariner.

Di' la lluna del vostre mai«

mar i lena s'il·lumina

sim la llur de la lamia

de l 'antic moli d 'Andratx.

Molinera (|ue portali

el Pa de l 'Kucaristia,

i al cor i|\ie a Vos eonlia

feu l lo ï ii la santa l'au.

à
à
à
â
à
à
V
? Ueneiii la yen t de lié

t9 que us invoca mat inera

dau Ial ina a sa pastera

y i inses al seu pilxei

pn '<Maie de Deu del Ro«er

' iiue us lieu t e t a mol inera.>.

f

f

9.
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Mana Antonia Salva

( ]K(< ! ) - 19.")8)

M

Un vi espanyol acompanyat

de la tïpica coca mallorquina i

pastes va sor e] colofó d'una assem-

blea que va durar prop de tres

hores.

Anecdòticament volem resaltar

que a una comarca em inentement

turística una cooperativa agrària

sigui capaç de subsistir.

Gaspar i Tomeu Rosselló

?̂§K ffcv.'é̂ îffc¿;ftri $K
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fil diumenge 12 de m.iig es

í ou la que ja podem qualificar

com a "tradicional" Romeria a

l'Ermita de Son Orland is.

Malgrat durant la setmana

hagués predominat el mal temps,

brusques, vent i fred, el diumenge

el dia despertar clar i radiant

i un bon estol de persones es

congragaren a la Plaça de l'Esglé-

sia i pel carni i pujaren a l'Ermi-

ta portant la Mare de Déu del

Roser. Allà dalt hi hagué la

celebració de l'Eucaristia i

un bon ambient de festa i devers

les dues degustaren una bona

"paella" que havia preparat "En

Manolo". Més de 200 persones.
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El dimarts, 14 de maig, fou inaugurada la Depura-

dora d'Andratx. Hi assistí el Conseller d'Obres

Públiquos i Ordenació del Territori, així com eJ

Director General d'Obres Públiques, a més del Batle

d'Andratx i altres personalitats. També haurà estat

inaugurada oficialment la Depuradora de cumpr de

fiar, que ja funciona des de fa uns mesos.

Per altra part també volem notificar que s'ha

trobat aigua als terrenys de Son Pías. Ei problema

de les aigUes al nostre poble es van solucionant.
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Imatges de la Festa de la Romeria a l'Ermita

quo es celebrà el dia 12 de maig

1
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RESTAURANTE

PiZZEUIA LA PIAZZATA

Especialidad on
PIZZAS

PASTAS
y CARNES

PTO. ANDRAITX — TEL: 67 27 00

fesíSn
.Íí8Sü!

Í!^(lilíjll'l[MÍ''--|r-"
l ì ' J ... t ....••

I l - ¡ ft ¡fit» illpp.«*:
r:i Idräii«

auarjsssL^.
/ntjsóii l o tf «Stranio^

Annido Malta leicN. 4 - T«l.

Pvttttl et Animila

Mftua II - Cala Fornells

Tel. 68 60 22

PAGUERA - CALVIÀ - MALLORCA

I DEA.L

para celebrar

Comidas de trabajo, Bodas,

Comuniones
t

Dos Salones con terraza

sobre el mar-

Consul te Menús y precios

Sin compromiso

^jgfj^jgf^Qygg^ja^jB,

E L E G T R O D O M E 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

Éjüúlitf tyiioC ÓÜalccfa

M o l l a i f i . « o í , 1 . 1.1. «7 U 4l A N O I A I I X

P A N A D E I I A • P A S H U I I A

C A f E U t I A • H E L A D E R Í A

AVOA. MATEO BOSCH, 1t TIL. «T 110«

A¿//zy/w55i
CONCESIONARIO OFICIAL

TALLFRF.S
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ROCA

Aquest llinatge té un signi-

ficat prou clar: del nom comú

"roca" (pre-romà "rocca"), signi-

fica pedra grossa. Apareix també

amb Les variants "Roques" i

"Rocas" (el plural).

Perteneix al grup que hom

classifica com "noms d'accidents

orogràfics", tais com Camps,

Coll, Comas, Costa, Covas, Pla-

nas, Puig, Pujol, Ribas, etc.

Es troba la família ROCA

a Mallorca ja en el segle XfV,

provenents segurament de Campro-

don (Catalunya) o de València,

on el és molt freqüent.

Dins la història de l'Illa

cal apuntar un tal Ramon Roca

(1.366) que ajudà al Rei Pere

IV d'Aragó, i després fou anome-

nat per aquest ambaixador a

Tunis, Constantino i Bugia.

Un Miquel Jaume Roca era

regent a Mallorca a 1.5?1, i

un Antoni Roca Amer a 1.694

fou Jurat de Ciutat.

Joan Baptista Roca, doctor-

en abdós drets, destacà com

a antilul.lista. Morí l'any

1.813. I també cal mencionar

a dos més: Guillem Roca i Seguí,

mort a 1.813, i el seu fill també

Guillem, poetes satírics, que

conseguiren que el mallorquí

fos valorat com a llenqua hermosa

i correcta.

A Andratx trobam el llinatge

ROCA en la llista dels primers

pobladors cristians del poble,

després de la Conquista, però

no el tornam trobà, ni en la

llista do baties ni Mostasafs.

[, ja més a prop nostre,

cal mencionar en Jaume Roca i

Bauzà (1.840-1.912), autor teatral,

republicà i lliurepensador. Parti-

cipà en l'aixecament popular

(1.868) i fou tinent de batle.

Després cap del partit republicà

d'Andratx. Conegut com "Es Gerrer"

constitueix una de les escasses

mostres de teatre esquerrà mallor-

quí, un tant irreverent.

L'escut d'armes del llinatge

Roca una roca d'or en carn blau.

i>$S*«rçfv
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Volem presentar aquesta vegada

la vida i obres d'una persona

natural d'Andratx, si bé fou fora

de la nostra vila on desenvolupà

la seva acció humanitària i cris-

tiana.

Va viure pocs anys, 33 només,

però amb tanta intensitat que

el seu nom quedà molt present

en el record i agraïment dels

que reberen l'acció benefactora

de la seva presència. A Andratx

té un carrer dedicat.

ciat, féu la Professió religiosa

el 25 de desembre de 1.859, i

immediatament partí cap a Ceuta,

on treballà com a infermera,

combatint l'epidèmia de còlera,

que allí s'havia declarat i que

feia matx entre els soldats espa-

nyols allà destacats.

Al cap d'un parell d'anys

tornà a Mallorca i treballà a

l'Hospital dels . Caputxins de

Ciutat.

L'any 1.865 una terrible

Margalida listeva i Fei ragut, epidèmia s'apoderà de la població

filla d'Antoni i Mariana, nasqué mallorquina, el "còlera assiàtic"

a Andratx al mes d'octubre de que féu estralls, sobretot a

1.837. Ciutat.

Prest sentí la vocació religio-

sa i així vestia l'hàbit de Novicia

de les Religioses Franciscanes,

;Filles de la Misericòrdia, el

10 d'octubre de 1.858.

Adoptà el nom en religió de

Luquòsia, en honra del Beat Luque-

si, primer terciari franciscà.

Sor Luquèsia, coneguda a Andratx

com "Sa Monja de Can Tonietxo".

Després d'una temporada passada

a Santa Fïugènia, on acabà el Novi-

Des del seu lloc, l'Hospital

dels Caputxins, d'or» era la res-

ponsable, Sor Luquèsia s'entrega

en cos i ànima a combatre la

malaltia, curant, alleujant els

malalts i consolant els do difícil

curació, a les sales de l'Hospital

i a hores extres a les cases

particulars.

Després de l'epidèmia, treba-

lla a altres pobles de l'Illa,

Santanyí entre ells.

Quan una nova epidèmia invadia
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alLra volta Ciutat, "la febre

groga", Sor Luauèsjn correguò

sons demora a combatre-la, i

aquí, víctima segurament del

contagi, caigué en els seus pa-

ranys. El 3 de novembre de 1.870

moria a Ciutat, als 33 anys

d'edat.

lira tan viu el record

i agraïment que d'ella es tenia

que el Capítol Municipal de la

Ciutat de Palma acordà col.lo-

car el seu retrat a la Valeria

de Fills il·lustres del País,

pocs anys després de la seva
mort.

El poeta i periodista, Tomàs
Aguiló i Forteza (1.812-1884),

dedicà un ampli escrit en recor-

dança de la seva labor humanità-

ria:

"... Los ardores de su cari-

dad le impelían para hacerse

superior a las fuerzas de la

fiada naturaleza; pero sucumbió

en esa desigual lucha, y el

30 de octubre se sintió vencida

por el mismo mal con el cual

tan heroicamente había combati-
do. . . "

"Nada pudo salvarla. ."

C A R P I N T E R Í A
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La secció que començarem el mes de febrer per a donar a conèixer

el tresor que havíem trobat amb el llibret "Enseñanza pràctica del

castellano en las Baleares", i que deixarem després, degut al Número

Extraordinari, la vos tornam a oferir aquesta vegada amb una altra

petita col·lecció de refranys:

A. Ensenyat

A bon entenedor, poques paraules

Ca vell, fora cus-cus

A la gent orada, campana de fusta

Ori no n'hi ha, que no hi cerquin

Ajuda't i t'ajudaré

Al.eluia, Al·leluia, qui no mata porc no menja xuia

Allà on aniràs, fes el que veuràs

L'amor, amb amor es paga

Amor de gendre, bufada sense cendra

Anar de Son Mel.lo a Son Catel.lo

Anar de Son Fam a Son Talent

A paraules nècies, orelles sordes

A poc a poc s'arriba lluny

Aquí vaig perdre, aquí he de rescabalar

Ara que en donen...

A les noces del fillol, qui no et convida no t'hi vol
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NOTICIAS DEL C. H. ANDRAITX

RosulLados del mes de abril:

3'1 División: Espano L

Hispània

Andrà i tx

Andrai tx

72
64

b 4

00

Andrà i tx
Andrà i tx

C i de

Español

61
48

í) 9

62

Juveniles: San Cayetano bO

Andraitx 67

Juan Capó 55

Andràitx 74

Andrà itx 69

Ramón Lluí L 74

Andràitx 83

Gesa Alcudia 73

Cadete femenino: Santanyí

Andraitx

Andraitx

46

31

48

Sta. Monica 26

Andrà i tx 41

S. Agustín 25

Sta. Monica 36

Andrà itx 31

Preinfantil 1.990-91



7/

Infantiles: Costa Calvià

Andrai tx

l'a trona Lo

Andrai tx

Minibasket: Andrà i tx

Juan de la Cierva

b?.

75

109

70

64

49

Andrà i tx

Llucmàyor

And ra i tx

S. Agustín

G. Al zamora

Andraitx

38

4 B

b2

66

21

62

Infantiles 1.990-91

Balance de este mes: 11 victorias y 7 derrotas.

Mal han empezado las cosas para el equipo de 3-, ya que ha perdido

3 partidos eri la 2- fase de permanencia/descenso y realmente peligra

' sxj «oritinvii dad el la 3a división. Eri cambio los Juveniles, al vencer

en Alcudia, se mantineri líderes y con el calendario que tienen, práctica-

mente I i oneri el ascenso en su mano.

Las chicas han pasado la I4 eliminatoria del trofeo Rafael Coll.

Los minis juegan el trofeo Primavera y, para no perder la costumbre,

se mantienen imbatidos. Los infantiles han acabado su liga en 7- lugar.

C.B.A.
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FUTHOL: SE CERRO EL TELÓN 1)15 LA TEMPORADA FUTBOLÍSTICA

Con la disputa del partido

del dia 12 en Llucmayor terminò

la temporada futbolística para

nuestro primer equipo. Ahora quedan

solamente un paRTIDO DE LA Copa

Presidente de III Regional, otro

de infanti Íes y tres de benjamines,

pero yn podemos decir prácticamente

que la temporada ha tocado a su

fin, prácticamente.

Y uno cree que al final se

Je ha hecho la competición a nuestro

primer equipo bastante Irrga y

falta de opción. Los dos últimos

meses han sido más para realizar

uria labor de comparsa que un trabajo

serio, que es lo que se debería

haber realizado y a ver si de esta

manera sonaba I a flauta y la ligui-

lla se podía jugar.

Pero, tras Ja marcha de Antonio

González, la directiva no ha estado

en su sitio. Me explicaré, no ha

habido seriedad ni en los éntrenos

y eri la concepción de los partidos,

como si se diera con lo hecho por

suficiente, y creo que no es asi .

Cierto que Antonio Creus vino para

un trabajo, que creo que ha realiza-

do tal eomo se le pidiera, pero

para el. aficionado creo que la

junta directiva no le ha sacado

al limón todo su jugo. Los entrena-

mientos han sido rutinarios, los

partidos se han planteado eauivoca-

damente, ya que ha habido jugadores

que han pedido el banquillo a

grito abierto, mientras que otros

que al final se han espabilado,

han conseguido lo de siempre,

ser los primeros en optar a que

fueran cambiados, siendo ello

una verdad total, en el C.l). An-

drà i tx los cambios a realizar

ya so anotan al principio del

partido y no como debiera ser,

sobre la marcha del mismo.

Ahora a descansar, cosa que

no podrá hacer la junta directiva

ya que se le avecina una labor

muy dura, como es la de realizar

las labores de planear el equipo

para la próxima temporada. Por

de pronto, se cuenta ya con nuevo

entrenador, éste será Arnaldo

Pou, que si bien como jugador

llegó a vestir la camiseta del

Real Mallorca, todavía no ha triun-

fado en esta otra faceta de eritre-

mador. Es un chico joven y tiene

grandes aspiraciones. Démosle

un voto de confianza y allá por

la próxima Navidad ya enjuiciaremos

su trabajo.

En cuanto a jugadores que

van a vestir la zamarra azul,

sabemos que varios de los actuales

han dado su conformidad en seguir.

Ahí están Miguel, Mesquida, Ful lana

y González de los foráneos, con
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otros todavía no se ha hablado,

de» los lócalos parece que todos

han dado su conformidad en seguir.

A estos habrá que añadir los que

van a subir del juvenil y del

cual algunos apuntan ya muy arriba,

más algunos refuerzos que también

vendrán de fuera, ya que de todos

es harto conocido que hay algunos

puestos que piden cambios para

ser reforzados. Lo dicho, es traba-

jo árduo oí que espera a la direc-

tiva.

También hay que decir que

salvo imprevistos el próximo 21

de junio, el C.D. Andraitx va

a celebrar su anual cena de fin

de temporada, con entrega de tro-

feos a los jugadores que se han

hecho merecedores de ellos. Será

una gran fiesta que esperamos

reúna en su entorno a todos los

que formamos la gran familia fut-

bolística andritxola.

LOS JUVENILES EN EL MEJOR PAPEL DE SU HISTORIA

Hoy vamos a empezar a realizar

un estudio sobre los diferentes

equipos de nuestro club, tal como

prometimos en su día, haciéndolo

con uno que ya ha terminado su

singladura. Se trata del equipo

juvenil que es, quizás, el que

con más cariño se cuida por parte

de todos. Se podría, denominar

la niña bonita de la afición,

pero de los aficionados que cuidan

el fútbol base.

Este año, y tra la marcha

de Diego Conzalo al La Salle,

se trajo de Palma a un entrenador

del que poco se sabía, el cual

no supo identificarse con la idio-

sincracia de nuestros jugadores,

y es que entre el jugador palmesano
y el de los pueblos hay una dife-

rencia enorme, pues, mientras el
palmesano o foráneo busca hacerse

con su nombre y triunfar en el

fútbol, en los pueblos, la mayoría

pasa de ello y sólo busca el recre-

arse y jugar, pero sin a cambio

prescindir de cosas que le son

perjudiciales.

Ya desde el incio se dejó entre-

ver que efectivamente el puesto

lo venía grande. Tampoco los resul-

tados le acompañaron y no fue hasta

el cuarto partido cuando se consi-

guiera el primer punto, que sirvió

de toque de atención y partida

para una breve temporada de resul-

tados satisfactorios. De un menos

cuatro se pasó a estar limpio

de negativos, pero de nuevo otro

bajón nos llevó a uno de Jos puestos



peligrosos. Kilo trajo oí. cambio

de ontrenndor y como Diego Gonzalo

habla terminado con oí La Salle,

de nuevo se hizo cargo del equipo,

y a partir de entonces òste se fue

hacia arriba ytras buenos partidos

y mejores triunfos, acabó la competi-

ción en sexta posición, que ponía

broche a sin duda la mejor temporada

del fútbol juvenil, pero que visto

tras lo que queda de jugadores en

Ja plantilla, en la próxima temporada

se debe al menos equiparar a la

actual. Pero ello será harina de

otro costa], ya que a veces el hombre

propone y luego otros disponen.

No sería justo si no dijéramos

que ha habido jugadores, como J.

Jover, 13. AJemany, C. Thyus, M.

Barro y otros, que son los que han

1 Invado el peso del equipo y que

ahora por motivos de la edad van

a pasar a categoria de aficionados,

mientras que otros sin lucir tanto

han dado de sí lo que han podido

y sabido, M. Porcel, B. Enseñat,

A.J. Moreno, etc., para finalizar

con los que el afio próximo todavía

van a estar en dicha categoría

y en la cual tendrán que dar

el do de pecho, B. Pou, F. Rodrí-

guez, M. Díaz, etc., y los que

de categoría inferior vendrán

a suplir las bajas, entre los

que ya G. Enseñat, M. Gallego

y V. Morales, han hecho ya sus

pinitos.

Resumiendo, un ocho como

catalogación del equipo y un

deseo, que quienes cuidan de

esta base de nuestro fútbol sigan

en tal labor, ya que los que

estamos en dicho meollo sabemos

lo mucho que trabajan, aunque

luego este trabajo no se tenga

en cuenta y el mismo sea oscuro,

ya que para la próxima temporada

auguramos nuevos éxitos para

el equipo, por poco que las cosas

se hagan de bien como este final

de temporada.
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FI. CORREDOR DE ANDRAITX ESTA TRIUNFANDO ESTE AÑO

FI corredor andritxol. Toni

Sánchez, es la gran noticia moto-

ciclista actual en el Campeonato

Europeo de 125i ce.

Como muchos conoceréis, su

trayectoria internacional empozó

on el Mundial de Ja desaparecida

categoría de 80 ce., en la cual

ya lograria algunos éxitos, como

fue el 4g puesto conseguido en

o 1 año 89 en el Gran Premio de

Al ornania.

l'iste año, al ser seleccionado

por el equipo de la federación

Española de Motociclismo yser

la primera vez que dispone de

los medios necesarios, están

llegando sus resultados.

En la clasificación general,
ESTOS SON:

l ß Carrera.- Gran Premio Irlanda, después de cuatro pruebas y a

Circuito Mandeyo Park: l? Toni falta de cinco, es la siguiente:

Sánchez.
1Q Toni Sánchez OO puntos

29 Carlos Giro 66 puntos

3e Giuseppe Fiori Ho 41
2§ Carrera.- Gran Premio Andorra,

Circuito Calafat: l9 Toni Sánchez.

3a Carrera.- Gran Premio España,

Circuito del Jarama: I9 Toni

Sánchez.

4- Carrera.- Gran Premio Yugosla-

via, Circuito Rijeka: I.5 Toni peo'

Sánchez.

p Des de estas páginas de

N'ALÍ, damos todo nuestro apoyo

y deseamos toda la suerte del

mundo para que este piloto andrit-

xol consiga ese Campeonato Euro-
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En beneficio del deporte

andritxol para que Lodos esos

jóvenes que empiezan se miren

en el espejo de Toni Sánchez.

(Agradecemos la colaboración

de Siró Cañadas en la preparación

de este reportaje).

DIEGO GONZALVO
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I J TROFEO "DOS ISLAS"

El pasado 4 de mayo se celebró con éxito el 11 Trofeo "Dos Islas"

4^ edición, organizado y patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento

de Andratx y Club de Vela del Port» d'Andratx
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Ara estam en temps de Primeres Comunions.

Abans es feien més casolanes, com aquesta foto

de l'any 1.961. A la Festa del 2 d'agost que

es feia hi ha estona i enyuany es vol tornar

a fer, es feien hermoses carrosses. Aquí en

teniu una de l'any 1.935.




