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EDITORIAL

"Festes" passades, coques menjades", solen

dir en born mallorquí, i al presentar un número

do la Revista a finals de gener, per força

ens hem de referir a les festes viscudes,

que enguany gràcies al bon temps s'han celebrat

amb esplendor.

Temes però que han estat en la boca de

totes les tertúlies del poble han estat la

milionada que amb "el Gordo" de dia 5 caigueren

a Andratx i al Fort, i també el problema de

la "carretera" Andratx-Port o Palma-Por.t d'An-

dratx com diuen altres.

Però, nosaltres volem centrar l'atenció

en quelcom que pensam ha estat "l'estrella"

aquest mes, i per això li dedicam la portada:

L'estrena per part del grup Voramar de l'obra

d'Oscar Wilde "La importància d'anomenar-

se Ernest".

A tots, però, artistes, organitzadors
de les "festes", nous milionaris, etc. la

nostra enhorabona, així com també als que

defensen els interessos del poble en el tema

de la "carretera".

N'ALÍ



CARTA OBERTA

ENHORABONA PER LA VOSTRA FEINA

A tots aquells (joves i adults)

que dediquen gratuïtament el

seu temps lliure, dins qualsevol

activitat, esportiva o cultural,

per a ensenyar o entrenar el

jovent d'Andratx.

Em referesc als entrenadors

de futbol, de bàsquet, esports

nàutics, i tota casta d'esports

que es practiquen dins el municipi

També als monitors d'esplai,

als qui duen tot el pes d'organit-

zar festivals, actes musicals,

funcions de teatre.

Amb franquesa vos felicit,

i vos don l'enhorabona per la

vostra feina altruista i desinte-

resada.

FomonUuu n n'cls vos Uros

deixebles: el comp'anyarisme,

l'amistat, l'ajuda mútua, la'

participació, tot això és bo

i encara més, supòs que els parcs

ho agraeixen. Allunyau a n'aquests

nins i nines, joves i al·lotes

de certs perills que hi ha pel

món, tots sabem bé el que són,

i el que es pitjor, no sabem

quan hi posaran remei.

I perquè el qui sembra recull

el seu fruit, sé cert que els

vostres deixebles vos donen satis-

faccions, no sols quan guanyen

el partit o surt bé l'actuació

preparada amb molt d'interès,

sinó pel simple fet de que tornen,

amb il.lusió als assaigs o entrana-

ments

La música, l'esport, el teatre,

els balls, els jocs, l'amor a

la natura, les excursions, estan

obertes a tothom, no s'ensenyen

o es realitzen fent proselitisme,

o baix la bandera de cap partit

o agrupació política. Moltes de

vegades les idees polítiques,

sobretot en gent molt jove i sense

l'adequada preparació dóna resul-

tats adversos, sorgeixen els grups

les diferències i els enfrontaments

És fonamental por a poder conviure

ropecUíir tothom, i als joves també.

Ja decidiran pel seu compte, ara

i, crec que és el vostre cas,

fets qvie el seu cos i esperit

estiguin sans, recordant per enèsi-

ma vegada la locució llatina:

"Mens sana in corpore sano"

Per mor d'això desig que

aquest any 1992, olímpic i amb

altres esdeveniments, no decaigui

el vostre entusiasme i la vostra

dedicació a tan noble tasca.

A. Ensenyat, Catequista



FESTES r>A.ssAi;>rr.s

No hi ha dubte que el mes

que va des de mitjan desembre

a la . segona quinzena de gener

es pot qualificar com a temps

de "Festes", festes per antonomà-

sia. Les de Nadal i Reis amb

llurs tradicionals costums i,

més endavant, les de Sant Antoni.

Les Festes començaren amb

els festivals escolars: El Col.io-

gi Ramon Llull, amb un Betlem

vivent al Teatre Municipal, l'Es-

cola des Vinyet amb un variat

d'actuacions al mateix local

de l'Escola, i l'Escola d'Adults

amb un entretingut "festival"

també al Teatre, ambientaren

les festes dies abans de Nadai.

La il·luminació dels carrers,
més grossa que altres anys, però

creim que encara es pot millorar,

feia sentir des de unes setmanes

abans l'ambient de "festa".

I el dissabte de Nadal os

celebraren a la Parroquia I os

tradicionals Matines i foren

enguany molt concorregudes. 1

en acabar el Club d'Esplai oí'orí

una xocolatada en el seu Saló,

i els que no hi caberen anaren

a prendre-lo als bars que hi

havia oberts.

De les festes d'enguany cal

destacar sobre tot el Reis, perquè

vingueren més ben hàbillats. Estre-

naven vestits que lia pagat l'Ajun-

tament i ben •acompanyats per un

estol de cavalls i cavellers.

La Cavalcada, patrocinada

por 1'Ajuntament, ostigué ben

organitzada i fou nutrida i elegant.

El desig és que no decaigui.

Volem també destocar el Betlem

que els monitors del Club d'Esplai

Garrafa muntaren a la Parròquia

per esperar els Reis, hermós i

ben fet.



Els Reis tornaren sortir

el demati i visitaren les persones

d'edat i malai bes.

Però, especialment cal desta-

car enguany els Reis perquè arri-

baren prest i molt carregats

per molta de gent d'Andratx i

sobre tot del Port.

Devien ésser les dotze del

migdia del dia 5 de gener quan

sonà el "bombo" i la "bomba"

que el Gros de la Loteria Nacional

del "Niño" havia tocat aqui...

Quant de milions han plogut...?

Multiplicau 24 per "x" i pot

ser arribeu a sebre-ho...

Les "festes" d'enguany foren

bones i per un bon grapat -de

ciutadants del nostre poblo tin-

gueren un final més que feliç.





I LES BENEÏDES DE SANT ANTONI QUE ENGUANY RESULTAREN MOLT LLUÏDES
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SES INTOSTRHJS

DIA 17 SANT ANTONI..

Dia desset de gener

trobam la vostra diadn.

Amb la capella emmurtada,

corregudes pes carrer.

Sant Antoni ha vengut

nmb un nso nmb quntro cnmcs,

amb un cov d'ensaïmades

i una botella de suc

Que Sant Antoni és el Snnt

per dret propi de la nostra pagesia
e

-i no tan sols de Mallorca, igual-

ment els pagesos menorquins, ell

és Patró de Menorca, i també els

eivissencs li tenen força devoció-

n'és cosa prou coneguda de tothom,

tot i que el bressol servador de

la tradició de dedicar-li unes

festes molt especials pel ingre-

dients que inclouen, foc, menjua

i música viva, és sens dubte la

localitat de Sa Pobla; fins i tot

en temps de la Dictadura, en moments

d'ofegament total de la nostra

llengua i costums, la bauxa i màgia

d'aquesta nit de foguerons, ximbom-

bes i cançons satíriques . que no

perdonaven a ningú, no s '-aturaren

mercès a l'esperit pobler.

A Andratx, gràcies a una

iniciativa particular, de fa uns

quants anys ençà es cel.lebra una

torrada vespertina en revolt.-) n t

els foguerons i a 1'endemà, los

Beneïdes d'animals i carrosses,

tal com a altres indrets. S'Arracó

tampoc vol deixar perdre les seves

arrels pageses i en més petita

escala, i mantengut pel Centre

Cultural, també fa igual. El que

no s'hu pogut mantenir al nostre
municipi són les dates tradicionals,

i s'ha traslladat al cap de setmana

més proper per allò de que els

nostres pagesos solcri esser eri

molts de casos pluriempleats, vol

dir que n'hi ha pocs que puj in

bravejar que el camp sigui el seu

principal modus vivendi. No anem

a cercar si era o no era. millor

abans, ho tenim aixi i així ho

hem de prendre.

A Sa Pobla a mos a més

hi ha un menjar ben tradicional

d'aquests dies festius que ningü

deixa de menjar-ne en assistir

a la nit de foc, és l'Espinagada.

Si un any perdeu el bon vici d'anar-

hi, o si teniu la possibilitat

de conseguir anguiles -una raresa-

veL aquí la recepta que hem trobat

al llibre de Mestre Tomeu Esteva:

INGREDIENTS: 100 grs. de farina
fluixa

200 grs. de saïm

100 grs. d'oli

250 grs. d'aigua

700 grs. d'anguiles

Pel farciment: 1 manat d'espinacs

10 sofrits de grells
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100 grs. de pèsols

8 grs. d'all

jui livert

oli d'olivn per trompar

sal, probe vermell,

prebe negre i prebe

vermell . coent

Netejau les anguiles i ta-

llau-les en trocets petits. Posau-

ho en saó amb la sal, prebe negre,

prebe vermell, un poc ben poc

de prebe vermell picant, jullivert

capolat i els alls pelats i troce-

jats, dotze hores o més.

Feis la pasta mesclant tots

els ingredients, sense donar-

li molta feina i deixau-la reposar

una.estona.

Netejau i tallau la verdura,

bledes, espinacs i sofrit, com

quan es fan cocarrois, posau-

hi un polcim de sal i deixau-

ho escolar bo, afegiu-hi els

pèsols, mirau si no és fat i

donau-li color amb el • prebe ver-

mell.

listirau la pasta amb l'upri-

mador donant-li forma allargada.

Posau el farciment de verdura

i a dnmunt les nnguilos n In

meitat de la pasta i doblegau

l'altra meitat per damunt el

farciment. Untau d*aigua o ' un

poc d'oli els costats i tancau-

ho fent-li puntes tal com un

gros cocarroi.

Enfornau-ho i en ésser

rosseta la pasta ja ho podeu

treure.

LO COC DE S'ARRACÓ

ç
S a n t A n t o n i A b a t .
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CRONIOÄ DEL.S NOSTRES

DF'iSF.MBRn: 1 .991

DEFUNCIONS

Margalida Bosch Alemany _ 86 anys

Àngela Sastre Fornés 81 anys

Antònia Segòvia Beltran 99 anys

Maria del Rosario Muñoz Bueno 76 anys

Joana Aina Flexas Alemany 03 anys (a S'Arracó)

CASAMENTS

Jordi Carles Llobet Pérez-Pedrero amb Maria Terrades Pallicer

Manuel Castro Cruz amb Rosa Maria Serrano Sánchez

Gabriel Valent Salvà amb Josefa Martín García

Francisco Ribas Pozo amb Franciscà l.lnbrós Camps

BAPTISMUS

María Antonia Mancilla Alemany

Marta Villa Femenins

(al Port)

Ana Bolèri Muñoz Montserrat,

Aida Nadia Pardos Valencia

Sebastià Alcina Frau

Montserrat Alcina Sorvera

PAHAOERIA • PASUUIIA

CAFEIEIUA - HELADERÍA

AVOA. MATEO nOSCM, It TEL. IMI04

Az/yzy/fz55k
CONCESIONARIO OFICIAL

TALLERES
lililí« I. »limi-,. I

T*l. 671070

SUZUKI
StVMTfclMfr

VENTAS
Aiñort". J

Tul. Oí 39 68

07150 A N D R A I T X
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TH:MJ-?OR/\I>Ä DE TEATRE

Qunn veneri aquests mesos La IV Mostra de Teatre d'An-

d'hivern, després de "festes", dratx esta ja a les portes,

a Andratx os dóna la temporada

de "teatre".
Però abans, hi ha hagut ja

L'afieló del nostre poble' teatre fll poble E1 grup. VORAMAR

pel teatro, fer i veure teatre, presentà el dies n i 12 de gener,

forinn pari, do In sova idiosincra- » „, , ,„ , , i , j t „al Teatre Municipal, l obra d Oscar
cia, i això és un valor a redossar, ,,., , „, . , , ,,

Wilde La importància d anomenarse
i a la qual. cor;a en dóna resposta ,,,,*-»

LJ L II G S W •

adequada dos de fa uns anys la

Mostra dé Toal.ro;, organitzada /\ ies dues representacions

per ACARA i patrocinada per l'A- el teatre es va omplir.

juntament.
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"La Importància d'anomenar-se Ernest"
D'Oscar Wilde

Adaptada y dirigida per Joan Porcel Bonet
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Repart:
Esteve (Criat)

Mr. Moncricff (Algernon)
j' Mr. Worthing (Jack)

Lady Brackncll (Augusta)
Miss Fairfax (Gwendolen)

Miss Prism (leticia)
Miss Cardcw (Cecilia)

Reverend Chasuble (Frederic)
Anselm (Majordom)

Una criada

Fitxa Tècnica:
Apuntador

Maquillatge
Llum

C Q K I C C T So
:.I ; i I M L v; í Mú«ca

Decorats
Tramoia

Pentinats Senyores
Pentinats Senyors

Vestuari
Disseny Gràfic

Regiduría
judan t Direcció

Julià Jofre
Joan Porcel Bonet
Tun i Vera
Petra Cifre
Isabel Vera
Joana Alemany
Catalina Alemany
Gaspar Rexes
Joan Porcel Barceló
Aina Purcel

Margalida Moragues
M. Morngucs i M3 Magdalena Pons
Pep Pujol
Arscnio Nieto
Miquel Brunet
Josep Miquel Porcel i Biel del Rio
Tolo Vera i Tomeu Alemany
Paquita (Andratx)
Sans (Ciutat)
Tontrc Principal
Monogràfic

M1 Antònia Porcel
Marta Serra

jo o'sKl o s c & ^ 'W i i
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Es tracta d'una comèdia deli-

ciosa que fou estrenada a Londres

L'any 1.89L>. Juga amb les paraules

"on r nos t" (fornirvi., so r i ós) i Ernest

(oi nom Ernest), que sonon exacta-

ment igual on anglès. Això no

os capta on la traducció mallorqui-

na, però Ja comèdia no perd eixí

sou aroma do modernitat i, si

bo os d'ambient anglès, es veu

i entén bé aquí.

Ivi grup Voramar, com era

d'esperar, en féu vina excel·lent

representació. Els decorats i

vestuari eren esplèndids i l'am-.

bientació d'una qualitat summa,

curada fins al darrer detall.. Aquells

cants d'aucells que es sentien en

el segon acte eren exquisits.

Si hi afegim que la interpreta-

ció fou també de gran altura, no

cal sinó dir que la representació

fou un vertader gaudiment per a

tots els que hi anaren.

Una "altra manera" de fer teatre



IVI OSTRA DE TEATRE^

D'ANDRÀTX

AJUNTAMENT
D'ANDRATX

<&••

CONSELL INSULAR
DC MALLORCA

*WO|̂

t**faf\
£

Totes les representación començaran a lo:; '¿ !''$() hores, excepto

la del diumenge, 1 de març, que serà a los 19 hores.

Degut a l'èxit dels altres anys enguany hom passai, ik; ij .1 10 yrups

i ¿'.també es feran dues funcions setmanals (divendres i dissabtes). Per

primera vegada hi participa un grup de Menorca.

Divendres, dia 31 de gener

Grup "COVERnoS" do Son Forriol

Obra: UNA I OLI de Joan Mas

Dissabte, dra 1 de febrer

Grup "TEATRE DE BUNYOLA"

Obra: FOTUT I BANYUT de Molière

Divendres, dia 7 de febrer

Grup "NOSTRA TERRA" de Son Espanyolet

Obra: NOLTROS, ELLES I lïL DUENDE do Carlos LI op i:

Dissabte, dia O de febrer

Grup "LA SALLE D'ALAIOR (Menorca)

Obra: Nu JM TOQUIS LA FLOU do Lluís Coqunrd

Divendres, dia 14 de febrer

Grup "S'ESTEL D'OR" de Ciutat

Obra: ES PECAT DE SA GERMANA

Dissabte, dia 15 de febrer

Grup' "S'ESPIGA" de Consoli

Obraa: CA NOSTRA du Joan Mas



16:

Divendres, dia 21 de febrer

Grup "PASSATEMPS" de Son Sardina

Obra: ARITJA MUNTANYENCA de Joan A. Torrandell

Dissabte, din 22 do l'obror

Grup "POU DIU, Kl-'.l" do S'Alquoria DI anca

Obra: QUI NO LA FA DIS JOVA LA FA DIS VKLL do Casalina K i no

Divendres, dia 2Ü do l'ebrei'

Grup "PICADÍS" de S'Arenai

Obra: LA TIA DE CARLES de Brandson Thomas

Dissabte, dia 29 de febrer

Diumenge, dia 1 de març

Grup "AGARA". d'Andratx

Obra: LA SEU PLENA D'OUS

de Joan Mas

.••̂ ..•..•J'..>.'-V"''"t.t.

¿̂
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Un dematí fred del mes
de gener, dimecres dia 15, en

Gui l l e m Ferrñ Vieh, "En Saca"

ens deixà. Sense avisar, sense

demanar permis, com si hagués

hagut d'anar a ensenyar a tocar

la bandurria a Sant Pere, se'n

vn anar.

Mori, als 67 anys, víctima

d'un infart fulminant.

Hem perdut un bon col·labo-

rador i un mestre, autodidacta

sí, però gran amant de la música

instrumental i coral.

Descansa en pau. Guiem...¡

el poble te notarà a faltar.

LA DATLESA VA ENTREGAR ELS TROFEUS A LA POLICIA LOCAL

Aprofitant la festivitat de la seva patrona, la policia local reb

de mans de la Batlesa, Margalida Moner, els trofeus dels diferents concur

sos celebrats:

- A arma curta reglamentària

Revòlver: Ir. Calixto Moner

2n. Bartolomé Bermúdez

3r. Bermúdez García

Pi s to 1 a : Ir. Joan A. Pomar'1

2n. E. Fernández

3r. ü. Quintana

En tiradu al plat al camp de S'Estret:

Ir. Joan Ensenyat

2n. Antonio Bailón

3r. C. Moner•

La plantilla de la Policia Local la formen 21 menbres: un sargent

Joan A. Pomar; un cabo, Josep Porcel, i 19 agents que cobreixen el servie

dels nuclis de la Vila, el Port, Sant Elm, Es Camp de Mar i Sa-Coma.

Gaspar Rosselló
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Muebles y Decoración

TISCHELEREI
CARPENTRY
MENUISSERIE

C/. Isaac Peral 71
Tel. 6711 62

Pto. Andraitx

iü 1.1: i T it o
NAUTICA

FrMfltrlMrn ¡Uolnno l^lr^lni«

ItmiCIM T MIITtWflmi M TITtt

CLUB Ot VELA PTO. AMORAUX
TCLS. « 7 2 8 1 7 - 6 7 2801

M A L L O R C A

anno SERVICIO OFICIAL
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amai

J.q 67 J6J7

MOTOR - AUTO CAMELLAS, C. B.
RENT A CAR

Exposición:
Pinza España, g
TP«. 67 1090

ANDRATX

Tailor:
Cira, del Port, 111
Teli 67 23 80
PUERTO DE ANDRATX

RESTAURANTE

PIZZEUIA LA PIAZZATA

Especialidad on
PIZZAS

PASTAS
y CARNES

PTO. ANDRAITX — TEL: 67 27 00

fe$Sa*i
j|Si|aS;
íÉÍ|tê :
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!çlp!|fû
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A».nl<í<i Wol.o lenii. 4 - T.I.

Pvtrta ï/t Art(/roifff

Aletea H - Cala Fornells
Tel. 686022

P AGÜERA - CALVIÀ - MALLORCA

IDE/XL

para celebrar

Comidas de trabajo, Bodas,

Comuniones

Dos Salones con

sobre el mar

terraza

Consulte Menús y precios
Sin compromiso
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• ELS NOSTRES JL·L I IN ATOES

SALVA

És un nom dels que hom clas-

sifica en el grup de llinatges

que representen el nom patern o

matern. Aquest és dels noms llatins

0 pre-romans no pertanyents al

santoral cristià.

Ve del llati "Silvanus",

nom del déu dels boscos (derivat

de "silva": bosc).

A Míil.l orca os trobo una

família antiga de nom Salvà que

tenia casa p"airal a les, viles de

Lucmajor i Sineu, si bé és a Llucma-

jor on es troba especialment aquest

nom.

A Andratx trobam només un

Antoni SalvA que era mostasaf l'any

1.671.

Bernat Salvà, savi jurista

del segle XIV, fou rector de Sinexi

1 ardiaca de la Seu.

Baltasar Salvà, setflc- XVI,

restaurador de la llatinitat a

nivell nacional, preconitzà a Nebri-

ja. Figura en el "Diccionario de

escritores mallorquines".

Onofre Salvà, doctor en

ambdós drets, fou del Consell de

Carlos II i de lá Reial Audiència

a Mallorca.

Miquel Salvà i Munar (1.792-

1.873) fou cavaller reial i

Cronista general de Mallorca,

Bibliotecari de l'Acadèmia de

la Història a Madrid, i des
t

de 1.851 Bisbe de Mallorca,

i tingué una activitat pastoral

notable en un peiode extamament

difícil. Fuñada el "Boletín

Oficial del Obispado de Mallorca".

I també cal destacar a

la poetesa de Llucmajor, Maria

Antònia Salvà (1.869-1.958),

de gran i extensa producció

literària. Dedicà un himne a

la Mara de Déu de Son Orlandis.

Escut d'armes és una àguila

desplegada i coronada d'or damunt

camp vermell.



20

LES IMOSTRES RONDALLES

LA CONQUESTA DE MALLORCA.

EL REI EN JAUME DINS LA V I D A DEL POBLE MALLORQUÍ

R I 5 do setembro do 1229

salpavon do les nigUos próximos

a Salou les naus expediciona-

rios dirigides pel jove rei Jaume

I.

L'endemà de deixar les costes

catalanes, ja destriaren Mallor-

ca. La seva intanció era desem-

barcar a Pollença, però el mal

temps els va fer desviar i esqui-

vant la tempesta es dirigiren

cap a l 'estret si tuat entro Ma-

11orca i La Dragonera.

PJl rei i algún dels seus

seguidors posaren peu al Pantaleu

(il lot que no era lluny de la

torra tnós que,- un LroL do b a l l e s t a )

segons ens conta cl mn'teix Jaume

I a la seva crònica anomenada

"Llibre dels feyts", i a l l à traça-

ren cl sou pla de desembarca-

ment, acordant que s'efectuaria

a les platges de Santa Ponça.

Dosprós do nombrosos bal.a I los

i un llarg setge (que durà prop

de tres mesos), el dia de Cap

d 'Any , les tropes cristianes

aconseguiren apoderar-se de Ma-

llorca. Fet que es commemora

cada any a les nostres illes.

Segons ens conta en Jordi

d'es Racó a les seves Rondalles

Mallorquines, el rei en Jaume

"plasmador del poble mallorquí

i del poble valencià per les

franqueses i ordinacions de bon

govern que els dictà ( . . . ) , roman-

gué amb tant de relleu dins la

memòria de la gent mallorquina,

com a pare i patriarca de la

nostra nissaga, que brollaren

de la musa popular dins l 'ànima

mallorquina tot aquest delitós

enfi lal l de contarelles que les

èpiques gestes d'aquell Rei in-

comparable, que hem replegades

do boca del poble".

A continuació reproduïm

textualment de les 16 recollides,

aquelles que fan referència al

terme d 'Andratx:
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Una esquila i el Rei Fin Jaume

Sembla que com el Rei En Jaume hagué desembarcat en

es Pantaleu, aquell illot pelat que s'alça entre Sa Dragonera

i St. Elm, a on va prendre redós com venia a conquistar

Moll oren, passà volant unn Aguilà que duia amb ses arpes

un ospot, un peix por- l'osti l d'un congre, i, com va esser

a s' indret del Rei, l'amollà; l'agafaren, i el Rei el se

va fregir, i ben bo que el trobà.

Perquò s'àguila deixà aquest poix an el Rei, per això

s'àguila es diu reial.

Sa pica des cavall del Rei En Jaume

A s'illot des Pantaleu hi havia un coco, que hi cabien

un parei de gerres d'aigo, que semblava fet aposta, i deien

que era sa pica on abeuraven es cavall del Rei En Jaume

quan aquest hi desembarcà, tot venint a conquistar Mallorca.

S'era conservada intacta aquesta pica fins que es republicans

de l'any 1868 hi anaren a fer-la bocins.

Aleshores ota Vicari de S'Arracó Mn. Juan Ensenyat,

i una dona hi anà plorant a contar-li aquesta... heroicitat

revolucionar i a, lo endemà d'osser-se seguida, segons m'ho

hu contat ell mato ix.

Sa primera missa en el Pantaleu

Diuen se s'hi va dir es' temps que el Rei En Jaume hi

estigué aturat com veniu a pondre Mallorca an es sarraïns.

A cura de Bartomeu Rosselló

OBRA CULTURAL BALEAR

Publicades amb autorització de l'Editorial Moll

Mn. Antoni Ma Alcover: Rondaies Mallorquines. Tom V, p.p.

102, 110 i 111.
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ACTIVIDADES DEPORT (VAS Y CULTURALES DEL CLUB DE VELA durante el 1991

DEPORTIVAS

ESCUELA DE IMKAGUA: Se h,in i n i r i ado 4 (j n 1 umnos con un presupuesto

g lobnl do 1 . ()2Î>. 000 pts.

IÍ;SCUELA DE VELA: So h¿in Inlricido 30 alumnos con un presupuesto global

de 1. 12F) .OOOPIs

- DufanLc 20 (J í as (Jcl mes de junio se han efectuado cursillos

de; Vela y Piragua con 53 alumnos de la Escuela Pública de

Andratx con un presupuesto de 230.000P6

- Ayuda econòmica a las embarcaciones Syrpy y Toyan de clase

crucero de óOO.OOOPis así como amarre todo el año

- Ayuda económica al C.D. ANDRAITX: ISO.OOOPts

- Ayuda económica al C.D. S'ARRACÓ: 75.000Pts

- Ayuda económica al Equipo de Fútbol Sala: 30.00()Pts
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REGATAS

"TROFEO DOS ISLAS", patrocinado por el Club de Vela y Exorno.

Ayuntamiento de Andratx con unos costes de organización de

550.000PIS a oarqo del C l u b de Vela y dos trofeos valorados on

1.200.00011s uno a cargo del C lub y otro a cargo del Ayuntamiento

J/TROFKO A Q U I l . K S M'.1 VITA" con un costo de 200.000PK

"TROFEO :INTO:RCI..UBS" cori un costo de 200.000PS

"TROF1SO P R K R T D I - I N T K " con un costo de 200.000PB

Ayuda a Potarían con un costo de V^ .OOOPls

CULTURALES

- Ayuda a la Revista N'ALÌ con lOO.OOOPts

- Ayuda para Festejos del Puerto con lOO.OOOPts
- Ayuda Parroquia Virgen del Carmen con 35.000 PK

- Ayuda Campeonato de Truc con 100.000 Pts

Fiesta Iníanti I con 200.000 PR

Festejo Piragüista con 100.000 Pis

Festejo Escuela Vela con 75.000 PS

Todo (ì l i o equivale a la cantidad total: 5.170.000 Pis
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NOTICIAS DEL C. B. ANDRAITX

HoKiJ I l.ndos <lo I mos do d i c i ombro:

3a División C i do !>6 Andraitx 69

Andraitx 87 Liuchmayor 71

Gesa Alcudia91 Andraitx 86

Andraitx 97 Campanet 60

Juveniles masculinos: Prohaci

Andraitx

Andraitx

85 Andraitx

52 La Gloria

47 Perlas

Ramón Llull 61 Andraitx

Andraitx 53 Patronato

62

110

54

87

55

Juveniles femeninos: Jovent 51 Andraitx 38

Andraitx 39 Campanet 40

Brisas 68 Andraitx 25

Cadetes: S. Agustín 72 Andraitx 36

Prohaci 121 Andraitx 15

Patronato 76 Andraitx 42

Infantiles: Luis Vives 53 Andraitx 38

•Andraitx 50 S.Cayetano 62

S ta. M. So f-í a 22 Andraitx 67

Alevines: S.CuyoLano 63 Andraitx 44

Andraitx 65 G.Alzamora 31

Benjamines: Pla de Na Tesa 50 Andraitx 21

Buen comienzo de la 2- vuelta para el equipo de 3a. Lástima de

esta derrota en Alcudia.

Los juveniles van de capa caída, habiendo perdido cuatro de los

últimos cinco partidos disputados. Esperemos que se recuperen y vuelvan

al nivel quo nos tienen acostumbrados.
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[•ils chiens también han perdido sus últimos cuatro partidos. Ahora

empezaran la liqa y esperemos que se • recuperen las lesionadas y el

equipo vaya hacia arriba.

Los cadetes siguen en su tónica habitual de perder por más de

treinta puntos.

l.os infanti les, una de cal y otra de arena, al igual que los

alevines, l.os benjamines debutaron al lin y de no haber sido por

la lesión do Roger l-'orrer, el resultado hubiera sido otro.

Partidos en Andraitx durante enero/febrero

3a División: 26.1.92 Andraitx-Grafinsa

Los partidos de febrero pendientes

de la calsif icación final de la 1a

fase.

Juveniles masculinos:

25.1.92 Andraitx-Prohaci

15.2.92 Andraitx-R.Llull

22.2.92 Andraitx-La Salle

Infanti les:

29.1.92 Andraitx-Sta.M.Sofía A

19.2.92 Andraitx-Luis Vives

Juveniles femeninos:

18.1.92 Andraitx-Pollensa

8.2.92 Andraitx-Lluchmayor

29.2.92 Andraitx-Campanet

Cadetes:

1. 2.92 Andraitx-S. José A

15.2.92 Andraitx-Cide A

22.2.92 Andraitx-Español A

26.2.92 Andraitx-S.Agustín

Alevines:

6.2.92 Andrai tx-S.Cayetano
C.B.A.

Îg&Jĝ M̂ffilMJg»

E L E C T R O D O M É S T I C O S

R E P A R A C I Ó N Y V E N T A

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

¿Jndlicf (Jljof (ZlalccCó

MI.II.i rii«.t. 3 . iti. *r té 41 AriDIAItX

Los del fútbol 7 por «ce

que se han deshinchado un poco

en cuanto a resultados, pero

ahí la política es diferente

y si sus responsables buscan
más enseflar. No quiero con ello

decir que yo critique tanto a

unos como a otros. Cada uno tendrá

sus razones y quizás sea yo el

equivocado, pero formación de

jugadores si que puedo Afirmar

quo no se ve cnra ni futuro.

JOFRE
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FUTBOL: CON HAUL COBO COMO ENTRENADOR AVISTAMOS EL 92

Para todos los que vivimos
y sentimos con intensidad el fútbol
andritxol, tendremos que catalogar
a la actual temporada como la mas
oxtrafla que ha vivido la entidad
a lo largo de su dilatada vida,
por los resultados, por los aconte-
cimientos extraños y por muchas
otras cosas internas, llegamos
a tal conclusión.

La más extraña de las cosas
es que con cinco meses de competi-
ción, el Andraitx ya ha contado
con tres entrenadores. Primero
fue Arnaldo Pou que por incompatibi-
lidad do carácter con directiva
y jugadores no pasó de los dos
muscs; se fichó a Manolo Fuster,
e) cual tras loves titubeos y gran-
des esfuerzos empezó a reflotar
al equipo, de los fatídicos cinco
negativos se llegó a tan sólo uno;
de nuevo se ha vualto a los tres
tras la derrota frente al Felanitx,,
pero desde hace más de un mes una
vieja enfermedad se ha ceñido en
él y por ello, tras consultar con
los médicos, éstos le han obligado
a tener que dejar de entrenar,
yo que los esfuerzos físicos son
tota I mon to nmit.ror.loR n dicho mal.

l'or olio Manolo Fuster sq
ha puesto do seguida en contacto
con la Junta Directiva, a los cuales
ha explicado los motivos por los
que deberá dejar de entrenar al
equipo, quedando a lo que 6sL;f
decidiera de cara al futuro, lia
sido 6sto un oeste muy do nlnbvir,
ya quo por su parto quiere dejar
oí asunto /.mijado y no ni con Lm rio
de su antecesor quo quiso cobrar
hasta el • último céntimo. Manolo
Fuster sólo quiere cobrar por el
trrtbajo realizado, gesto quo lo
honra.

Varias eran Ins soluciones
que al club se le planteaban, pero
de seguida se decidió por lo que
en principio parece lo mas útil,
buscar un nuevo entrenador conocedor
de la idioslncracia andri txoln

y, como no, de sus en tremería j es.
Por ello, tras varios -contactos,
se ha llegado a un total acuerdo
con Raúl Cobo, que bien la afición
conoce, ya como jugador primero
y luego como entrenador. Es uno
de los más destacados profesores
de educación fisica de la isla
y muy buen valedor del fútbol regio-
nal. Salvo catástrofe postrera,
es quien puede sacar dol difícil
momento en que está anclado oí
equipo, como pudo haberlo hecho
Manolo Fuster do quien sus trabajos
deberán en un futuro haberse tenido
en cuontn.

Parece que el club andritxol
no tiene la suerte que merece,
hay ganas de hacer las cosas bien,
pero éstas no fructifernn como
se desearla. Tras un esfuerzo pare-
cía que el equipo había salido
del atolladero, ahora no esta tan
mal como antes, pero tampoco hny
que olvidar- que cada dia queda
menos competición para intentar
salir del critico puesto que
ahora ocupa. Esperemos que ahora
so estabilice el equipo y quo
do lo que resta de temporada
se consiga salir lo más airoso
posible. Un lugar intermedio,
tras los uvutares pasados,• ya
colmarla nuestras esperanzas.

Siguiendo en el análisis
del resto de los equipos, hny
que resalta-" la campaña que esta
llevando a cabo el de 11T Regional
con una sola derrota en lo que
va de campeonato. Aspira a una
posición de ascenso y no es desca-
bel'.ido el insistir que esto
cer-cn do sus posibilidades.

Poro, si bien cumplo como
equipo dí¡ manera excelente, uno
do !OK más rea I i/adores on <}o¡or;
y con la portería monos batida
de su competición, no lo hace
quizás igual con los Intereses
con que fue creado dicho equipo.
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Ksi.o d<;bia sf!f un equipo

nodriza, y como salto y formación

do jugadores para cl primer equipo

pero no ha sido así en los últimos

mosos, on los cii.il es ha habido

v.iriiis s ¡ t.uíic i ones I imi Le, con

jugadores <iu<; so han negado ;>

p.r-.;n .1 l i (ir im'M.i , ' l . i r i l i I l . i .

otros que habiendo sido convocados

ñu se han prosonUido, y ¿vs ¡ el

equipo d<; l'rel er enl.o ,i veces

no ha podido contar con banquillo

para posibles cambios tácticos

o de estrategia en el mismo.

Resumiendo, quo esto equipo

está sacando adolnnU; oí fútbol

andritxol en cuanto a resultados,

pero no cumple oon las intenciones

con que fue creado. ¿Quién com-

prende este galimatías?

El equipo Juvenil sigue

también en el pozo de la clasifi-

cación y lo peor es que cada

día disminuyen las posibilidades

de salir del mismo.

También aqui el caso es

similar al del equipo de III

Regional, y su principal mota

es la formación de jugadores,

la categoría en que juegue es

lo de menos, aunque la pérdida

de una categoría es siempre de

lamentar. Por ello a Andrés Salóm

se le presenta un negro porvenir

y a éste deberá enderezarlo en

los próximos partidos, ya que

en abril, y debido a la temporada

turística, serán varios los juga-

dores que no podrán cumplir como

es debido. Por ello, entre febrero

y marzo, debe resugir' el equipo.

Nos deben visitar ahora equipos

de simi'lltud a la nuestra y es

de esperar que no se falle, como

se hizo en otros partidos análogos

KI equipo ("ade te va en

torcer lugar-' do su competit;ion

y da muestras de mejorar a cada

partido. Ahora tondra las bajas

do García Salinas y Garzón, pero

asi y todo hay plantilla suficien-

te para 'seguir aspirando a soguir

colocado en las primeras posicio-

nes, optar o pensar en ascensos

lo veo difícil y quizás a la

larga perjudicial, ya que expe-

riencias similares las tuvimos

hace dos afios con los infantiles

y luego,las deploramos.

En el equipo infantil se

ha producido un acto que hay

que resaltar, y es la dimisión

que presentó quien fuera su entre-

nador •más de doco anos, Mateo

Mayans. Cansado con su trabajo

y quizás no muy de acuerdo con

algunos cambios o decisiones

que intentaban llevar- a efecto

los reponsables del club, decidió

no seguir en el cargo. No voy
-— — "^

a decir si la medida fue

ni si el club obró blen|

bien, si puedo afirmar eon

miento de causa que Mateo7

merecía una salida más

de un club al que ha entr

todo su trabajo y el cua I

sacado enormes bene I icios

como no, grandes jugadores.

El equipo alevin-benjamin

sigue ahí luchando en pos de

un puesto honorífico do su compe-

tición. Quizás ha fallado en

los momentos más delicados y

ha perdido algunos puntos que

nunca •debiera haber hecho, poro

los resultados cantan y queda

una segunda vuelta para intentar

enmendar errores.

Aunque esto no debiera

ser el primer fin a perseguir,

creo que ahí hay que buscar la

formación de jugadores en futbo-

listas y en hombres. Los resulta-

dos no debieran ser lo primordial,

pero con estas intenciones no

parece que comulguen los responsa-

bles, quienes dan más interés

a los resultados que a lo antedi-

cho. Veremos al final quien acer-

tara y a quien a la larga habrá

que dar la razón.

(continúa pàg. 25)
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