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EDITORIAL

Pensant, pensant, els nostres polítics han arribat a la conclusió que el futur
econòmic del nostre poble, així com d'altres de la comarca, passa pel turisme.

Han descobert que, malgrat que no tenguem platja, tenim uns valors paisatgístics i
culturals que no tenen els pobles de la costa.

En aquest sentit, l'Ajuntament d'Alaró ha començat a donar les primeres passes amb
la iniciativa de comprar un casal, que es destinará a l'ús turístic.

Sembla, per tant, que es renuncia, en principi, a potenciar la indústria per
excel.léncia d'Alaró i de la comarca: el calçat, que tanta prosperitat i riquesa
dugué al nostre poble. Però, així com un bon sabater posa esment en la pell, la
sola, els tacons, etc., per tal de presentar un producte atractiu i de qualitat,
del nostre "producte" turístic, l'entorn i el medi ambient, se n'ha de tenir cura
perquè en puguin gaudir els futurs visitants.

Per aquest motiu, és mal d'entendre que el mateix ajuntament, que inverteix en
aquest sector i pretén esser el pioner en promoure la indústria turística d'Alaró,
consenti i permeti la construcció d'edificacions il-legals en sij1 turístic o en
àrees naturals, reiteradament denunciades pels grups ecologistes: magatzem de
material de construcció a l'entrada del poble, construcció d'una nau industrial a
Son Cocó, abocament de fems al bosc de s'Olivaret, etc.

Per altra banda, ens hauríem de demanar si, enlloc de començar la casa per les
teulades, creant oferta de places turístiques, no seria prioritari invertir els
doblers que provenen de l'Europa Comunitària en la restauració i conservació del
ric patrimoni històric que hi ha al nostre terme i que, en definitiva, ha d'esser
un reclam per atreure els turistes.

Empegueits hauríem d'estar de mostrar l'actual estat en qué es troben les murades i
aljubs del Castell o algun talaiot ocult per la xatarra.
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Moya benzinera
Imatge gráfica de

l'aspecte en qué es troben
les obres de la futura
benzinera. Segons fonts
pròximes a l'esmentada
construcció se'n preveu
l'obertura cap al dia 15
de desembre. L'altra dada
confirmada és que
l'empresa explotadora será
CEPSA.

Placeta de Los Damunts
Potser será possible

veure qualque dia la
placeta de Los Damunts
convertida en el que ha de
ser? És a dir, una placeta
peatonal i amb la
possibilitat de treure el
balancí per prendre la
fresca, sense el perill
que se'n duguin qualcú.

Cercle d'Estudis
El Cercle d'Estudis

está en obres. Qualque
subvenció í l'esforç dels
monitors fan possible
unes minores, que, sense
cap dubte, conserven una
gran infraestructura.

Aturada de l'autocar
Des de fa uns

quants mesos al nostre
poble ja no hi ha aturada
oficial de l'autocar. No
sabem per quin motiu
1 'Ajuntament decidí
suprimir-la i ara els

autocars han d'aparcar
allá on poden. El més
lògic hauria estat trobar
una opció al que hi havia
abans i no suprimir
l'aturada sense pensar en
les molèsties que suposen
per als usuaris d'aquí i
de fora vila.

Nous estadants a Can Tiu
Els germans Mateu i

Joan Planas s'encarreguen
des del passat mes
d'octubre del negoci de
Can Tiu.
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REPORTATGE

Com és la població d'Alaró (i II)

IV- L'ocupació

Com es pot apreciar al gràfic núm.
4, la població inactiva representa el
63,2% del total d'alaroners (2.307
persones) i está formada per tres grups
majoritaris: pensionistes, estudiants
mestresses de casa. D'entre els actius,
un 36,5% (1.332 persones), la gran
majoria té feina. Només hí havia 173
persones aturades, la qual cosa
representa el 12,9% de la població
activa, xifra considerablement inferior
a la mitjana de Mallorca, que era d'un
16% en aquell moment.

Una dada interessant és comparar
el percentatge de població activa per
sexes. Així, de les dades facilitades
pel cens es desprèn que, mentre un 52%
de la població masculina és activa,
entre la població femenina el
percentatge d'activitat és només del
22,3%, cosa que evidencia una
considerable distància, encara, de
l'objectiu d'igualtat entre els sexes.
Aquestes enormes diferències encara són
més destacables si tenim en compte que
entre les dones l'atur té més incídéncia
que entre els homes. Així, mentre només
un 10,9% de la població activa masculina
está en atur, a la femenina aquest
percentatge puja fins al 17,4%.

Dels 173 aturats, hi ha un 82% que
té estudis de graduat escolar o
inferiors, mentre que la resta té
estudis mitjans o superiors.

lice S: KV3ulció OCUID/0/1 Pf	 ,5V cree' tttnl.

"ecToz

SEcTOR 1 

S:e cToR. TEL

Finalment hem de parlar de la
distribució de la població activa per
sectors econòmics. Com podem veure al
gràfic núm. 5, el sector secundari ja ha
deixat d'esser el que ocupa més
treballadors i ha estat superat, com ho
va ser al conjunt de Mallorca ja fa
molts anys, pel sector terciari o de
serveis. Detallant una mica més
l'apartat del sector II podem
especificar que a la indústria
pròpiament dita només s'hi dediquen 309
treballadors, cosa que representa només
el 27,1% de la població activa, mentre
que un 15% es dedica a la construcció.

V- Coneixement de la llengua catalana
(majors de 6 anys)

Tal com queda reflectit al gràfic
núm. 6, la població catalanoparlant
representa el 85% del total de la
població alaronera. Si tenim en compte
que les dades del padró del 1986
reflectien un percentatge de

7



Els entrevistats: Tomeu, Baptista i Joan Josep.

ENTREVISTA

LES MOTOS: UN ESPORT

La invasió d'aquest poble per part de les motocicletes és ja un fet. Cada dia,
dotzenes d'aquests vehicles pilotats per joves es llancen pels carrers d'Alaró com a
bales humanes, intentant superar la barrera del so. Equivocadament, però, la gent
defineix aquest món del motor amb dues paraules: renou i gamberrisme. I és que la
societat actual tendeix a generalitzar molts de tipus de gent sota un mateix nom i,
així, sota el nom de bojos s'inclou tota persona que condueix una motocicleta. Però,
a vegades, cal desglossar aquestes generalitzacions per trobar gent que surt d'aquesta
definició.

Per això, hem trobat convenient entrevistar una  sèrie de joves (coneguts ja per
alguns) que han transformat el món de motor amb uin esport, compatible amb la natiura,
i que lluiten per diferenciar-se de la gran massa. Joves com en Joan Josep, en Baptista
i en Tomeu ens donen la seva opinió sobre aquest esport.

-D'on ve aquest interés per
les motos?

-Supós que sempre ens ha
agradat més anar amb dues rodes que
amb quatre; abans ja practicàvem amb
les bicicletes i després amb motos
més petites fins que vàrem decidir
introduir-nos en el món de les
trail. A poc a poc s'ha anat
convertint en un esport com un
altre, un esport en qué t'has de
preparar i tenir un nivell accep-
table, si bé això no vol dir que
t'ho	 hagis	d'agafar 	 molt
seriosament.

-Amb quin objectiu vàreu
muntar aquesta colla de motoristes?

-Tal volta en Tomeu va ser el
que ens va moure, ja que va ser el
primer que tengué la moto. Després,
en tenir-ne tots, vàrem començar a
fer excursions els dissabtes i això
va ser l'objectiu: passejar amb els
amics sense arriscar-se. Però, amb
els anys, hem anat evolucionant i
fruit d'això ha estat la idea de
federar-se i participar en les
curses de trail.

-Segons hem sentit dir, hi ha
pilots que s'han federat i que fan
un bon paper a les curses del
campionat, com ho veis, això?

-Ens hem federat
perquè estàvem cansats de
fer voltes amb la moto.
Per això, en Biel i jo
(contesta en Joan Josep)
vàrem decidir córrer
qualque	 endura	 sense
arriscar-nos, ja que era
el primer any i, mira per
on, les coses han anat
bé. A les curses hi ha un
bon nivell, hi participen

veterans, gent que abans
corría cross i que está
ben entrenada. El secret
és que la moto i tu heu
de formar un sol cos
si és aixíi, la cursa et
va bé.

-Quina diferència
veis entre vosaltres i
els anomenats motoristes?

- Nosaltres
(contesta irònicament en
Baptista) no tan sols
tenim la moto per anar a
fer els cafés a la plaga
els migdies. Nosaltres
anam a voltar pel Verger,
l'Estret	i	 altres
indrets.

-Qui es compra una
moto (replica en Joan
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Avinguda de la Constitució, s/n.
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G. Gómez Ulla, 79 - Tel. 51 00 32
07340 - ALAR() (Mallorca)

respectivament.

Respecte a la compatibilitat amb
la natura, cal dir que tant de mal es fa
amb moto com a peu. Sempre hi ha el
típic "dominguero" que no viu el que fa
i embesteix a tot quant veu. Però
nosaltres ens en diferenciam i tenim
cura de la natura; a més, un home de cap
com és en Joan Josep seria el primer que
ens cridaria l'atenció.

Si bé hi ha pobles que tenen una
gran tradició en aquest esport, Alaró,
amb cinc trials i dos enduros és cita ja
habitual per als pilots de les Balears.
És un esport que es pot promoure dins el
poble, a la gent jove li agrada i només
basta fixar-se en la gran participació
que hi ha quan hem de preparar una cursa
a l'Olivaret.

Per altra banda, i parlant de la
part técnica, les motos de trail solen
anar des de 350 fins a 650 centímetres
cúbics, són motos de sèrie, amb petites
modificacions que nosaltres mateixos hem
fet i, per això, el seu manteniment és
mínim. Les motos, però,
com tot, són cares i oscil.len entre el
mig milió i les vuit-centes mil pessetes

Finalment (comenta en Tomeu), vull
donar les gràcies a la gent
que ens dóna suport. Si qualcú está
interessat en aquest esport, amb molt de

gust	 l'assessorarem	 en	 motos
accessoris. A més, els dissabtes anam a
fer excursions, així és que tan sols cal
posar-se en contacte amb nosaltres per
venir-hi.

Joan Amen gual



Embotits casolans
verdura fresca

drogueria

Correr Barbut, 10. ALARÓ

PARERS

Democràcia contra medi ambient?

Des de fa anys els ecologistes hem
lluitat per canviar molts projectes
institucionals que pensàvem que
afectaven negativament el medi ambient
el futur de la població humana. En
moltes coses ens han donat la raó els
fets i el poble que ha pres conscipencia
de la fragilitat de l'equilibri natural
i de la seva subsistència. Malgrat això,
sempre tenim aquests pesats ecologistes
fent front als projectes dels polítics
que manegen les institucions gràcies a
la soberania popular, gràcies a la
democràcia. I és aquesta democràcia  la
que dóna "patent de cors" als polítics
per decidir i per fer el que volen. La
utilització del poder obtengut gràcies
als vots de la població fa que tota
iniciativa i lluita popular sigui
deslegitimada "a priori" pels polítics
vencedors de la democràcia. Vencen, però
no ens convencen.

Fa anys a Mallorca un grup anarco-
ecologista va editar un poster on es
veía la Mallorca del futur plena
d'autopistes, d'hotels, de pedreres, de
porta-avions, d'agricultura morta, etc.
La imaginació expressada al poster ha
quedat curta enfront de la realitat
actual. La diferència és que ara no hi
ha lluita, no hi ha defensa: una
joventut que passa de tot, una societat
pendent del benefici material immediat,
insolidária, apática i manipulada pels
mitjans de comunicació àudio-visuals
de premsa escrita és la que avui pobla
aquesta Mallorca arrasada.

Si parlam d'Alaró, de la població
i de la institució democrática básica,
com és l'Ajuntament, les coses no

canvien: l'especulació del sòl, la
política urbanística, la manca
d'espais verds d'esbarjo, la
preferència a la circulació i la
invasió de vehicles de motor són
les proves més escandaloses de la manca
absoluta de sensibilitat ecologista de
l'Ajuntament. Però n'hi ha més.

L'Ajuntament	 creu	 en	 un
desenvolupament agressiu contra el medí
enfront d'una política sensible al medi.
Per posar-ne un exemple, el Castell
els aljubs cauen a trossos de forma
acce/eraca, hi ha brutor per tots els
racons; en canvi, l'Ajuntament hi ha
posat electricitat, ha fet una gran
clastra de ciment (gràcies als ianquis
en plena campanya pro-OTAN) i també ha
facilitat l'abús del consum de l'aigua
on s'hauria de racionalitzar força. Ha
aconseguit l'Ajuntament, amb aquesta
política, fer que el poble estimi,
conegui o vagi més al Castell?

L'Ajuntament 	insisteix
aconsegueix fer enllaçar la carretera
d'Alaró amb l'autopista. Per qué? Per
guanyar cinc minuts de temps? Per evitar
accidents? Per facilitar l'accés dell
turisme cap a la nostra zona? A canvi de
qué? De fer desaparèixer el pont
trencat? D'eliminar més de cent fleixos

tot un refugi per a la fauna i la
flora d'un llarg tram de torrent? Creu
l'Ajuntament que això facilitará un
turisme de qualitat, rural o ecològic?
Tal vegada pensen que ho fan pel bé del
poble? Tal vegada el poble pensa que es
fa pel seu bé?

Joan V. Lillo Colomar
Alaró, octubre de 1993

BAR LA GRANJA
BERENARS - TAPES VARIADES
DINARS I SOPARS PER ENCÀRREC
MENJADOR PRIVAT

Avda. Constitució, 39	 Tel. 510248
07340. ALARÓ
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TALLER DE
XAPA I
PINTURA

GABRIEL JAUME

Telèfon 51 03 71
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Pere Sampol de Son Curt, 15
	

(Mallorca)

VIURE EN SALUT

(L'espai "Perruqueria", a partir d'aquest número, formará part com una secció més dins
el nou apartat "Viure en salut".)

La revista, en aquest número, ha volgut iniciar un nou espai per tractar
diferents aspectes relacionats amb la salut, tal com la va definit l'OMS (Organització
Mundial de la Salut), el 1946: "Un estat de complet benestar físic, mental i social,
i no soalment l'absència d'afeccions i malalties". En aquest sentit, doncs, agraïm per
endavant la col.laboració dels professionals, veïns d'Alaró, que pel seu treball hi
estiguin implicats, perquè ens expliquin tot allò que ens pugui ser útil per afavorir
el saber estar en salut: viure en salut.

SEMI O

TERAPIA I ESTETICA

Esperança Coll Simonet. Esteticista.

Massatge limfàtic (Mètode Vodder)

Dues definicions que ens poden
ajudar, d'entrada, a comprendre: Qué és
el sistema limfàtic?

Un dels sistemes vasculars del
nostre organisme és el sistema limfàtic,
o també anomenat sistema de reciclatge;
com a sistema "conductor de brutor" del
nostre organisme, és el que transporta,
constantment, totes les impureses del
matabolisme que han quedat depositades a
les cél.lules adiposes (format de
greix). És un sistema de direcció única
que neis als capil.lars limfàtics del
teixit, es reuneix als vasos limfàtics
majors i desemboca a les venes a través
dels ganglis limfàtics.

qué s'entén per drenatge
limfàtic? El mitjà o procediment de
teràpia físics que fa possible i
facilita la fluéncia de la limfa al
teixit, mitjançant el massatge de les
vies limfàtiques en direcció als ganglis
limfàtics amb les puntes dels dits.

Val a dir que a Mallorca és
bastant desconegut, encara que a poc a
poc es va introduint com a teràpia per
tractar l'acne, les varices, la

cel.lulitis, l'estrès, etc. com a mitjà
preventiu de les malalties en general,
ja que aporta defenses a l'organisme i
estèticament per tenir cura de la pell,
de fet, però, hi ha una interrelació
funcional entre aquests tres aspectes
que fa difícil saber en quin terreny
s'actua.

A l'estranger, a Suïssa, per
exemple, després del part, la Seguretat
Social en paga unes dotze sessions; allá
estan més mentalitzats, per aixà les
persones que més m'ho demanen són les
estrangeres. Els metges també hi veuen
una resposta ben positiva.

Fer aquest drenatge requereix
tenir un bon coneixement del cos humà í
per per exercir com a professional
treure't el títol que acredita la
preparaci ó,	 especialització
perfeccionament sota la supervisió média
en un exament teòric i pràctic
després,	 continuar fent cursos
reciclatges cada mig any, no és fácil
perquè tens una bona responsabilitat,
però m'agrada molt.

TALLERES MARCOS
Xapa i pintura

C/ Joan Rosselló de Son Forteza, n° 65

Tels. 51 80 88

ALARÓ
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Dirty Boots. Frankenbooite (EP)

Portada del disc dels Dirty Boots.

A la fi arribé les meves mans
l'esperat disc dels Dirty Boots, un grup
admirat per molts i amb raó. és un EP
amb quatre temes, que sonen molt pop,
això si els comparam amb els seus
concerts, on els temes sonen més ràpids
i a la vegada més pesats i acaben quan
els instruments acoplats als
amplificadors produeixen sons en els
quals es distorsionen les notes del tema
que toquen. Segons ens comenté el baix
del grup "el que volien era això, que el
disc sonás diferent als directes, més
pop, no tan dur com a l'escenari". El so
de la gravació no és de gaire qualitat,
però aquesta no falta a cap dels quatre
temes, tots ells cantats en anglès, com
tot el repertori del grup.

L'EP ha estat editat pel segell
Elephant Records, de Lleó. Va ser gravat
als estudis digitals de Palma i
presentat el mes d'Agost a Can Pícafort,
durant un concert celebrat a la platja
amb altres grups de la zona.

Coneixes Sonic Youth, Pixies... i
els Dirty Boots?

Els Pets

Concert. Divendres, 22 d'octubre. Sa
Pobla.

El concert que ens havia d'oferir
aquest grup català es va suspendre per
la malaltia de Rafael Cáceres, baix del
grup.

Com estava previst, Lluís Gavaldà
i Joan reig, guitarra i veu í batería,
respectivament, varen oferir xerrades
per diversos instituts mallorquins,
igual que va fer Sau, sobre el rock
català i, com no, sobre els mateixos
Pets.

Molts de joves alaroners varen
poder-los veure i escolar en la seva
visita a l'I.B. Berenguer d'Anoia,
d'Inca.

Homenatge a Ivá
(dibuixant i filòsof)

Col.laboraren en l'organització
d'aquest homenatge l'Ateneu Lliberari
Estel Negre i El Jueves, revista
humorística on surten impreses les seves
vinyetes.

Va ser un llarg homenatge on hi va
haver una petita part de la seva obra,
poesia i l'actuació de grups tan
diversos com Local Ocho, Los Crudos, Los
Malditos, Los Vinos, S'Altra Banda...

Actuacions,	 teatre,	còmics,
poesía, música... Tot això i més en
honor de l'autor de "Historias de la
puta mili".

Tomeu Simonet

ES MAGATZEM C.B.
FERRETERIA - DROGUERIA

Avgda. Constitució, 18 - bxs.
CIF. E07177702 —TellFax (971) 87 92 12
07340 - Alaró (Mallorca)

17



Juan jo.
Gols:	 1-0 min. 20. Banana en

pròpia porta
2-0 min. 89. Tomás
3-0 min. 92. Alfonso

Cinquè partit jugat a fora camp
segona derrota rebuda pel nostre equip
després de jugar un partit desastrós. La
meya opinió, i crec que més o menys la
dels 14 o 15 aficionats alaroners
desplaçats a Felanitx, és que l'equip va
notar en falta les absències per lesió
(com les de Sabater i León) i, a més, en
Joan Monserrat (entrenador de l'Alaró)
no va saber plantejar en cap moment el
partit, a causa de les absències ja
dites i molt menys encara quan, en el
minut 20, en Banana va marcar dins la
seva pròpia porteria, ja que el normal
era avançar les línies, vist que des del
primer minut es va veure que el Felanitx
no era res de l'altre món en aquest
partit i, en canvi, el "mister" alaroner
no es va adonar en cap moment de la
inoperáncia del Felanitx i no avançar
les línies fins que faltaren quatre o
cinc minuts i no hi va haver temps
d'empatar.

Les dues noticies més
rellevants d'aquest partit és que hi
havia més aficionats que en els altres
jugats a fora camp (menys dins Consell
Lloseta per la proximitat) i era per
veure si era veritat que l'equip
alaroner jugava bé a fora camp, cosa que
no es va poder comprovar. La segona
noticia és que l'equip alaroner ja
disposava només de 13 jugadors per al
partit i pel que hem pogut saber aquests
dies (19-20 d'octubre) l'equip ja ha fet
fixat ges nous que explicarem en el
proper número.

Juvenils

Els	 nostres	 juvenils	 varen
començar la lliga el passat 2 d'octubre

al'hora d'escriure aquest article han
jugat tres partits. Pels resultats
obtenguts, hem de dir que no han
començat amb molt bon peu, però esperam

que tot els vagi millor més endavant i
que ni els jugador ni tampoc en Tomeu
Sastre (l'entrenador) es desanimin. Fins
al moment els resultats han estat els
següents:

	

2-10-93:	 Alaró 2 - Xilvar 3
Gols marcats per Pascual de
Cabo

	

10-10-93:	 Santa Maria 3 - Alaró 3
Gols marcats per T. Coll, L.

Guardiola i B. Simonet

	

16-10-93:	 Alaró 1 - Llosetenc 3
Gol marcat per Pascual de
Cabo

Les	 dues noticies negatives
després dels partits jugats són les
lesions de dos jugadors alaroners que en
tendran per bastants de partits i que
són en Sebastià Campins i en Pascual de
Cabo, que esperam que es recuperin el
més aviat possible. Igualment els donam
records des de les pàgines d'aquesta
revista i esperam també la rápida
recuperació d'un altre jugador del
nostre equip juvenil, Carlos D'Sha, que
sabem que té moltes ganes de tornar a
córrer per dins un camp de futbol.

Cadets

Els nostres cadets varen començar
la lliga el passat 25 de setembre dins
el camp del Binissalem i a l'hora
d'escriure aquest article han jugat
quatre partits i encara estan imbatuts.
Fins al moment els resultats han estat
els següents:

	

25-9-93:	 Binissalem 1 - Alaró 1
Gol marcat per Chechu

	

2-10-93:	 Alaró 1 - APA B. Ramon Llull
1
Gol marcat per Vicente

	

9-10-93:	 Sencelles O - Alaró 2
Gols marcats per Vicente i
P. T. Pujadas

	

16-10-93:	 Alaró 2 - Pt. Pollença 2
Gols marcats per P. T.
Pujadas

Venda i reparació
de motos i bicicletes

TALLERS
TONI CUADRADO

C. Dr. Fleming, 4
Tel.: 87 91 58 Alaró

BAR ES CANTÓ
«Ca's Fusteret»
Aperitius i berenars

c/ Campanario, 1	 ALARÓ
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Pedro Poveda 5 - Alaró-Bar Avinguda 4
Gols marcats per B. Bibiloni, J. Miguel
i F. García (2)

I per aquesta temporada 1993-94
afegirem un apartat nou en aquesta
revista, ja que a partir d'ara sortirà
un apartat amb els golejadors de tots
els equips d'Alaró.

FUTBOL

Categoría Gols Golejadors

Preferent 3 Banana, Juanjo i Fuster (2 de penal)

1 León, Escarrer i Mulet

Juvenils 3 Pascual de Cabo

1 T. Coll, L. Guardiola (de penal) i B. Simonet

Cadets 3 P. T. Pujadas

2 Vicente

1 Chechu

Benjamins 14 Gaspar Simonet

6 Mario

3 Conrado, P. Enric i T. Rosselló

2 J. M. García

1 M. Rosselló i L. Simonet	 (de penal)

FUTBOL SALA

Categoria Gols Golejadors

Nacional 2 J.	 García i P. J. Rosselló

1 A. Vidal, A.	 Sampol i P.
Tineo

Andreu Vidal

Comença la temporada de
voleibol

El Col.legi Nostra Senyora de
la Consolació d'Alaró, per segon
any consecutiu aquesta temporada
tornará a presentar en els Jocs
Escolars equips de voleibol en les
diferents categories: Benjamins,
corresponent als alumnes de 3r i 4t
d'EGB; Alevins, corresponents als
alumnes de 5é i 6é d'EGB;
Infantils,	 corresponents	 als
alumnes de 7é i 8é d'EGB. La
preparació dels equips ha començat
a fer-se amb entrenaments el dijous
i el dissabte a la pista del
col.legi i a les instal.lacions del
Camp Municipal d'Esports.

Les partits del campionat de
miní-volei i voleibol començaran el

proper mes de novembre i esperam
poder aconseguir que, com l'any
passat, Alaró sigui declarada seu
comarcal d'aquest esport. Això vol
dir que tots els equips deis
col.legis de la comarca, un dia a
la setmana, en concentració, hauran
de jugar els partits al nostre
poble i això suposa que podrem
veure	 molts	 partits	 d'aquest
magnífic i difícil esport.

Per a la posta a punt, els
equips del Col.legi de la
Consolació han començat a fer
diversos encontres, dels quals us
explicarem el més important.

Primer partit infantil femení
La Consolació Alaró 2 - N. S.
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