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SALUTACIO
Lá^J.F MARCH

Aquest any de 1.97? ás estat molt important per a Ia vila d'ANDRATX,
pel fet que un estolde-joves deciditsiplens d'ideal s'han reunitperfun-
dar una agrupació denominada: GRUP CULTURAL BALENGUERA.

ElIs volen despertar les inquietuds socials, culturals, esportives dels
andritxols, sobre tot dels joves. EIs joves que sónel futur del poble i
element predominant dins ANDRATX.

Sí, ANDRATX ás un poble de joves, puix Ia mitat dels andritxols no ha
complert els vint anys, i cada anyada neixen uns cinquanta andritxolets
nous, que en poctemps corren i boten pels nostres carrers.

ElfBtde tenir tanta joventut significa una cosa molt important,perque
denotaunainvasió de sang novella que va transformant lentament el paisa-
tge humà. Es tracte d'una força enorme, incontenible, que imprimirá noves
rutes a Ia nostra població.

Elcanviqueimprimira aquest jovent pot beneficiar i també deteriorar,
Ia nostra convivència. Perósiguem optimistes considerant u*nirament res
posibilitats de be' que poden reportar.

EIs joves,just pel fet d'eser-ho, ja tenen dins les mans el tresor me's
gran del món que els obliga a una actitud de responsebilitat, perqué tot
aquell que ha rebut un do n'ha de respondre.

El jove poseeix principalment dues coses,queha d'administrar molt bé,
i segons l'ds que en faci d'elles es realitzarà plenament o no en Ia seva
vida, farà digne dins Ia societat o serà infeel a les esperances que Ia
humanitat tá xifrades en cada persona.

La joventut contà FORCES INMENSES que s'han de desenvolupar, i, endemés
se Ii obren per endevant moltes de TERRES IGNORADES per trescar, com els
continents que descobrí en Colom.

El jove necessita ensolcar Ia sevaenergia, les pasions, els instins;
donar una direcció a tantes de possibilitats latens que ha de descobrir
amb una refjlexió constant i les ha de posar per obra mitjançant una volun-
tat ferme i perseverant.

La joventut no ha estat feta per el plaer, ni per l'avorriment, sinó
per a l'heroisme, per a somniar i realitzar coses grands. Entre els va-
lors millors dels jove° actuals se'n poden destncar dos: Ia festa i Ia
fraternitat.

La festa desepareix en una societat ben organitzade, sense espontanei-
tat. Però l'anhel de felicitatquehihadinscadacorhumaprenformaconcre-
ta de festa en Ia joventut, quan ellapotdesplegar tots els seus valors*

D'altre part el joves sentan Ia fraternitat, amb el desig d'un món més
just, cosa que riuen molt endins i per Ie qual són sensebilissims. El seu
inconformisme i rebel.lis ataquen Ia hipocresia, Ia mentida, i les tradi-
cions inútils o explotadores.

Per tot aixo que hem dit, ol GRUP CULTURAL 8ALEMGUER.A vol aglutinar a
tots els joves andritxols, aclarir què pensen, què desitgen, quins són els
problemas que els roegen, quina pot esser Ia seva aportació en bé d'ANDRATX,

Aquesta revista, que ara inicia les primeras passes, crida a tots els
joves andritxols, i també als altres andritxols, a trebfllar per a Ia uni-
tat i progrés del nostre estimat poble.

- ! UISCA AMDRATX ! -
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Poema
EN SILENCI

De vegades pens que sa soledat està sola,
de vegades - no sempre - camin cap ella.-
De vegades tJ, de vegades jo, som soledats amb companya

cap a una soledat me*s bella,
cap a una soledat me's sentida.

De vegades pens que sa soledat està sola,
i quan me's em trob amb sa gent,
más m'assalta, más em fer...
...i se m'ofereix tota.

Tu* ets sa meva soledat acompanyant.
De vegades tJ, de vegades jo, soledat infatigables,
ens contam coses estranyes,
parlant-nos de amant a amat.

De vegades pens que sa soledat està sola,
cansada d'esser soledatodiosa:
de vegades v e r s ,de vegades prosa,
m'assalta, em fer... se m'ofereix tota...

Antoni ffliralles i Ensenyat

HUMOR

I CfteieM 06 8oX)A F6 4$UtrU. fiePRAK)V 406 b?U...
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LA BARONIA DEL PARIATGE
BALTASAR PORCEL

A Ia mort de 3aume I, el Conqueridor, el desgavell en la colonitza-
ció i el govern illencs fou voluminós, almeyns fins a l'organització del
regne propi. Andratx visqué aquesta situació d'una manera agreujada, tant
tant pel seu aTllament geogràfic -a trenta quilòmetres de Ciutat, i lla-
vors sense cap camí- i del poder feudal. 3aume II de Mallorca fou un bon
administrador, alhora que s'expansionava pel Mediterrani Ia força comer-
cial i política catalana: així, el regne de Mallorques s'anà centrant i
entrà en una època de bon funcionament, que dura fins passada Ia meitat
de Ia centu*ria segCIent. La pressió reial sobre els terrenys del bisbat
era lògica, tant me's tenint en compte que aquest es trobava situat a Bar/
celona, seu de Ia monarquia catalana en gairebé perpetu plet amb el tron
mallorquí«

La qffestió fou resolta en temps de Sanç I de Mallorca, el sucessor de
3aume II, i el 1.323 el Rei i el Bisbe, anomenat Ponç, firmaren Ia con-
còrdia del PARIATGE: quedaren a parts iguals com a senyora del territo-
ri de Ia Baronia, tant en Ia qCfestio de nomenar les autoritat* i en Ia
d'ewbutxacar-ae tota mena d'impostos i de contribucions, com en les ju-
risdiccions civil i criminal. Hi havia, però, uns líltims casos que que-
daven de Ia competènciadel .Rei, coro el recurs contra Ia contftemna demort«
També per a eIl quedava Ia UaIl de Ia Palomera, des del coll d'aquest
nom fins a Punta Galinda i a CaIa En Basset, a excepció de 1 'illa de Ia
Dragonera, que continuava a màns del .bisbat.

Cada parròquia del PARIATGE era governada per un batlle, càrrec pri-
mer anual i després bianual, rromenat alternativament per el Rei i pel
Bisbe. Presidia el Consell, escollia els seus lIoctinenrts o saigs, era
Ia primera autoritat local en Ia jurisdicció civil i criminal. Amb el
PARIATGE començà a funcionar el Consell, òrgan administratiu i, diríem,
representamt del poble, nomenat pel règim de Frarrquesa, de Sac i de .
Sort, etc.Amb el mateix procediment que el Rei i el Bisbe elegien el
Batlle, ho feian amb un jutge, però aquest era comií a tot el PARIATGE,
i àl qual havia d'acudir el batlle amb els expediens que Ii pertenyien.
Si Ia troca s'embolicava més, passava a mans de les crfries reials i e-
piscopals.

Una nova autoritat, creada per 3aume III de Mallorca, s'hi mesclà el
1.336: Ia del mostassa, un oficial d'ordre pu*blic, obres pJbliques, ra-
maderia, comerç, etc., però independents d'ell. Al PARIATGE entrà en Ia
rotació Rei-Bisbe, amb les mateixes característiques a què estava sub-
jecte el càrrec de batlle. La Nova Planta de Felip de Borbó l'eliminà.

I el PARIATGE continuà, fins que les Corts de Cadis aboliren els
senyorius el 1,811; hi proclamà llibertats un extraordinari personatge
mallorquí: el bisbe Nadal. Andratx, doncs, va marxar durant sis segles
amb el que en podríem dir un règim autònom, a més d 'estar aïlladament
a ponent de Mallorca: dos fets decisius, i essent el poble, en Ia pràc-
tica, Ia capital del PARIATGE. Un document de Felip II, del 1,569, re-
coneix el que era implícitament aceptat: "...en Ia villa de Andraig
por ser Ia cabeza de Ia Baronia«..11.

Aquesta existència marginal dins l'illa i l'encongida situació lo-
cal fins al s. XVIII feren que Ia vila pesés poc en el govern i en els

assumptes de Mallorca, Al "Gran e General Consell", per exemple, no

tingué sinó una representació i
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tinguó sinó una representació i en anys alterns, quam moltes altres
poblacions Ia tenien anual i de dos membres. A Ia vegada, va crear
característiques prbpies -individualisme, abraonament, etc,- molt
acusades.

EIs escàndols, bregues i plets que l'autonomia del PARIATGE va
ocasionar foren constants i envitricollats: entre el poder reial i
l'episcopal, ambdós contra Ia Inquisició, el Consell i el batlle
del poble enfront dels jutges i oficials del PARIATGE i dels vi-
rreis, dins Ia mateixa població els partits que es decantaven per
une de les dues autorit§tats, i tot el que volgueu. Amb un fet-clau
capital: els andritxols no volien pagar; exactament, no volien pa-
gar ni censals ni impostos, res; ni obeir cap casta de manaments.
Aprofitant Ia Guerra de Successió, tragueren a puntades de peu el
portador de lletres que compareixia a practicar exaccions i emba»-
gaments per ordre del Tribunal del PARIATGE, cridant: "Visca Io
Emperador i vage-se'n el portador!"

I mentre proclamaven Carles III s'afanyaven a calar foc a l'arxiu
municipal. Arxiu que tornaren a encendre, amb veritable entusiasme,
per Ia Gloriosa del 68. EIs papers de les lleis i de les autoritats,
com millor estan é's cremats.

Arran de Mar
"Reis, Bisbes i lleis"

^]

Al Bisbe, Ii pertocà' el lot occidental de l'illa, agafant
com a partió el curs de Ia Riera, que va de Puigpunyent a Palma:
el territori palmesà que avui se'n diu Santa Creu, Santa Caterina,
El Terreno, etc., i les viles actuals de Puigpunyent, Calvià, Ga-
lilea, Banyalbufar, Estellerrcs i ANDRATX; a més, ffîarratxf i el PIa
de Sant Jordi, alqueries a Binissalem, una vuitena part de s'Albu-
fera de Sa Pobla i altres possessions menors. Quedà constituïda Ia
Baronia del PARIATGE, sota el senyoriu feudal del Bisbe, Berenguer
de Palou, representat a iïlallorca per uns procuradors, que nomanaven
Batlle a cada parròquia.
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flfff BASES PER UNA POLITICA CULTURAL ^

El dia 21.2.79 l'OCB, va aprovar l'article "Bases per una Política
cultural", que siguent interessant per a ANDRATX el volem publicar,

BASE PRIKRA.- Entenem per cultura el conjunt de realitzatcions practi.
ques, valors, signes, formes i representacions que motiven Ia conducta hu_
mana social i individual, i Ia modificecid i iep,roduccirf d'aquelles rea-
litzacions practiques, valors, signes, formes, i representacions que un
poble ha creat al llarg de Ia seva histbria.

BASE SEGONA.- La cultura de Mallorca és part integrant de Ia cultura
dels PaTsos Catalans. Ho prova Ia unitat de Ia llengua i manifestacions de
índole cultural, que s'han mantingut a través dels segles malgratl'acci<5
castellanitzadora de certs sectors de Ia classe dominant, en ocasions alie^
nas al nostre poble. Ho proven també, els testimonis más lJcids dels inte-
l.lectuals del nostre pafs al llarg de Ia histbria.

BASE TERCERA.- El sentit de Ia cultura que aquí consideram esta en con-
tradicció amb qualsevol tipus de dirigisme o imposició' oficial. En aquest
punt, q'Jslsevol intantd5oTgani-tzatfiad'una política cultural ha d'esser
protàgonitzade per organismes propis de Ia nostra nació amb Ia participa-
ció' de les organitzacions culturals dsl nostre país, donant el protagonis_
me que Ii pertoca a les classes populars.

BASE QUARTA.- La cultura mallorquina, no pertany a cap sector social ni
cap partit polític en exclusiva, sinó ben al contrari, ás un patrimoni de
tot el poble mallorquí. Així. han de revisar-se anàlisis simplistes que de-
senfocan l'essència de Ia nostra realitat nacional, fent-la aparèixer opre_
ssora respecta als sectors d 'immigració, sense atendre als factors de ti-
pu3 polític i ideologic que- fonamenta,n aquesta situació'.

BASE CINQUENA.- El fet que molts sectors inmigrats encara no haguin tin,
gut accés al nostre patrimoni cultural e's, entre d'altres Ia conseqCïènoria
d'una política repressiva i autoxritàri-a, tsndent a anul.lar Ia nostra rea-
litat com a poble i que pretén Ia instrumentalització de Ia població' inmi-
grada com a element disgregador de Ia nostra identitat nacional, EIs res-
ponsables d'aquesta situacid só'n alhora una estructura de poder de tipus
centralista i Ia complicitat d'un sector del nostre país, que ha renunciat
els interessos col.lectius de Mallorca. Perquè Mallorca, deu Ia seva histò
ria a Ia diversitat d'homes i dones que han trobat en ella Ia seva patria,

BASE SISENA.- La llibertat é's un dret irrenunciable de l'home..Una pol_f
ca cultural coherent ha d''anar orienteda a desenvolupar Ia personalitat de
l'individu i alhora possibilitar Ia seva realització' individual i col·lec-
tiva, Ia qual cosa representa el desenvolupament d'una convivència nacio-
nal, que, avui és endormiscada pel procés d'alienació nacional que elnos-
tre poble ha sofert aquests darrers segles,

BASE SETENA,- La nostra tradició' ha estat oberta i permeable als co*-»
rrents del pensament i del progrés. Aquesta actitudhade amntenir-se si V1O
lem que Ia nostra cultura sigui present al raén internacional,

BASE VOITENA.- Si el poble mallorquí ha de continuar essent un poble c£
herent amb Ia seva històtia passada i el seu present, ha de plantejar-se
l'aplicació d'una política cultural que fomenti l'interés dels mallorquins
pel conaixament de Ia seva societat. Una política cultural en aquest sentit
haura d'esser radical i atrevida, en els seus plantejaments, puix com sigui
que Ia cultura és allb més profunt arrelat dins l'esser del poble, es, al
mateix temps, una característica principal de l'esser com a nació.

BASE NOVENA.- Una política cultural mallorquina no pot prestar-se al joc
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de Ia disglóssia en considerar Wallorca com urra illa "bilingüe"» Si
aixb fóra àixí, entreríem en contradicció amb les característiques
definidores de Ia nostra societat, i, com sigui que l'idioma castellà
gaudeix de tots els favors de l'Administracií, i, com sigui que dos-
cents anys de dominació lingu*istica, han creat una inèrcia social a
sobrevalorar el castellà sobre Ia llengua catalana, Ia instituciona-
lització de Ia disglòssia convertitia a Mallorca en una terra on Ia
llengua autbctona sofriria un proce*s de continua degradació i des-
prestigi docial. Una política cultural mallorquina, ha de tenir con
a objectiu principal l'extensió" de l'rfs del català a tots els nivells
de Ia vida ptfblica i privada.

BASE DESENA«- La necessitat d'un ensenyament en català i amb contin-
guts culturals propis de Ia nostra nació, és exigència prèvia a qual-
sevol plantejament de política cultural. Ans al contrari una políti-
ca cultural avançada i congruents en les nostres arrels me's profundes
es veurien ineficaces si no hi ha una ferma voluntat de recuperació
cultural, que nomas es manifestarà en el moment en quèl'ensenyaRça
del català i en català sigui obligatori a tots els nivelís educatius
de Mallorca. Tot i considerant que aquesta mesure a d'anar acompanya-
da d'un període de reciclatge del parsonal docent, l'aplicació d'aques-
ta mida és irrenunciable.

BASE OHZENA,- Una política cultural mallorquina no pot oblidar el pa-:
trimoni cultural legat pels nostres avantpassats a través de Ia pro-
tecció dels arxius, museus, patrimoni artistic..., i del patrimoni na-
tural, medi determinat dé Ia nostra vida social que ha de preservar-se
en les millors condiccions possibles per esplai i goig de nosaltres
i els nostres descendents.

BASE DOTZENA.- Dins d'una política cultural mallorquina no podem res-
tar al marge els mitjans de comunicació« Per excel,lencia Ia premsa,
Ia ràdio i Ia televisió, brgans que acompleixen un paper importantí-
ssim en Ia difuadó de l'informació, contribuint poderosament a Ia for-
mació d'una consciència d'expectatives culturals. Així, una política
cultural no pot deixar de pronunciar-se respecta a Ia necessitat d'uns
mitjans de comunicació en llengua catalana i controlats desde Mallor-
ca com a instruments essencials per a Ia represa i normalització cul-
tural del nostre país.

"Anam cap una ensemyança del
mallorquí i en mallorquí,
per normalitzar Ia nostre
llengua i Ia nostre cultura"
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El dia 3 d'abril d'aquest any ás va elegir democràticament, després

de molts d'anys de dictadura, un ajuntament votat per el poble i sortigueren ele

gits com a regidors de Ia Curia:

Per U*C.D.- Nofre Alemany, Guillem Bonet, Baltasar PuJoI, 6abriel PuJoI, Bo

naro Blazquez, Guillem Bestard, i Josep Borr&s.

Per el P.S.O.E.- Matias Tomfts, Antoni Aguilera, Gabriel Simd i Diego Sanchez

Per el P.C.I.B.- Joan Alvarez.

Per el P.S.M. - Alfons Grech.

El primer PIe Os va fer votació per anomenar el batlle, sortiguent elegit, com

era d'esperar, Nofre Alemany CoIl, i al mateix temps va anomenar com a tinents de

batlle en Baltasar PuJoI, Guillem Bonet, Antoni Aguilera i Genero Blazquez, com-

ponents, al mateix temps de Ia comissió permanent.

Entre els ecorts adoptats pel actual consistori cal destacar:

I]- Presentació del PIa d'obrasl979̂ 0 compost per els sigdents projectes:

a)- Reposició dels paviments i serveis en als carrers, de Sant Bertomeu

Nord, Retiro, Colón, Almudainai escoles. .

b)- S'acorda el projecte de dotació d'asfalc en els carrers Al*many i

Sant Pere i en els camins rurals de s'Estret i d'es Matadero.

c)_ Projecte d'il.luminació de varis carrers del nostre poble.

d)- Projecte de reposició de paviment i serveis ad carrer del Carme.

2)- Proposició de comprar els terrenys contigus en es torrent d'es Saluet per

esser emprats per Ia construcció de fossas sépticas ô a esser possible, d'una

depuradora«

3)̂  Adquisicid dels edificis de Ca'n Riera i Ca'l pare Antoni, per Ia constru-

cció d'una residència pels vells i un ambulatori metge, respectivament, mitJant

l'aJuda de la"Fundacio Joan Flexas" i una entitat bancaria interessada.

4)- Vist que el Ministeri de Educació i Ciència no vol saber rés del transport

escolar, l'aJuntament subvencionaré aquest transport, amb l'idea definitiv« de

comprar un autobus per aquest servei escolar.

5)- Davant de Ia necessitat de Ia Curia prengui, una determinada postura en Io

referent a l'urbanizatció de Ia Dragonera i dels dos ports esportius a Sant

Telre, és va fer una exposició a l'aJuntament, amb Ia maqueta del projecta fent-se

, seguidament unPle extraordinari per decidir; no es va aclarir rés i es va de-

manarinforme a l'advocat d'estat.

FOC 0'ESTBtLA



UNA NOTA SOBRE LA DELINQÜÈNCIA J\_

ANDRATX AL SEGLE XV.

Andratx presenta als segles XIV i XV un alt Index de criminalitat

per ser el nucli urb6 més poblat de les terres del Pariatge, i per ser Ia por-

ta maritima de Mallorca, afavorit, ademés, pel seu benèvol règim judicial.

EIs territoris del bisbe de Barcelona, estaven subjectes a un dret

civil diferent del de Ia resta de l'illa. El dret episcopal era més humà que

el dret del rei. Un delicte, fos 01 que fos, fins i tot un crim, mai es podia

castigar amb Ia pena de mort. Existia per a tots els casos Ia compensació o

sia una multa pecuniària. Evidentment, per als esclaus no regia aquesta lleii

podian ser assotats, mutilats o condemnats a mort.

Aquest règim benigne tenia algunas desaventatges. La condició es-

tratègica del port de Ia Palomera - avui 8ant TeIm - juntament amb Ia debili-

tat penal, convertiren les terres andrixoles en un lloc ideal per a bandolers

, fugitius de Ia justicia, desterrats i desertors, etc. Per molts d'anvs eLs

andrixols •• resentiren de les visites de tal gent.

Entre els crims ocorreguts a Andratx al segle XV figura el de Arrto-

niLlunes que succeí el 1406» mortviolentament per l'andrixol Pere Trobat, pro

bablement habitant de Ia Palomera, index conegut per Ia belicoaitat de Ia gent

seva.
EIs batles de Mallorca reberen ordes severes de cercar i capturar

dit Trobat« Amb zel exessiu el batle de Campanet per canvi o descuit empresonà

il.lícitament Benet Trobat, germà de Pere, i Ii retingué les armes, robes 1 tot

el parament que portava. Costà molt de temps i esforços aclarir l'embull, però

a Ia fi el batle campaneter escoltà les clamors i queixes llastimoses de l'ino-

cent i per Ia intervenció directa del governador, accedí a tornar el que no era

seu a Benet Trobat i a declarar, amb crides a toc de trompeta als llocs acustu-

mats de Ia vila, que aquell res tenia a veure en tal aasasinat i per tant n'es-

tava ben net de tota culpa.

l.-Arxiu del Regne de Mallorca.LJetres

comunes, 66 fol 67v. Rosselló-Bover

Historia d'Andratx. Segle XV

Ciutat de Mallorca 1979.



EXCURSIONISME.
Ene endinsem en ea Campas, ea puig d'es Campas i es puig d'es Vbltor

(490-481 m.)j, s'alçan a sa nostra esquerra, aturant el vent del nord» A sa nos,

tra destra queda 3'Evangelica i es BatJolf. El cami ee avinent, enmarcat per
«*•

marJades que «Itre tampe es devian sembrar» ftwiat ens trobem amb una muntanya

costaner« que no nos abandonarà fins ben passat el miredor d*es Fabioler, aixó

cs pedTa nua de terra que empara les plantee • les enclexea»

PuJant ea camí, ee nos ofereix un penorema completissim, damunt es

RatJolí, lea oostas d'Estellenca i Benyalbufer. Oestacerrt una impressionant

VGLsta de s'Escdop (927 m..)» Segim pel camí qua contornetJa • mitJa alçada se

cara interior de ÌM muntanya quedant a 1* rraatra esquerei una ÍmmÍlloreMe vis-

ta de ses Botes de s'Herew, ses Planes, Puiff d*eri Guída i Torrent de ses Bases,

JkTibant a untt edificació de pedra que s'alça damunt unes merJadea,
*j

MUT 88 caml que fins om era "carol de carro*» MPp mos pc>ssm a caminar per un
>» ,

tira/w»

A Ia dreta de a'edificacrLd de pedra ha hia un camir que baixant,

aviat moa du cUmunt el fondal de ses Basear emmarcaat par unes parets d*aspa-
"• ^idat«' Aquaat: ea un caml que mor per lea exigandae da Ia tarra»

Tarnant a eea Bases no moa sera dificLl trote el tiranyr qua an di-

recGÜd nord^3estr moa dura aI Cap Fabioler. Eia aquaat: un tirany abruptr aenaa

dificultat par ela excuraionistJaa, que agradarà ala seue ulls da una vista ma»
*jr

revellosa sobre el espadat i costa nord da Malloi*ca*

Daauirt el Cap Fabiolar, aI camí es desctoblega, i al de Ia daatra
«^

ena menara al miraabr, autantie balcó sobre Ia mer» Podem entreveurà Eiwisaa

an el horitzó i mes aprop l*ille Oraopnera ¿da Ia que parlarem mes anwant)»

3ota els nostros paus podem observar una baixada suau del terrany cap a Ia

mar, mes sempre ben guardada en Ie sevta part alta, par murs verticals. Tor-

nant al caml que an» a portat desde ses Bases, i rodejant se part ooeidantal

del Puiff de ses Bases ens emmanara per enmito; d'un pinar cap a Ia Trapa.

( primera part )

Bernat Sima



Escacs
- ü -

Aquest any es va decidir que es Grup Cultural, havia detenir un
equip d 'escacs federat, p®r Io què es va crear sa Penya d 'escacs Ba-
lenguera d'Andratx, amb jugadors que provenien del C. A. Andratx: iïlir,
ffliralles, Pons, Moner Parets i Bosch, i d'altres que s'iniciaven dins
els escacs federats: G. Simó, B. Simt5 i Pieras.

Per esser el primer any s 'equip a anat be', contant que no ha tengut
cap inconparecencia i que a sa jornada 11 ha conseguit 4'5 punts, que
se haguesin pogut incrementar si es resultat hagués estat me's positiu
enfront al Club de Hielo i Lluis Vives, on es podia empatar i gonyvar
respectivament, i es va perdre i empatar, per falta d'experiencia dels
jugadors.

Per altre part, el C. A. Andratx amb un equip A a preferent i un B
a, segona categoria, no està funcionant malt bè, ja que s'equip de Pre-
ferent està lluitant per no devallar de categoriaj malgrat els fitxajes
noust L. GiI, P. Moranta, R. Nelson, Albertf, etc., procedents de TRUI;
is'equip B, de segona categoria, va darrer classificat, amb tant sols
mig punt i es president del Andratx va demanar a sa Federació' per re-
tirar de sa competició aquest equip, degut a que se trobava sense juga-
dors i els que tenia no podien acudirà n'es matx dels dissapte^.

Aquest m e s d e desembre ha sortit elegit com a president de sa Fede-
ració Balear 3osep Lluis Riera (Polerio 5F) al retirar sa seva candi-
datura Sergi Pons (iTlao) després de haber estat aquest darrer, més de
setze anys president. Aquesta ellecció d'un president mallorquí, pot
beneficiar als equips de- Malloroa, ja que fins ara a Ciutat, només te-
niem una delegació amb un vocal elegit per es president i allaningtí
si aclaria.

Per un altre part els dos equips andritxols, volen demanar a sa Fe-
deració poder organitzar els campionats de Mallorca individuals de lfl
i 23 categoria, ja que actualment hi ha molts de jugadors andritxols
que perteneixen a aquestas dues categorias.

El pasaataes de Octubre va sortir una nova revista d'escacs a Ciutat
anomenada PAPERS D'ESCACS editada per sa Penya d'escacs Artut Pomar.
Te com a director a Andreu Artigues i com a Sub-director a 5alvador- :•
Ripoll.

Blanques: P. Company (Lluis Vives) Rtat. 1
Negres: B. Simó (La Balenguera) Rtat. D

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

10-
11-
12-

P4R
C3AD
P3CR
A2C
P3D
CR2R
CX C
C2R
P3AD
P x P
D4TH
D x P

ïls'-C x 0

P4AD
C3AD
P4R
C5D
C3AR
P3D
PADxC
C5C
D3C?
P x P
- A2D
D x D
A2R

14- P4A
15- P3TR
16- C2R
17- P4D
18- P5R!
19- PAxP
20- Ax P
21- R2A
22- A4R
23- Rx T
24- R3D
25- A xC
26- A3R

TlAD
A3A
C3TR
T7A
P x P
A2R
A5C 4-
C*4A
T x C ^ ?
Cx P'4-
Cx T
Ax P
R2R

27- P5D!
28- TlAD
29- A x P
30- P3T

A2D
A4T
P4T
TlAD

31- Tx T Ax T
32- P4C AlD
33- A5A+^lR
34- P6D P5T
35- P5C P6T
36- P6C A3T +•
37- R4D Ax P
38- A6A+. RlA
39- P7D+. ?? RINDEM???
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PROGRAMA CULTURAL

DESEMBRE DEL 79

dia 4 "COiïl ENTENDRE MILLCR ELS
NOSTRES FILLS" per N'Enric Roca

dia 6 3utipiris a càrrec d 'en
Pere Martinez Pavia

Enpreparació: GODSPELL ( eine
forum ) a n 'es SaId Parroquial

Organitza: "La Caixa"

GENER DEL 80

diá 5 "Cavalcada de reis"
Organitza: Grup Cultural

Balenguera
dia 13 o 20 desfile de carroças
commemorant Sant Antoni

TEATRE ; A on anam?
En preparacid A.G.A.R.A.

Quan...?
Quan tendrem els noms dels carrers en mallorquí ?

Quan de temps haurem d'agontap noms de carrers, tals com:
Dose Antonio Primo de Rivera, Gral. Franco, Bernardo Riera,
Hnos. Barbará (s'Arracd) i parescuts ?

Quan tendrem sa col.locaeio "porpersonaldel Ayantamiento,
de las chapas con los nuevos números" (paraules textuals)
que ens varen prometre a un edicte de s'alcaldía per 3oliol
de 1.975 ?

Quan hi haura contenedors de fens, perque els moixos i cans
no escampin sa brutor per enmIg cada vegada ?

NO HO SABEfTl

Xafarder
Existeixen temptativas de que

torni sortir es "SETMANARrVme*s
clar es diari d'Andratx, Io que,
fins are només hi han trobat pro
blemas que esperam se solucionin
i es setmanari torni sortir.

& î & $ & $ & Î & $

3a pareix que falte bé'n poc,
perque sa companyia d 'autobuses
d 'Andra tx ,poss i sa p a r a d a a d i n s
s 'urbani tzacid de Son Mas .

& S & Î & #̂ & S

S 'oficina de correus se va
quedar sense setvei de telegra-
fos i quan es poble reclarca, de
Ciutat fan creura cue en tenim.
Aixrf de s'estat va com va.

Per Io que pareix, es nece-
ssari que hi hagui un parell de
accidents, per col,locar ses
senyals a n 'es cantons orrhi ha
perill, com ha pasat are a un
cantrf prop de Sa Plaça,

& S & Î & Î & S & $

Ningu sap encare Io que va
pasar en ses obres d 'es cemen-
teri municipal, creiemque ja
es hora d'informar a sa gent.

& S & $ & $ & Í & $

Fins ara, "La Caixa" s'ha
esforçat per crear un ambient
cultural a n'es poble, i enca
ra hi ha gent que Ia critica
per aixo.
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