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UN MES CULTURAL...

Si haguéssim de qualificar aquest darrer

mes a Andratx, com a "mes cultural" seria

el qualificatiu més escaient.

Al marge de la idea que sobre el que

és "cultura" es pugui tenir, no hi ha dubte

que, entre la Mostra de Teatre per un. vent

i la Festa de Germanor per altre, La Cultura

ha estat servida.

Endemés, com si la Primavera s'hagués
adelantat han florit moltes 'altres iniciatives

entre la nostra gent, d'un marcat accent

cultural i social. Si totes prenen bona via

i arriben a bon port, el nostre poble tendra,

no ho dubtem, un altre caire.

En canvi, el "Carnaval" passà quasi
desapercebut. Només els al.lots,(escoles.

Club d'Esplai...), respongueren a la cita.

Serà que també hi passarà la

Quaresma?

De tot en voldríem ésser testimonis,
si bé som conscients de les nostre limitacions

Si hi manquen coses, no serà per mala voluntat

N'ALÍ
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El dissabte, 7 de març,

tingué lloc la ja esperada IV

Festa de Germanor, promoguda

i patrocinada pel Negociat de

Cultura de l'Ajuntament d'Andratx

segons el següent programa:

- ENTREGA PREMIS ANDRATX 91

- ENTREGA FLORS D'AMETLER

- CONCERT CORAL MUNICIPAL

Es féu en el Teatre Municipal

amb bona assistència de públic.

Després, els convidats cele-

braren un sopar en el menjador

del Col·legi Es Vinyet.

Es concediren

Literaris així:

els Premis

Premi Baltasar Porcel (Prosa

Narrativa): Es donà premi a

D. Pere Morey Servera, per l'obra

"DIARIS I PARÀBOLES", i es conce-

dí un "accèssit" a D^ Natàlia

Molerò i Lloret per l'obra "L'OM-

BRA DEL TAMARIU".

S'havien presentat a concurs

onze treballs.

Premi Jaumo Roca (Costumismo

Local): Rs declarà cl premi

desert, però es concedí un "acce-



sit" a D. Manuel Santularia

üuaso per l'obra "SEMBLANZA

DE UN ANÜK1TXÜL TENAZ"

Als Premis JOAN BTA. ENSE-

NYAT (De Història) i al ANTON I

CALAFELL (De Periodisme), no

s'hi havia presentat cap obra.

de la nostra Revisita.

FLOH D'AMETLER D'OR a Sor

Maria de les Verges, Religiosa

Agustina que treballà molts

d'anys a Andratx com a infermera

i mestra, i fou molt estimada

pel poble.

Les Flors d'Ametler, totes

tres d'Or, es concediren així:

FLOR D'AMETLER D'OR a D.

Rafel Ensenat Tomàs (a títol

pòstum), escriptor andritxol,

ja mort, ja es féu famós amb

el "pseudònim": "Ja està dit".

FLOR D'AMETLER ! ' OH a D.

Jaume Bover i Puj'>l, conegut

historiador. Ha estudiat molt>

la Història d'Andratx. Treba-

1 lant conjuntament amb R.nnón

1' )ssclló, han editat dos toms

:,.)bre Andratx en els segles

XIII, XIV i XV. És col·laborador

La Coral Municipal tancà l'acte.

Dirigida por D. Andreu Julià inter-

pretà sis poces:

Lloem Déu, de J. S. Bach

Jesús ha nat, avui, villancet

d'Andreu Julià

Cada dia surt el Sol, popular

d'Hongria

Barcarola,, de F. Mendelssohn

Amor de mare, d'Andreu Julià

El noil Port d'Andratx, d'Andreu

Julià

Nabu :co, de Verdi
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IV MOSTRA DE
TEATRE D'ANDRATX
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AJUNTAMENT
D'ANDRATX

CONSELL
INSULAR DL
MALLORCA

AG AR A
ZRUP DE
TEATRE

D'ANDRATX

, „ l GRUP DE
sn- TEATRE

Aquest darrer mes la "vida"

dol poble d'Andratx ha estat

marcada principalment pel teatre.

Cada divendres i cada dissabte,

del 31 do oonor al 1 do marc,

el Teatre Municipal obria les

portes per a acollir el qrup

que representava i tots ela

aficionats que omplien el pati

de butaques, disposats a riure

o a patir amb els protagonistes,

fossin d'on fossin, i aplaudir

llurs acudits'i actuacions.

I..a IV Mostra de Teatre
d'Andratx, organitzada per

ACARA, i patrocinada per l'Ajun-

tament d'Andratx i Consell

Insular de Mallorca ha omplert

les vetllades de cap de setmana

d'aquest mes d'hivern, suau

hivern, i ha explaiat l'afició

pol teatre, tan característica

dol nostre poble.

Dou grups han actuat i deu

obres han estat escenificades,

d'autors mallorquins costumistes

i altres on traduccions més o manco

onoortados.

A l'hora de donar una relació

dol que ha estat aquesta IV Mostra

de Teatre, s'ens ocorr dir que

el qualificatiu més adient és el

d'irregular. Obres d'exquisita

qualitat, al costat d'altres de

qualitat ínfima, por l'obra i pels

actors, inclus nlguna de mal gust.

Si la finalitat d'una mostra
és, a part d'entretenir la gent,

donar a conèixer la realitat i

existència del teatre que es fa

i tenim "per aquí", la Mostra ha

acomplert el seu objectiu, perquè

hom vist de tot, grups quasi profes-

sionals, grups que saben estar

damunt l'escenari, i grups que



hi v ¿j n u pa i pon Les.

Part damunt do tot i n m h

molta vonLaja cal dosLacar o J

"Grup Teatro do Bunyola" que

presentii l'obra "Fe-tu t i banyut",

esceni.ricnc.io de duos divertidos

comèdies dol clàssic Moliere:

"El banyut imaginari" i "Casament

por força". Excel.lentos traduc-

cions i genials interpretacions.

Tots ratllaren a gran altura,

però especialment Rafel Ramis

i Guillem Simó.

Del demés, podem destacar

cl grup "La Salle" d'Alaior (Me-

norca), el grup "S'Espiga" do

Consell on l'obra excel·lent

de Joan Mas "Ca nostra", i encara

més el grup "Passatemps" de Son

Sardina, que presentà una obra

dramàtica, poc coneguda, "Aritja

Muntanyenca" de Joan A. Torrandell*

Ens ha quedat cl dubte de

perquè aquesta obra no s'havia

tornat representar des de la seva

estrena a Inca l'any 1.95)7.

Dospros d'aquesta Mostra

hom pensa que el teatre que agrada

més al públic mallorquí en general

i al públic andritxol és el "teatre

costumiste", dol qual n'és tipie

i . exuberant representant en

Joan Mas. Els "entesos" diuen

quo ja .està bé do Joan Mas...

però, a la pràctica, trot d'honro-

ses excepcions, quan es fan altres

coses no hi ha encert o no tenen

èxit entre el públic.

La Mostra tancà amb l'actuació

d'AGARA. "La Seu plena d'ous"

d'en Joan Mas, fou l'obra escollida

enguany, do la qual on foren dues

representacions, el dissabte a

vespre i el diumenge; horabaixa,



amb gran èxit de públic. A les

dues sessions s'esgotaren les

entrades.

Ara tendrem "l'afegitó".

Fora de la Mostra però a continua-

ció d'ella, hi haurñ el dissabte

14 de marc, el Grup de Teatre

de Muro posarà en 'escena l'obra:

Trenc d'auba. El dissabte, 21

de marc/ el Grup de Teatre de

Galilea, l'obra de Molière: Metge

a garrotades, i el dissabte,

28 de marc, el Taller de Teatre

de Consell, El Tió de 1'Havana.

No es pot negar que organit-

zar aquestes Mostres de Teatre

és un encert. Una manera sana

d'omplir les vetllades d'hivern;

sana i cultural. La nombrosa assis-

tència de públic a quasi totes

les sessions ho confirma.

Fer teatre i anar al teatre
és una afició bona i que cal con-

servar. A Andratx podem bravejar

d'haver-ho sabut fer. I per això

volem donar l'enhorabona als que

l'organitzen, als qui ho patrocinen

i a tots els que hi col·laboren.
Que no decaigui i advocam ja

per la V Mostra de Teatre.

Per molts d'anys;
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DIUMENGE, 5 D'ABRIL DE 1992

Al Passeig de Son Mas

9 hores.- Obertura de la Fira

11'30 hores.- Degustació de vins i formatges

Concursos i demostracions

(Cans, cavalls, etc. )

PATROCINA:

Govern Balear

Ajuntament d'Andratx

Cámara-Agraria

La Caixa

Las revistas de la Comarca de Ponent:
Maganova y n'Ali, te invitan a participar

en la mesa redonda:

Problemática, cíe la
Drogodependencia y

SIDA

a
Teatre Municipi

de ANDRATX

. ••*•

JUEVES
12

Marzo'92 20 hrs,
MODERA:

Dr. D. José Luis Pilco.

PONENTtS! COLABORANr

Dr. D. Bartolomé Cabrer.
Director Central * Sanidad M Cnlilerno ftattttr.

Dra. D«. Concepción Villalonra.
n *• McriiciiM Inlcm» rtc "Son ChinM*.Ide tie Servie/o <k Malici

Ora. DV Matilde Llull.
Médico dt Cnil Ho/.,.

D'. Caly Fuster.
Pvcälogi del Servicio de Rojbi/iurfòn de li

Drogodcpendcncb Ayunumifnto dt Andrjìx,

'D1. Montse Meneses.
A>¡il«iu Social dal Ayvnumienla dt AmÌMl*.

? f f iiuli/arfi b «pojíciín de IH pone/ilo, K f subirmi

un (un» df prfjunla) ¿ci público «isltnlf.' '

PATROC.NAM: -V aUBMVIlA

^ Y DEL
AJUNTAMENT D'ANDRATX PUERTO ANDRATX

Banco Crédilo' Balear. .
Banca March.

La Calxa.
Sa Nostra.

Restaurantes: MIRAMAR .
CLUn de VELA y ROCAMAR (Puerto).

Pastelería LA CONSIGNA (Puerto!.
MAYSA PAN (Sania Ponía).

RENAULT Mndralx).
OPEL MndralxJ.
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GENER i FEBRER 1992

DEFUNCIONS

Antònia Calafell Massot 94 anys

Guillem Ferrà Vich. 67 anys

Antonio Martín Pérez 68 anys

Catalina Palmer Coll 72 anys

Magdalena Pujol Jofre 85 anys

Josep Calafell Bosch 51 anys

Manuela Castilla López 59 anys

Jaume Covas Covas . 82 anys

Miguel Campos Alonso 48 anys

Juan Alcázar Suárez 62 anys

Blas Cuevas García 22 anys

Encarnación Cordero Cumplido 55 anys

Miquel Cunill Cunill 82 anys

Carlos Sobrón González 67 anys

Pere 'Joan Palmer Alemany 89 anys

Juan José Gutiérrez Molina 56 anys

Mercedes Bailabriga Villanova 89 anys

(al Port)

(al Port)

(S'Arracó)

(S'Arracó)

(S'Arracó)

CASAMENTS

Ramón Sánchez García amb

Jaume Porse11 Alemany amb

Harry Anthony Toiton amb

Antonio Cafiellas Guasp amb

Maria Asunción Del Río Alemany

Magdalena Frau Alemany

Catalina Salinas Abad

Astrid Lips (al Port)

BAPTISMES

Vicente Fernández Díaz

María José López Vallejo

Rubén Lopes Escolano

Daniel Rodríguez Aguilar

Miguel Torre Berrocal

(al Port)

Montserrat Alzina Servera

Sebastià Alzina Frau

José Luís Estareilas Aqui lera

Cristian Cobo Uceda
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CLUO DE VELA PTO. ANDÍAIJX

TELS í7 28 U - 6 7 28 01

M A L L O R C A

aaaa SERVICIO OFICIAL

&Á,eó/auian/e QM,iiainal
MOTOR - AUTO CAÑELLAS, C. B.

RENT A CAR

/ luí/ J«nJfill

e/2á//»l'*

/,// 67 J6 J7 F*posicion:
Pln/í España. 9
Trl( 67 10 90
ANDRATX

Tullir
Cira, del Port, 111
Telí 67 23 89
PUERTO DE ANDRATX

RESTAURANTE'

PIZZ1SU1A LA PIAZZATA

Especialidad on
PIZZAS

PASTAS
y CARNES

PTO. ANDHAITX — TEL: 67 27 00

ffijgjgij^^gjjfflffii&^a
H L B C T K O D O M D S T I C O S

R E P A R A C I Ó N Y V E N T A

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

¿¿afflici (Jltjot ÓÜnicch

MI.II.I n..... j . ui «r u 4i ArJntAi i <

Atck>a II - Cala Fomatls
Tel. 68 60 22

PAGUEF^A - CALVIÀ - MALLORCA

IE)E/\L

para celebrar

Comidas de trabajo. Bodas,

Comuniones

Dos Salones con

sobre el mar

terraza

Consulte Menús y precios
Sin compromiso
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SÍS

No om toquis os moraduix,

cl guard per sa greixonera.

flü cm vcngujs poi~ «üorrercí;
v inn per davant; que és

fluix.

La recepta que vos volem

explicar aquest mes, en duu de

moraduix, i també duu altres

herbes d'olor com altres plats

de cuinat. I és que les herbes

aromatiques i sobretot als poblo

on n'hi ha a cada casa als corrals

hortots i jardins, són complement

saborós insustituible i, sense

adonar-nos-ne són un esguard

per a la nostra salut. Pensau,

si més no, on el llorer', quo

activa el cor, o la menta o her-

bassana, que és tan estimulant,

i que, tLrant-ne unes fulles

a l'hora de bullir pasta o arròs,

ho fan molt més menjívol; i l'api

als bullits i brous, que neteja

ronyons i bufeta, o el romaní

dels rostits que diuen que toni Ti-

ca la memòria i que si es vengués

car a la ('armaci a tothom on com-

praria i... d'altres que vos

ne parlarem vin altre dia.

CIURONS AMB OSSOS DE PORC

250 grs. de ciurons

1 ceba

2 tomàtigues de ramellet

2 patates grosses

3 pastenegons

100 grs. de mongetes

100 grs. de faves tendres

1 troc de carabassa

3 carxofes

1 manat de bledes

4 ossos de porc

4 troços de xulla

oli d'oliva

llorer, herbassana, moraduix

probe vermell, sal.

El vespre abans heu de posar

els ciurons en remull. A l'hora

de posar-los a bullir, canviau-

lis s'aigua -la del remullar-

los podeu aprofitar-la per

a regar les plantes, que vos

ho agrairan-.

Bulliu-los dins aigua freda,

posant-hi un polsim de sal. Si

ois bulliu dins l'olla pressió

no cal poscir-hi carbonat. Keservau-

P A M A D E R I A - PASIUIUA

C A F E T E R I A • H E L A D E R Í A

AWA. MATEO no3Ci!, m. »ne««
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los dins 1 ' aigua.

Posau els ossos i la xulla

a bullir amb aigua freda. Si

els ossos no són frescs, és a

dir si són salats, tirau les

dues primeres aigües i feis-

ho bullir una tercera. Reservau-

ho dins l'aigua del bullir.

Mentrestant nétejau la verdura

i trocejou-la.

Feis un sofrit amb la ceba

i la tomàtiga dins l'oli d'oliva.

Anau afegint-hi i sofregint-

ho un poc cada vegada, primer

el pestenegó, després les monge-

tes, les faves, les patates,

la carabassa, les carxofes i

les bledes al darrer.

Com tot serà ben sofregit,

posau-hi un tassó d'aigua calenta,

un tassó del brou dels ciurons

y un tassó del brou dels ossos,

i el llorer i el moraduix. Deixau-

ho bullir un quartet. Incorporau-

hi els ossos, la xulla i., els ciu-

rons, afegiu-hi més brou de les

dues coccions a parts iguals si

és necessari, rectificau-ho de

sal i feis-li pegar un bull final

d'uns cinc minuts.

Ja es poden menjar els ciurons.

I bons que seran...¡

LO COC DE S'ARRACÓ
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Quo ois arraconors tenim

fama d'armar bulla por no res,

és ben ver, i es demostrà aquest

carnaval. Com que enguany eJs

nins de l'escola no surtirien

desfressats com de costum entre

setmana, car han tingut francs

els dies de carnaval per les dites

vacances blanques, i els al.lots

i nines amb col·laboració dels

mestres i de l'Associació de Pares

d'alumnes, havien treballat un

tema per a les disfresses, es

pensà surtir el diumenge primer

do marc, es l'eren uns pe tits car-

tells repartits a mitjan setmana

i el que estava pensat com a cosa

més bé infantil, congregà més

d'un centenar de fresses. Sortint

de missa començà la desfilada

al llarg de més d'una hora i mitja,

belleruguejant i divertint el

personal ben nombrós que badocava,

retretava i filmava a les totes.

El tema preparat pel alumnes

de l'escola Els Molins eren "els

Insectes" i poguérem veure un

eixam d'abelles ben nombrós am, b

un buc móvil i fins i tot amb

arreplegadores de mel. També

hi havia un grup de poriols ben

vermells i un esbart de papellones

de colors molts vius, mosques,

bruixes ben ferestes, un estol

de vells i velles viatgers, "se-

nyores alegres", teresetes, mons-

tres d'avui en din, màscares

exòtiques i moltes altres idees

amb imaginació i aprofitament

de recursos casolans que és exac-

tament l'essència dels nostres

carnavals de la mediterrània.

Un èxit total de concurrència

L divertiment.
MF E
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DIARI DJEL CLUB D ' ESJPLAI GARRAFA

En aquestes altures ja podem

fer un balanç del que ha estat

l'activitat del Club d'Esplai

"Garrafa".

Respecte al curs passat

hi ha hagut "baixes" i altes.

Dues monitores ens deixaren i

en començaren dues de noves amb

moltes ganes i molt animades.

Els nins matriculats actual-

ment són 92, però sempre hi ha

els que es cansen o els que simple-

ment no els hi agrada, perquè,

ja ho diuen, mai ho fan bé per

a tothom.

Les activitats més significa-

tives que fins ara el Club d'Esplai

ha dui t a terme són per una part,

i a bans de Nadal, (pel "pont"

de la Puríssima), l'estada de

tres dies a la Colònia de Sant

Pere (Artà), on ens ho passàrem

de lo millor, a pesar d'aguna

tocada a les 3 dol matí d'algú

que s'enyorava. Foren tres dies

on ens conegueren una mica més

i on el premi al desordre corres-

ponguó a 1'habitació dels monitors.

Després vingué Nadal i parti-

cipàrem a les Matines amb un grapat

d'al.lots que ho feren de lo millor

i després una bona xocolatada

al Club, on s'hi reuniren més

de* 220 persones.

Pel vespre dels reis el

monitors prepararen un hermós

"Betlem vivent" on hi participa-

ren també els nostros nins,

així com un altre de més "petit"

que encara no hi pertany.

I després de Nadal Sant

Antoni amb una carrossa ben

estibada de gent, que no hi

caberen tots. (Ens sap greu...

per l'any qui ve cercarem un

vehicle més gros...)

Sense llevar importància

a les activitats que realitzam

dissabte a dissabte al nostre

local: jocs, concursos, excur-

sions... al puig de Garrafa (tin-

guérem que esperar el quart

intent per a poder arribar al

cim,... sempre plovia), i tre-

balls manuals.

Fa mesos també realitzàrem

una excursió a Ciutat.

Més a prop, i dins el mes

de febrer, hem començat una

campanya de recollida de piles

usades, ja que degut al sou

gran contingut tòxic són molt

perjudicials per la natura.

Als establiments del nostre

poble hi trobareu unes capses

on hi podeu depositar les vostres

piles (tant de rellotge com

de llanterna, grosses i petites)

o fer-les arribar al local del

Club d'Esplai que normalment

roman obert tots els dissabtes
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de 4 a 5'30 de l'horabaixa.

Us agrairem el gest.

Per altra part cal destacar

l'èxit de públic i divuersió

del passat 29 de febrer amb

la festa infantil de Carnaval,

on es reuniren més de 200 perso-

nes, entre nins i mares. Hi

hagué desfresses de tota mena,

però resaltaven els realitzats

per ells mateixos.

Volem agrair la participació

de les mares per a animar la

festa, i fer sebre també que

dins pocs dies el Club organitzarà

una activitat conjunta per a

pares i nins. Esperam la col·labo-

ració.

Quan estigui més concretat
donarem la suficient informació.

Per l'equip de monitors

Miquel Àngel Marroig

^u/aMos^
CONCESIONARIO OFICIAL

TALLERT.S
Elllllir I. ï lrmi«f. I

Tal. 07 in 70

syzyici^
sikrÍTrBUviĵ

VENTAS
Amnrtii. i

1*1. 87 30 (10

07150 A N D R A I T X
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S'HA CHEAT AL NOSTRE POBLE

UNA DELEGACIÓ DE SA CREU ROJA

EN BIEL ENSENYAT COVAS

N'ES EL NOU DELEGAT

Mesos enrera La Creu Roja

i l'Ajuntament d'Andratx tenien

ja un contracte d'assistència

a toxicòmans, i a rel d'aquest

contacte i també que un- grup

de persones cregueren que els

serveis humanitaris que dóna

Sa Creu Roj¿i podien ésser d'uti-

litat pel poble, féu que uns

quants" es decidiren a contactar

amb ells, i a travers d'unes

reunions i converses, avui podem

assegurar que unia Delegació

de Sa Creu Roja a Andratx ja

és un fet. Al front d'ella està

en Biel Ensenyat Covas i un

grup de persones que formen

la 'directiva i que estan dispo-

sats a lluitar per a tenir-la

dins Andratx en plena eficàcia.

Els serveis que Sa Creu

Roja donarà dins Andratx són

molts, però concretament alguns

ja hi són ara de fet: Ajuda a

toxicòmans, ajuda a totes aqxielles

persones que essent molt majors

viuen totes-soles; instalació

d'un "tele-alarma" perquè no

es trobin tot-sols i puguin tenir

ajuda ràpida en cas de necessitat.

També la instalació d'una

Ambulància de lo més modern,

surtida de tots els instruments

i aparells necessaris per a donar

els primers auxilis a tota persona



19

necessitada tant per falta de

salut com por accident. Estarà

ai servei del poble d'Andratx

les 24 hores.

Aquests són alguns serveis

que estan ja en marxa, però en

el futur os podran activar molt

més i tots els que facin falta.

Per altra part es necessari

dir que la Delegació de Sa Creu

Roja necessita ajuda moral i

material per part de totes les

persones que puguin i vulguin.

És el tema dels socis que n'hi

pot haver de dues dimensions:

Voluntaris actius, o sia persones

quo puguin dodi car algunos horos

del sovj tomps lliure per servir

o donar una mà a les necessitats

i actuacions que Sa Creu Roja

tengui dins el terme del nostre

Municipi.

I també els socis suscriptors

que pagant una quota poden ajudar

moral i materialment

Tots els interessats a col.-

laborar o també per informar-

se es poden dirigir a Biel Ensenyat

Covas, Plaça España, n9 1, telèfon

67 11 06.

El 4 d'abril es constituirà

formalment la Directiva i s'entre-

garan els primers carnets de socis.

No cal dir que aquesta és

una bona nova per al nostre poble

i desitjam que amb la col·laboració

de tots Sa Creu Roja doni els

bons servo i s social i assistencials

quo la caracteritzen.

lil'iM',!'1 I.CI S OISTÍMHJTS l'.N Kl, SOI'AK A l 'AVOK |j|'. I ,A CAiMI'AN VA CUN'l'KA Kl

CÀNCER

Ens ha arribat la relació dels resultat que es tingueren en

el Sopar que, el 30 de novembro passat, es féu al menjador de l'Es-

cola des Vinyet, en benefici per a la Campanya deia Lluita contra

el Càncer, organitzat per la Junta Local. Són aquests:

- Tikets pel sopar: 343.454 pessetes

- Rifa efectuada durant

aquest sopar 154.000 pessetes

Tot dóna un total: 497.454 pessetes

La Junta local aprofita per reiterar les gràcies a totes

les oriti tats i particulars que hi -ol . laboraren
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L'Església som nosaltres, els creients en Jesús.
I en aquesta Església que és comunitat:

— Tots els membres som necessaris.
— Tots hem de ser actius.
— Tots som corresponsables.
— Encara que hi exercim funcions diverses.

PER A1XÛ. A TOTS ENS INTERESSA UNA ESGLÉSIA MES UIURE, MÊS ADULTA l MÊS ACTWA•

g, »A ± <**"

* o.™«« ' «T! 1" d'.° ïïw * *Z
•-—-ÄSSSÄ*1—•*„o,.« w* AÏ ••" viT?« «""'•" <"Ò

A^Ä^ÄÄCrsärÄ
Í̂SSÍSS

„w*. P»«*« «"* " • j,, „uà**, t *

-" —rrassî-JSÎTS
I^^fif:
«*•*>• «, «.i» P«* "•"'""'' ll/POb'M Í *" f« í̂̂ HíssrAAí«-"11

u„ nu/on l •
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' Dèiem abans: Pagar belmes I primícies a l'Església.

< I ara: "Donar-hi I'1% dels ingressos neis de cada mes".

> His pobres teñen drei a rebre la seva part d'aquosts béns.

> Els dons de l'Església, els ha rebuts gratuïtament de Jesucrist i el* ha
de dar lambé de lianc.

i Però els catòlics vertaderament conseqüents hem d'enfrontar les des-
peses de l'Església: persones, obres pastorals I socials, temples i edi-
ficis.

» Les nostres comunitats seran adultes on ésser capaces d'encarar per
complet aquestes despeses. Això és l'autofinançament.

> I aquest as ara mes urgent que mai. quan l'Estat ha congelat les alu-
des, amb tendència a la desaparició.

> Pc-r<|MÒ volmn unn EflatrVsia lliure, la mantenim entre tots.

> LTsglr-r.l.i de Mallorca vol autofinancar-se, a través de l'autofinança- •
ment de les parròquies.

> Els donatius a I Església desgraven un 10% de la Quota Integra de l'Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) des del t" de
gener de 1992.

FULL DE SUBSCRIPCIÓ PER
L'AUTOFINANCAMENT DE L'ESGLÉSIA DE MALLORCA

r I SI. vull col·laborar nmb In pnrròqtiin de

H O amb la diòcesi de Mallorca.

IMPORT
La meva aportació periòdica serà:

PERIODICITAT

O otea
Q 6.000 ptes.

G 5-000 ptes.
I I -1.000 ptes.
[J 3.000 ptes.
1 1 2.0OO píos.
( 1 1.000 ptes.
Nom I Llinatges:

Carrer

Telòfon O.P. ...

0
CJ
O
(J

Cada mes
Cada trimestre
Cada semestre
Coda any

Població
DOMICILIACIÓ DE REBUTS EN BANC O CAIXA
Senyor Director: li prec que atengui, amb carree al meu/meva compte/mbrett.
»Is rebuts que presentarà la parròquia d»

o la d/ócasi de Mallorca.

Banc/Caixa: Cod. Banc/Caixa: |. i i i |
Adreça de l'Oficina:
Cod. Oficina: | i i . | Compte / Uibreta N» | |,.i i t i i i i t |
Titular del Compte / Uibreta:

Data: Signatura del titular:

NOTES: I) Si no vol f«r sincrlpció bancària, ompli tan to» la pari iiipwior d'iqumU paghi, i)
Aquest compfonús quedarà extKigü en el moment que el signant ho declari. 3) Pots 1er arribar
aquest tul a la teva parròquia o • l'AdmlnsIracio de la diòcesi de Mallorca, carrer Seminari. 4:
07001-Palma de Malore*.
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El passât dia 5 de febrer,

tingué lloc a Can Toneta, la

primera Reunió de l'Associació

de Mestresses de Casa d'Andratx

i el Port. L'assistència fou

massiva i es pot dir que la reunió

fou un èxit. Hi ha ganes de fer

coses i organitzar-se. Posterior-

ment, el dia 29 de febrer, en

tingueren una altra al Port.

Les finalitats primordials

d'aquesta nova Organització són

facilitar, promoure i afavorir

els desenvolupament personal

i social de la dona en particular,

aixi com de la família en general.

Per això estan animades

a organitzar activitats i partici-

par en altres. Els 8 i 10 de

març assistiran a la Fira "Mans

de dona" que es fa a Ciutat. Assis-

tiran a la "Taula rodona" que es

fera a Andratx el dia 12. Pel 13

pensen organitzar un sopar entre

les ja associades. Pel 4 d'abril

una conferència sobre "el pes ideal"

i un lloc de vendes a la Fira Agrí-

cola del 5 d'abril. I mes coses...

La Junta Gestora que ja funcio-

na la formen: Presidenta, Joana

Maria Salvà Pujol; Vice-Presidenta,

Antònia A. Toledo Ferrer; Secretària,

Catalina Aleñar Juan; Vice-Secretà-

ria, Anna Kay Stewart; Tresorera,

Jerònia Palmer Palmer; Vice-Tresore-

ra, Catalina Borràs Lladó.

Des d'aquestes pàgines volen

aprofitar per a fer una invitació

a totes aquelles dones interessades

per a formar part de l'Associació.
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BOVER

Aquest nom significa "guar-

dià de bous", és por Un r» t un

llinaUgc que porUenoix ni grup)

dels que hom nnomenn "noms d'ofi-

ci o professió". Es Uroba amb

les sogüenUs vari a n Us: Bové,

Bobe, Hube, Hoher.

No es troba en e I. 1,1 i bre

del Repartiment després de la

Conquista, però ja en el 1.285

apareix un tal Vj dal Bover,

diputat per la vila de Santanyí

davant el rei Alfons TII d'A-

ragó. El Urobam també a la llista

dels primers pobladors cristians

d'Andratx.

Era a la vila de Porreres

on més hi havia aquest llinatge.

Actualment es troba amb més

intensitaU a SanUa Maria del

Camí i Vilafranca. Tambó a Ciutat

i a Petra, Campos i Felanitx.

I nuclis aïllats ori apareix

aquests llinatge són: Capdepera,

Sóller i Andratx.

En la història de mallorca

Urobam:

Robert Hover, 1.321, senyor

de 1'Alquería de Mortitx.

Raimond Dover, 1.343,

representant; de la vila de Robi-

nes (Binissalem) por a donar

jurament i nomena Uge al rei Pere
III d'Aragó.

Joan Bover, de CiuUaU, fou

un dels que es refugiaren a Valèn-

cia quan la persecució dels Comú-

ne rs.

Dalmau Bover, doctor in

utroque jure, fou condecorat per

Felip II ciutadà militar a perpe-

tuïtat al 1.591.

Gabriel Bover fou síndic

a les Corts de Barcelona de 1.599

Jaume Bover, capità dels

exèrcits de Felip IV.

El P. Gabriel Bover, al

1.652, desUacà en l'assistència

als apestats, a la vila d'Alaró.

Antoni Maria Bover, cavaller

reial de l'Orde de San Fernando.

I al segle XX trobam dos

renombrats ciclistes: Miquel Bover

Pons, de Ciutat, i Miquel Bover

Salom, de Son Sardina.

L'escut d'arir.es és: en c¿impo

d'or un toro de sable, i bordura

de sable de vuit peces.
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Vos oferim altra volta un grapat de refranys i expressions "nostres"

Recollits del llibret "Enseñanza práctica del castellano".

A. Ensenyat

A bon bocí, bon glop de vi

Ahir, bover; avui, cavaller

A on bota sa cabra, bota es cíibrit

A onsn d'on mussol, so donn fa cl quo vol

A l'ignorant, guia']; al loco, forma'l

A un mentider no el creuen en dir ver

A lloc estern, ses vaques suquen es bous

Be dejuna qui mal menja

Boira pastura, aigua segura

Bons modes i doblers fan els homes cavallers

Ca envejós, ni roega ni deixa roegar s'os

Com més fan, manco en tenen

Des seu pa en farà sopes

Qui diu ses veritats, perd ses amistats

Dos galls en un mateix galliner no canten bé

D'abril i maig, surt es raig

Por l'abril en bon demati, hi la bon dormir

Donar un dit i prendre tota sa mà

De doblers i bondat, sa meitat de sa meitat

Lladre d'un ou, lladre d'un bou
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AGRICULTURA ECOLÒGICA

C3U1Ì &Ì3 X C2UJÛJ rsIO CJ23-?

Onda vogada mós sovint

tronam on oís mitjans do comunica-

ció, principalment, a In prornsa,

referències n I'agrieultura ecolò-

ql<:n. linn possui. molts d'anys

sonso quo nlnqi'j on parlés i on

oís quals or n quii 1 i f Sonda com

uno agricultura pre-hi stòrica,

poo produot i va, adient nomos

opi ¡ils horts potiLs o por los

porsonos quo vollen mantenir-

sc al marga do la societat.

Pin iiquosts moments és un

I orna do moda 1 hi ha moltes perso-

nes que volen exposar la seva

opinió, tot i que quasi sempre

os repeteixen els tòpics o es

mosolon conceptos do l'agricultura

convencional o química amb els

(lo I ' eco ! òq i on. No creiem que

aquestos opinions siguin interes-

sades, però és obvi que difonen

conocptos equivocats i es dificul-

ta oi desenvolupament de 1'agri-

cultura ecològica i os confon

i perjudica els consumidors.

FKNT UN POC O 'II ISTÒRIA

Mirem uns deu nnys enrera:

per aquelles dates nasqué la

Coordinadora d ' Agricui tura Ecolò-

gica amb Àmbi t , estatal, quo sorgia

do la necessitat d'nglutinar

les persones quo practicaven

una agricuI tura respectuosa amb

'•I iniüli i que produïa aliments
sans.

En altres països, alguns

omb mos de cinquanta anys d'expe-

riència, es vonlon emprant dis-

tints noms: ortjAnlcn, «teològica,

biològica, biodinamica. Les asso-

ciacions i agricultors Integrats

en la Coordinadora vàrem elegir

la paraula "ECOLÒGICA" com la

que més definia la seva caracte-

rística principal, espectar ,els

ecosistemes.

Hem de precisar que quan

fem agricultura estem, evidentment

alterant els ecosistemes naturals

a fi i efecte d'organitzar plantes

i animals ca a una producció

econòmica. Però quan en 1'agricul-

tura convencional la planificació

de cultius o l'activitat ramadera

es decideix nomos pansant en

la producció, en els ecosistemes

agricoles o ecosistemes, es consi-

dera la diversitat 1 l'equilibri

entre poblacions u<; plantes i

animals. Es dirigeix cap a una

producció relativament alta 'i

sostinguda que conservi o augmenti

la fertilitat de la terra.

LKGISt.ACIO ACTUAL SOllRE

AGRICULTURA ECOLÒGICA

Totes les denominacions

quo han estat emprades, són ncep-

tades. i es poden utilitzar nmb

referònrla als productes de l'a-
gricultura ecològica. L'article

?. dol Kogkiment do la Culi n»2.O92/

VI del consoli, sobro la producció

agrícola ecològica l In sova

anomenada on els productos agraris

i alimonticis determina lu denomi-

nació por cadescun dels països

membros. Rn el nostro oas és

oro t oil 11:. Tot I quo I OH ihmoinlnu-

cloiiM com biològic, biodiriamlc,

organic, poden essor utilltxades.

líls productos ecològics, aliments

o mitjans do producció, ostan

regulats pel Reglament do la

Denominació Genèrica í el seu

Consoli Regulador. Aquesta "Deno-

minació Genèrica" s'ajusta perfec-

tament a la situació d'aquesta

agricultura, ja quo la seva quali-

tat especifica vo donada por

la seva forma d'ésser produïda,

generada, i no pol lloc d'on

ve com la Denominació d'Origen,

com por oxomplo "Denominació

o'Origen Vi do llinissalom".

El Reglament i los Normes

per les qunls s'ha do guiar l'a-

gricultor i/o ramader i l'olabora-

dor varen sortir a una Ordro

publicada el 4 d'octubre de 1909.

lli ha hagut un temps on el qual

tot 1 existir aquesta legislació

no s'hnn denunciat situacions

irregulars. Aquós t: periodo va

acabar cl juliol de l'any passat.

Actualment no es poden

vondro productes amb ois noms

ecològic, biològic, orgànic o

blodlnamic. si no porten l'etl-

q'iotn del OKAH (Consull Regulador

de l'Agricultura Ecològica),

o al són productes sense envasar,

vòmits directament pel productor,

si aquest no cuta Inscrit en

el Registro de Finques o Elabora-

dors de que disposa el CRAE.

Pef ésser inclòs en els

registres s'ha de fer la petició

al CRAE (C/ Cervantes, 21 2»,

porta 7.28014-Madrid). El Consell,

mitjançant el seu personal tècnic,

fa una visita a la flnoa o finques

del sol·licitant 1 es proposen

les mesures a prendre per a la

reconversió 1 el temps que durarà,

tenint en compte els sistema

de cultiu anterior.
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Af^RjaJLjnmA_TRAl)lC.IOHAL

I ECOLÒOICA

Tambfi hom de for veure

quo agricultura tradicional 1

agricultura ecològica no son

la mateixa cosa.

L'experimentació es un

mòtode fonamental per adquirir

coneixements. Per aquesta banda

I'agricultura tradicional té

un conjunt do tècniques comprova-

des al llarg dol temps, quo limi

fet possible produir aliments

l conservar la fertilitat de

la terra.

L'agricultura ecològica

rocull alguns principis do l'agri-

cultura tradicional, com per

exemple la varietat do produccions

els rendiments sostinguts, los

varietats i races autòctones

adaptades a cada lloc, etc.

Tot i això. algunes practi-

ques do 1 'agr i cuI turn tradicional

5:'h,iM do rovls.ir pcris.-irit on los

novos tecnologies i l'avene do

Ics clónelos apiiçados a I'agri-

cult, lira: qui mien, biologia í

ecologia. No s ' h.'i do dos l.rui r

I . I i i i . l l . r i ¡ . I (ir'J·'inl'M (<;r rin.ldíl

Hf rosi d l Is o rosins do poda)
s i r i o quo s ' h i i d ' incorporar a
l . i c.il'.i sup«'! ¡ o r f lc I . I l i > r r ; i ,
no rs do::t i no i x I v i v i d . i in i cr ob ìnna
d" l , i terra ' i i rant.-ne tol.es les

c.ipes, sino que s ' a f a v o r e i x amb
cu I t. i us , 'iduquii ts.

a i x l l ' e q u i l i b r i
torra.

v i t a l do la

O I U I i C T I U S I.'AGRICULTUUA

ECOLOGICA

L'arl ic-lo segon de les

NOrmes Tècniques de la Denominació

Generica de l'Agricultura Ecològi-

ca els defineix aixi: "lïls termes

agricultura orològi ca, biològica,

organica o biodi ruim i ca defineixen

un sistemn nqr.'iri niiib 1'objectiu

f onament.il I d'obtenir aliments

do màxima qualitat respectant

oi mod i t'inibiíïnt i conservant

I,) l e r l i l i t . n l . ile l . i terra, mitjan-

çant. I ' ú;í òptim do 1 s recursos

i seose emprar productes químics

de sintesi".

L'aspecte mos important

de l'agricultura ecològica és

la no ut.i I i t/.nci6 de productes

químics de síntesi, que preterì

I-i no contami i nio i 6 dols aliments,

dol modi amb i - i la no introduc-

ció d'elenu ,,t.s allons a Ici nntura-

los.i quo no r:s doqrndon o quo

ho l<in iiml) d i I i cu J t-il., .ill.crotit

Fxposnr e 155 objectius do

l'Agricultura Ecològica seria

molt llarg, també ho seria parlar

do los tècniques de cultiu pròpies

d'aquesta agricultura. Actualment

es poden trobar llibres que parles

do tot això.

El GRup d'Agricultura Ecolò-

gica a Mallorca t6 com a objectiu

donar a conèixer 1 ajudar les

agricultures que respecten el

medi i la salut de les persones

i animals.

Podeu contectar amb nosal-

tres si us intoressen aquests

temes 1 voleu la nostra col·labo-

ració o ens oferiu la vostra.

Aquesta és la nostra direcció:

GRUP D'AGRICULTURA ECOLÒGICA

C/ Antoni Maura, 5

SENCELLES

Texte: Maria Antònia Manzanal

Il·lustració: Matra Hodgekins

El matrimoni, D.

Francesc Alemany Palmer

i D- Maria Planas Sureda,

celebraren, el passat

31 de gener, les Noces

de Platí (60 anys de casats)

Per tal motiu reberen

entre altres la feclicita-

ció del mateix Rei' d'Espa-

nya, D. Juan Carlos I.

Rebin també la nostra

enhorabona.
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El diumenge, 1 de març, hi llagué a "Finca Joana"

un Concurs de "Doma Clàssica", dotat en més de 100.000

pessetes, en trofeus. Hi participaren 32 entre cavallers

i cavalières, de tots els Clubs que hi ha a l'Illa.

Aquests foren els premis: 1er, Àngela Llinàs, 2on,

Isla Bestard, 3er, Evelyn de las Alas, 4rt, Margaret

Holme.
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NOTÍCIAS UL'L CLUB BALONCESTO ANDRAITX

Resultados del mes de enero:

3a División: Joqqi ng

Andrà i tx

1. Bahía

Andrà i tx

92 Andrnitx 86

104 Son Rapiña 92

05 AndraiLx 91

68 Hispània 62

Infantiles C.B. Andraitx

Juveniles Masculinos : La Sallo

Andraitx

Patronato

Andraitx

44 Andraitx 73

74 Alcudia 70 470

80 Andraitx 73

69 Prohaci 89

Juveniles Femeninos: Andraitx

Campanet

Andraitx

Inca

Cadetes: Andraitx

Palma

C.Calvià

Andraity

75

38

33

24

18

74

57

26

Collerense

Andraitx

Pollensa

Andraitx

Alcudia

Andraitx

Andraitx

S.José

24

40

30

17

74

3o

11

111
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Infanti les:

Alevinos:

RosuJ Lados mos do f o

3';- División:

Juveniles masculinos

Juveniles femeninos:

Cadetes:

I n f ani- ¡ 1 os:

M« . i nos:

Dciijaiu ¡ MUS:

S. Francisco

Andrai tx

Rafal Vell

Andrai tx

broro:

Lu Gì o fi u

Andrà i tx

C.Calvià

Andrai tx

: La Gloria

Perlas

Andrà i tx

Andrai tx

Gesa Alcudia

Andrà i tx

Porto Colom

Co 11 érense

Andrà i tx

Andraitx

J.Mariana

Andraitx

Andraitx

Ahdrni tx

Costa i l . l ober

Andrà i tx

Andraitx

S. Cayetano

Andrai tx

Andrai tx

29

47

32

30

104

81

98

76

81

42

68

68

66

48

20

M

45

26

80

27

43

59

a 37

40

40

52

36

20

Andraitx

Sta. M. Sofia

Andraitx

Inmaculada

Andi ,i i tx

A. Gr ¡malt

Andraitx

La Gloria

Andraitx

Andraitx

Ramón Llull

La Salle

Andraitx

Llucmayor

Andraitx

Andrà i t:x

Campano t

S. José A

Andraitx

Gide A

Español

S. Agustín

Andrai tx

Inmaculada

L. Vives

Andrai tx

S. Cayetano

Inmaculada

42

50

50

35

76

78

77

73

56

43

36

54

63

30

34

50

15

111

46

58

80

97

48

54

39

48

34

If»
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El equipo de 3'1 ha realizado

un brillanLe final de la I'3 fase

y se ha clasificado en 3- posición

de su grupo. Ahora está jugando

la 2a fase o fase final de Mallor-

ca, u, de momento, ha g¿mado

los partidos de casa. Mención

especial la victoria frente al

líder La Gloria, -después de una

emocionante prórroga.

LOs juveniles masculinos

que habían empezado con dos victo-

rias y dos derrotas, tuvieron

después tres victorias consecuti-

vas, pero perdieron en Alcudia.

Mantienen la 3- posición. Una

clasificación fi.nal entre el

3° y 50 pucsto sería satisfactoria

para el equipo.

Las chicas mejor de lo espe-

rado. Ganaron tres de los primeros

encuentros y han ganado los últi-

mos cuatro partidos, listan coloca-

das en la 2- posición do su grupo.

Los cadetes siguen perdiendo

de diferencias abultadas, si bien

últimamente meten más puntos y

encajan menos.

Los infantiles y los ''alevines

se encuentran clasificados en

la zona intermedia. A los infanti-

les les falta continuidad. LOs

alevines han ganado el único parti-

do que han jugado en el mes de

febrero.

Y por último, los benjamines

han ganado el único partido que

han disputado este mes.

C.B.A.

En la foto, los Juvenile

Femeninos C.B.Andraitx
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FUTBOL: EL C. D. ANDRAITX MEJORA POSICIONES

La singladura futbolística

de este afio del equipo de fútbol

de nuestra localidad tendrá que

ser estudiada muy municiosamente

y clarificada cuando la competición

llegue a su fin, ya quo los altiba-

jos que se han venido produciendo

en la clasificación no son muy

comprensibles. Por regla general

un equipo tiene un momento bueno

y otro malo, pero en el caso de

nuestro conjunto celeste ha sido

una continua escalada de posiciones,

para luego volver a los puestos

bajos y volver a sembrar el desaso-

siego entre los aficionados.

Regular comienzo e inicio

de la mala racha con Arnaldo Pons,

calda' en picado y salida a medio«

flote con Manolo Fuster, vueltas

a las andanzas negativas y respiro

momentáneo con Raúl Cobo. Asi,

en un cu.idro do estadísticas, h.ibría

quo rolrcndarlo, partí a partir

do ahora osl.ar on una zona intermo-

<ll.i <iuo puedo liaoor prosuglnr ul

gún sueño u.ira a jugar la liguilla

do ascenso. listamos a cinco puntos

de ello, pero por el contrario,

estamos n sólo cuatro puntos del

descenso también, o sea, quo quedan

casi tros mases de competición

y auguramos todavia un gran interés

en la misma, cabiendo la posibilidad

que sólo al final se pueda saber

el puesto quo se va a ocupar.

Ahora bien, los últimos

partidos disputados1 por cl C.D.

Andraitx han vuelto a hacer que

In afición disfrutara con los mismos

resultados aparto, oí fútbol practi-

cado ha sido sorlo y alegra, aquol

equipo mortecino y que temía, según

In marcho del partido, el acabar

perdiendo. ahora hay seguridad

y so luogo cor» In intención ' do

l.uscnr -i rosult/ido positivo. Fll

oquipo il.i SpqurM.-id n 1 > afición

y oí lo es do tr>nor »MI cu^ntn. Do

ahí al-final se [Mieden vivir bu'onas

tardos de fútbol y como conseguir

una posición tranquila en la clasi-

ficación. Con los avatares vividos

en la actual campana uno se daría

ya por satisfecho.

El equipo juvenil, que pare-

cía haber renacido de sus cenizas,

ha vuelto a la andadas. La derrota

frente al Collerense, en un partido

que era a vida o muerte, hizo perder

la gran posibilidad de mantener

la categoría. Ahora, de nuevo la

clasificación en un puno. At.Rafal,

Collerense y Andraitx están empata-

dos, y entre ellos estarán las

dos plazas de descenso. Quedan

seis partidos a jugar y deberán

jugarse a cara de perro. Las posibi-

lidades no están mal, pero ahora

i'a no se puede • er rar' mas.

Cierto que oste equipo so

ha visto mermado en algunas Interio-

ridades, que al. ftnal de temporada

tendremos quo analizar, pero las

rentes y pensantes andritxoles

no estan on pro do hacer un fútbol

do cantero. De ahi que cnsl stempro

,nos Iu7.ca ol pelo, en ol buon senti-

do do la palabra.

El equipo de III Régional

no ha dicho todavía su última pala-

bra, y es, sin ninguna claso de

dudas, el que mejor campana, amen

dal C.I.M,, está realizando. Ahi

la campana será mucho más largo,

ya que hasta mediados de junio

no se darà fin a la misma. Quizás

en aquellos meses la alegría será

enorme, ya que el equipo opta y

puede hacerlo totalmente a un ascon-

so, -poro también ahi hay quo tenor

los pies en el suelo y seguir sin
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decaer. Ahí habría que hacer una

llamada de menos agresividad entre

los jugadores, que a la larga

nos puede perjudicar y, como no,

también otra para que los jugadores

se den cuenta de las dificultades

que habrá que sobrepasar. Pero

si ellos consiguen el ascenso,

la directiva estará con ellos y

oí nfio que viene se puede muy bien

jugar en II Regional.

juogo, ost.'ui demostrando quo poco

a poco l;i labor no os difícil,

y que a la larga serán buenos juga-

dores, quo pasarán a engrosar las

filas del escalafón del oqulpo

andritxol.

Los cadetes y los infantiles

están muy próximos a finalizar

sus competiciones, algo más larga

p.-ira los últimos. Los logros se

me antojan positivos, ya que todos

sabemos que en el pueblo no hay

más cera que la que arde, pero

los trabajos que en estas categorías

se hace hay que resaltarlo y apoyar-

lo. Hablar ahí de ascensos sería

en t )do momento negativo, y a las.

pruebas me remito.

Los benjamines dol C.I.rt.

continpuan la lucha para conseguir

la segunda plaza. El Ramón Llull

está Inalcanzable. Lástima do puntos

lastimosamente perdidos, ya que

estos llevarán al traste a un equipo

que empezaba con buenos alicientes

la competición. Ahora, o seguir

luchando y, lo dicho, un segundo

puesto sería muy bueno.

Los del fútbol 7 a la greña

luchando y tambión escalando buenas

posiciones. Unos jugadores quo

nunca habían pisado el campo de

Hay que dar cuenta de dos

acontecimientos que en el próximo

mes tendremos en el campo de Sa

Plana: primero, la disputa del

III Memorial Bartolomé Enseflat,

que durante los días 16 y 18 de

abril congregará a los equipos

juveniles del Fortuna Dusseldorf,

de Alemania, que repite visita,

el Real Mallorca y C.I.D.E., de

División de Honor, el primero en

calidad de último ganador y el

C. D. Andraitx. Estos cuatro equipos

serán los que se disputarán este

certamen que anualmente coge más

fuerza y al que se cataloga ya

entre los mejores de la Isla.

Segundo, habrá también el

día 17 de abril un partido de cate-

goría benjamín del torneo que orga-

niza el Consell Insular de Mallorca.

Jugarán el equipo del Barcelona

C.F. y la seleccción Balear Benjamín.

Un gran acontecimiento, con la

posibilidad de que algún andritxol

forme parte de esta selección.

Miguel Palmer lo hizo on las dos

últimas temporadas y bien puede

repetir, anión de algún otro jugador

quo osto nfio puodo debutar.

i.o dicho, dos acori Lee Im l oït tos

que sin duda arrastrarán a Sa Plana

a muchos aficionados.

JOFRE



RECORDS D f / \ H I R

y
• ivo

Sense nostalgies, sense voler dimensions ecològiques...

Només com el que 6s... Dues imatges de Sant Elm, eJs

anys 40 o 50




