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PRESENTACIÓ

Senyor Batle, Senyor Rector

, Senyor Pregoner

, amics tots.

Em varen demanar que us digués unes paraules de presentació del
pregoner d’avui, de les festes de Sant Cristòfol d’enguany
. Ho faig
gustosament. Endavant.
Miquel Ribot Muntaner va néixer a s’Arenal l’any 1958. És un arenaler
de tota la vida. En Miquel és Muntaner per par
t del llinatge matern, la
quar ta generació d’una família for
tament entroncada amb s’Arenal. El
seu repadrí, anomenat Pere Joan Muntaner Moranta, més conegut pel
Ferrer Vell de s’Arenal, va instal·lar la ferreria al carrer del Fort (avui
carrer dels T rencadors), cap de cantó amb el carrer del T
orrent.
Aquell repadrí d’en Miquel s’establí a la nostra zona l’any 1910.
Temps suficient per ser la persona que obrà i construí les arquitectòniques
baranes de protecció situades al pont del tren del torrent dels Jueus i
al de les Set Boques. Fou durant els anys cinquanta que qui us parla va
conèixer el padrí matern d’en Miquel. Aquell fill del
Ferrer Vell va seguir
amb l’explotació de la ferreria, però la compaginava amb la feina de
tècnic d’armament d’ar tilleria de les bateries de costa del cap Enderrocat,
la punta Llobera i el cap Blanc. El seu nom era Pere Joan Muntaner
Planisi i es va jubilar amb la graduació de tinent.
I arribam a la tercera generació. La mare del pregoner
, de nom
Antònia Muntaner Duran, es va casar amb en Miquel Ribot Bauzà, i
d’aquest matrimoni va néixer el pregoner de les festes d’enguany
, pregó
que crec que us agradarà a tots.

Pregó vol dir ban, crida, proclama, difondre la notícia. Pregonar en
aquest cas les festes i les coses, totes relacionades amb s’Arenal i el
-lo.
seu entorn. Us puc assegurar que passareu gust de sentir
El treball d’avui d’en Miquel, titulat
La tradició marinera de s’Arenal,
tracta un tema molt lligat a la nostra zona, però del qual els pregoners
anteriors, inclòs el qui us parla, només n’hem parlat de passada. Ha fet
una profunda tasca d’investigació, a par
t del que ell sap per pròpia
experiència, relacionat de manera directa amb el que és la marineria.
Un treball on es mesclen delicadesa i estima a tot el que és mariner de
s’Arenal, com són noms de pescadors, noms de pesqueres, noms de
barques, noms de la costa i l’evolució del club nàutic.
Us puc avançar que no és freqüent poder escoltar una disser
tan completa sobre un tema determinat, en aquest cas la marineria a
s’Arenal, i dir tantes coses com ell us dirà en tan poc temps.

tació

En breus moments podreu comprovar com està de ben documentat,
com és de ric i encisador el pregó d’en Miquel. Estic segur que l’Ajuntament
t total elegint-lo com a pregoner
.
de Llucmajor ha tingut un encer
De la seva vida familiar podem dir que en Miquel està casat amb na
Maria Elena Sanfélix i tenen dos fills: en Miquel Àngel, de 18 anys, i
n’Elena, de 12, els dos també nascuts a s’Arenal.
De la seva vida professional us comentaré que va ser funcionari de
FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha). Actualment és el cap d’Int
er venció
dels Ser veis Ferroviaris de Mallorca. L
’any 1992 se li va oferir un
impor tant ascens dins la seva professió. Ah! però s’havia de traslladar
a V alència, i, com a bon mallorquí roquer que és, no li va anar bé deixar
s’Arenal, els amics i tot el trull propi de la mar
.
tir -se, que tenia
De molt jovenet ja tingué una barca per pescar i diver
per nom “L ’Illa”. Al llarg del temps ha tingut les barques “Jayvi”, “Argot”
i actualment “Rovina”. Des de fa cinc anys és membre de la Junta
Directiva del Club Nàutic s’Arenal, com a coordinador de la secció de
pesca, la qual funciona d’allò més bé. Primer ho va ser sota la presidència
de Joan V ich i, actualment, sota la d’Antoni Galmés.

Ribot també és directiu de l’Associació Balear de Pesca Recreativa
ALBACORA, que presideix Miquel Borràs. Així mateix també és directiu
de la Federació Balear de Pesca, que presideix Mateu Bauzà.
Miquel Ribot s’agrada de l’escriptura. És col·laborador en temes de
pesca i vela de la revista
S’Unió de s’Arenal. Fa una feina a gust del seu
director , un subjecte que jo bé conec. T
ambé, a vegades, col·labora en
la revista Llucmajor de
Pinte en Ample.
Per a aquest moment he preparat una glosa que diu així:
Ja és sa festa patronal,
entranyable i colossal
com una dolça contesta
que visca sempre sa festa
des patró de s’Arenal!
Escoltem ja es pregoner,
amb so tema mariner
n’és un expert, un entès.
Pregó de l’any dos mil tres
endavant, meam com és
Miquel Ribot Muntaner.
Tomeu Sbert

L’IL.LUSTRÍSSIM SR. BA
TLE DE LLUCMAJOR, LLUC TOMÀS, ACOMP
ANY AT DEL PREGONER,
MIQUEL RIBOT , I DEL SEU PRESENT ADOR, TOMEU SBER T, EN L’ACTE DEL PREGÓ DE
SANT CRISTÒFOL 2003. (FOTO: JAUME LLINÀS).

LA TRADICIÓ MARINERA DE S’ARENAL
Senyor Batle, regidors, Senyor Rector
vespre a tots.

, T omeu, amics arenalers, bon

, i Guillem Salvà, regidor de
Que Lluc T omàs, batle de Llucmajor
Cultura, em demanassin si per favor volia fer el pregó de les festes de
Sant Cristòfol d’enguany , expressament dedicat a la mar i a la tradició
marinera de s’Arenal, va ser per a mi una gran satisfacció.
Dic gran satisfacció perquè per a una persona com jo, molt aficionada
a la mar , és un motiu de gran orgull poder fer aquest pregó per al meu
poble, els meus amics i els meus veïns.
P RE G Ó D E SA N T C R I STÒ F O L
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Vull donar les més sinceres gràcies al director de la revista
S’Unió
omeu Sber t, per haver -me presentat.
de s’Arenal i sobretot gran amic, en T
La glosa respecte al tema que tractarem ha estat un encer
t. Gràcies,
Tomeu.
La tradició marinera de s’Arenal és un tema molt extens del qual
podríem parlar hores i hores, per mor de la gran afició que sempre han
.
tingut els arenalers per la mar
Per tant, aquest pregó vol ser únicament un senzill recordatori de
la gent, els llocs, les barques, les pesqueres, els costums, els ormeigs
i els fets que junts conformen de qualque manera la nostra tradició
marinera.
Per començar hem de fer una mica de repàs d’allò que tenim i que
la naturalesa ha permès que la gent de s’Arenal gaudeixi.
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SITUACIÓ
S’Arenal és un lloc privilegiat quant a la seva situació respecte a la
t del llevant de la badia
mar. Es troba, com tots sabeu, ubicat a la par
de Palma, i just al final d’una de les millors platges de les illes. A recer
dels vents de gregal, llevant, xaloc i tramuntana.
El que podem dir litoral d’influència marinera de s’Arenal és la
de la costa compresa entre la desembocadura del torrent dels Jueus i
el cap Blanc.

par t

Aquesta costa és en molts d’indrets bastant escarpada i hi predominen
els penya-segats, que en diversos sectors són totalment inaccessibles
i en alguns altres presenten grans dificultats de baixada.
Les cales que tenim, en comparació d’altres bandes de la costa
mallorquina, són poques i amb poca penetració. Però disposam de
moltes petites raconades i llocs que hi donen un encant especial.
P RE G Ó D E SA N T C R I STÒ F O L
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Així doncs, par tint del que era abans es Saluet, just a la desembocadura
erí, on hi ha actualment el Club Nàutic,
del torrent de s’Algar o de Son V
hi trobam llocs tan coneguts de tots com són:
La roca dels T uristes, nom que hi posaren un grup de joves devers
l’any 1933. Per cer t, un d’ells era trencador i sembla que hi va fer uns
escalons per poder -hi pujar millor .
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ESCAR DE SON GRAUET , AL COST AT DE LA ROCA DELS TURISTES,
QUAN ENCARA ERA UTILITZA
T PELS PESCADORS. (FOTO: NOFRE LLINÀS).

El calonet des Fornàs, on hi havia l’escar de Son Grauet i els d’en
Pieres.
erda, la
Es Rentador de sa Senyora, la cova dels Ossos, la cova V
cova d’en Saregà, el caló de Sant V
icenç, el cap de s’Orenol, el caló des
Tinent, cala Mosques, el caló de Can Mercadal, el caló de ses Donardes,
el caló de s’Almadrava, amb el mollet de Can T
em des Cafè, el caló Fred,
el calonet des Cap Alt, el torrentó des Cap Alt.
P RE G Ó D E SA N T C R I STÒ F O L

S ’ A RE N AL 2 0 0 3

També el mollet del Rei, excavat dins el marès, al qual es davalla per
t.
una petita escalonada: el caló For
El cap Enderrocat, que té aquest nom perquè a la banda de baix hi
ha grans pedres enderrocades i acaramullades.
ergeret; es
La cova des Coloms; la cova des Pontarró; l’illot des V
Vergeret, que així es diu tota la zona compresa entre la punta Negra i
l’illot des V ergeret; les coves d’en Berenguer; es Racó des Secret; la
punta Negra, i la punta de cala V
ella.
Més cap al sud tenim la Fossa, que és més o manco la zona que hi
ella. És lloc de poca aigua i molts d’escruis.
ha entre ses Olles i cala V
Després trobam les pedreres de la Fossa, que n’hi ha moltes. Entre
elles hi ha uns carreranys empedrats per on es traginava el marès per
embarcar -lo.
1
0

L’escrui de la cova des Coloms, que està a uns 40 metres de la
vorera i fa diverses tenasses que es veuen per poca mar que hi hagi.
La cova des Coloms, nom de mariners referit a una cova que caigué
amb un temporal, perquè havien tret molt de marès dels seus costats.
No es coneix exactament quan va passar per ull. Durant els mesos
d’estiu les barques s’hi arredossen del vent de xaloc. Ara ja només es
veuen les restes de l’enfonsament.
El davallador des Carro, que era un camí que va fer construir el pare
d’en Mateu Gamundí des Puigderrós, deu fer a prop de cent anys, per
davallar fins a la mar els troncs de pi de l’explotació forestal de la finca,
-los.
amb la finalitat d’embarcar
Ses Olles, nom que donen els pescadors i mariners a una raconada
de penya-segats, enmig de la qual hi ha un illotet i un parell de tenasses.
Les tenasses de na Caretes, l’illot de Can Climent, el racó de
s’Almadrava, el pujador des Frares. Les pedreres de la Seu, que diuen
que del pedreny d’aquest lloc feren les columnes de la Seu.
P RE G Ó D E SA N T C R I STÒ F O L
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La Regana o també el xap de Regana, que és la desembocadura
suspesa del torrent d’en V
aquer . El cap de Regana, el pou Salat, la cova
de ses V oltes, s’Escut del Barcelona, el torrentó de Llucamet, la cova
des Lladres, la cova de sa Creu, la cova des Cap-roig, es Cap-roig i el
cap Blanc, amb els seus imponents penyals, que són dels més alts de
la nostra zona costanera. L
’edifici del far va ser construït l’any 1862 i
la llum va entrar en ser
vei dia 31 d’agost de 1863.
L’anomenament d’aquests llocs us deu haver fet venir grans records
a tots els aficionats a la mar
.
Quant a les nostres aigües, l’escenari submarí és molt variat. Cal
destacar que hi tenim gran presència d’arenes fines molt a prop de la
vorera.
Entre el que és el Club Nàutic i cala V
ella, i fins als 30 metres de
fondària és on trobam la major zona d’alguers de posidònia. Des de cala
Vella cap al migjorn, els alguers es presenten en petites clapes costaneres,
i els fons dominants són de caràcter sedimentari, amb arenes fines en
els primers 20 metres, que van guanyant mida de gra a mesura que
augmenta la fondària. Els peixos habituals són els mabres, els pedaços,
els raors i les aranyes monges.
Els fons rocosos són pocs i es limiten a algunes franges molt a la
vorera. La quantitat de peixos de roca és impor
tant en aquest marge
costaner . Així, és molt freqüent la presència de nombroses donzelles i
tords, entre els quals destaca el saig i el flassader
, l’esparrall, la variada,
i també alguns sards. Ens conten que altre temps s’hi agafaven anfossos,
molts d’escorballs, tords massots i grívies.
A més fondària, en els alguers hi ha també donzelles, vaques,
esparralls, salpes, qualque escórpora, rata, cap-roig o gall de Sant Pere.
També hi abunden pops, sípies i calamars.
Passats els 30 metres de fondària predominen les arenes gruixades
i s’hi troben aranyes fragates i de cap negre, capsempes, serrans,
pagells, qualque tremoló i també rates, que ja en queden poques. A les
bandes de fons for t s’hi fan pàgueres, cànteres, déntols, etc.
P RE G Ó D E SA N T C R I STÒ F O L
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Gairebé més de la meitat d’aquesta costa descrita, des del Club fins
a Regana, és avui una reser
va marina on les activitats pesqueres tenen
una regulació especial. Hi ha una zona de reser
va integral on no es pot
fer res, ni pescar , ni bussejar , ni tampoc fondejar les barques damunt
els alguers, ja que es tracta d’una gran pedrera d’algues de posidònia
on es reprodueixen moltes espècies de peixos.
En el nostre litoral tenim moltes pesqueres ben conegudes pels
pescadors de vorera, com són: la pesquera des Cabo (que és d’oblades),
la pesquera des Mig, la des T
inent, la pesquera Plana, la des Obusos,
la des Rocalot, la des V
ergeret, la pesquera des Llençol, n’Esquitxa (que
és d’oblades i sards) i la d’en Mandins, entre altres.
També els pescadors de barca gaudeixen de bones pesqueres ben
conegudes de tots, com són: s’Escaló, ets Homonets (que és de raors),
s’Aucadena, el for t d’en Muret, el for t de Fora, el for t d’en Cabeza, ses
Lloses, etc.
1
2

Amb aquesta descripció de la banda costanera i de les aigües tan
fantàstiques de què gaudim, és molt normal que des dels començaments
de s’Arenal, els seus habitants tinguessin i tinguin a hores d’ara una
gran afició per la mar i per la pesca, cosa que ha estat fonamental i ha
anat impulsant el desenvolupament de la nostra tradició marinera.

El COMENÇAMENT
Els primers habitants que s’establiren a s’Arenal devers les
darreries del segle XIX triaren per començar el caló des Capellà o des
Saluet, que es trobava situat a la desembocadura del torrent des Capellà
a Son V erí de Baix, ja que es tractava d’una raconada natural molt ben
protegida, amb un petit mollet on dia 22 d’abril de 1904 va desembarcar
el rei Alfons XIII, acompanyat del president del Consell de Ministres,
Antonio Maura, i els ministres de la Guerra i Marina, per visitar la
for tificació d’Enderrocat.
P RE G Ó D E SA N T C R I STÒ F O L
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RACONADA DE LA DESEMBOCADURA DEL TORRENT DE SON VERÍ O DES SALUE
AMB L’ANTIC EMBARCADOR. (FOTO: NOFRE LLINÀS).

T,

Per cer t, aquest nom de Saluet pareix que es feia ser
vir per designar
un renou insistent i confús, com el resar a les esglésies o un cant
insistent. Els més vells contaven que quan la mar fa el saluet, o que fa
renou, és senyal de canvi de temps. Si feia renou a la par
t de la platja,
t de les roques, hi hauria pluja.
hi hauria vent; si el feia a la par
, s’hi
Pescadors i mariners d’altres indrets com Palma i es Molinar
aturaven per refugiar -se del mal temps o bé per romandre, esmallar el
peix de les xar xes i adobar els seus aparells.
No he pogut esbrinar realment quins varen esser els primers
pescadors de s’Arenal. En el padró de l’any 1910, quan només hi havia
98 ànimes, amb 28 caps familiars, hi figurava inscrit amb l’ofici de
pescador en Joan Ignasi Barceló, natural de Felanitx. Onze anys més
tard, és a dir , el 1921, en què ja hi havia 187 habitants, hi estava censat
com a pescador en Miquel Peña Cardell
es patró Penya, natural de
Llucmajor .

P RE G Ó D E SA N T C R I STÒ F O L

S ’ A RE N AL 2 0 0 3

1
3

El 1930, amb quasi el mateix nombre d’habitants que deu anys
endarrere, hi havia inscrits, a més del patró
Penya, en Pep Castell Alou
es patró Morrut, natural de Palma, i en Salvador Mar
tí Cardell, natural
de Llucmajor .
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L’ANTIC EMBARCADOR
AMB UNA BARCA DE
TRAGINAR PEDRA.
(FOTO: NOFRE LLINÀS).

EN PEP CASTELL ES PATRÓ MORRUT, A
BORD DEL SEU LLAÜT . V A SER UN DELS
PRIMERS PESCADORS I DELS MÉS
EMBLEMÀTICS DE LA HISTÒRIA
MARINERA DE S’ARENAL.
(FOTO: NOFRE LLINÀS).
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LA MAR PER OBLIGACIÓ
Pescadors i ormeigs que ja quasi no hi són
Quan sent contar el que feien aquells arenalers que varen haver de
-se la
triar, segurament per obligació, l’ofici de pescador per guanyar
vida, a un “aficionadillo” com jo se’m posa la pell de gallina. Anar per la
mar amb aquells antics llaüts, bots o pasteres, remant, a la vela, amb
motors molt petits i poc segurs, m’imagino com devia ser de dur
pescar .
Cal recordar aquells primers mariners i pescadors de bon de veres,
com:
El patró Galines i el patró Penya; el patró Morrut, amb els seus
mostatxos de carrabiner vell, la pipa de canó de canya i el seu llaütet
“Venganza”; l’amo Antoni
Felanitxer, amb el seu llaüt “San Bernardino”;
el patró Bernat, amb el seu llaüt “Santa Ana”; el patró Biel de
Ca na
Monja, i en Rafel Pastilla, entre altres.

ANTICS PESCADORS D’OFICI.
ENTRE ELLS HI HA EN
PEP CASTELL
ES PATRÓ MORRUT,
EL SEU FILL P AU,
EN BORRONAT VELL,
EN BORRONAT JOVE
I EN JOAN TROMPADA.
(FOTO: NOFRE LLINÀS).
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Anaven a pescar amb xar
xes de lli o de cotó de cinc a vuit passades,
muntades enmig de dues teles d’esmalls de devers un forc de fil bastant
més gruixat que el de la xar
xa. Les tres teles anaven fermades a les
nates d’espar t pels ansals. La nata de baix, plomada, i la de dalt, amb
surades. Plom i suro calculat amb la finalitat que les xar
xes s’aguantassin
perpendiculars al fons. Cada mes havien de perdre un parell de dies per
tenyir les xar xes i, si podien, aprofitaven els dies de mal temps.
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LLAÜT AMARRA T AL CAP DEL MOLLET , AMB LES XARXES PREP
(FOTO: NOFRE LLINÀS).

ARADES PER CALAR.

Els pescadors de xar xes solien fer la prima i l’alba. Per fer la prima
el llaüt quedava al cap del torn acabat de calar
. Ja fosca negra es
començava a treure amb el farol encès penjat de la forca per no
picar se amb les escórpores, cap-roigs o aranyes que poguessin venir
, que
a la prima solien ser pocs. Si per mala sor
t es picaven amb les espines
verinoses d’aquests peixos, després d’haver
-se xuclat la ferida, s’hi
posaven sal d’amoníac, que sempre se’n solia dur a bord, lleixiuet i també
he sentit dir que es posaven damunt la picada el bessó d’una fava femella.
P RE G Ó D E SA N T C R I STÒ F O L
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Desmallat el peix de la prima en el llum del farol d’oli i col·locat dins
el cove, es calava per fer l’alba, s’amarraven damunt el darrer capser
i a la sor tida del sol es treien les xar
xes.
Era habitual fer un parell de vols a l’altina fonda i a la d’en Ferrà, és
a dir , calaven les xar xes sense fer renou de rems per la banda de fora
d’aquelles altines. Llavors anaven per banda de terra, començaven a fer
renou amb els rems i picant damunt la barca treien les xar
xes, no sense
abans haver mirat amb el tub si els mabres s’havien enterrat a prop
dels ploms per fer -se’ls seus amb la fitora.
Avui en dia aquestes xar xes encara s’utilitzen, però són de niló, més
for tes i resistents i no s’han de tenyir com abans. Les surades tampoc
són de suro, sinó d’un material plàstic.
Els motors són potents, enrellenteixen tant com volen, i poden calar
a motor . I el que és més impor
tant, els mariners ja no han d’estirar per
dur l’ormeig a bord: es puja amb una “maquinilla” moguda pel mot
or. Els
torns que eren de cator
ze a vint xar xes, ara són de més de cinquanta
peces.

SA MADONA FELANITXERA AMB EL SEU NÉT BERNADÍ, ADOBANT ELS ORMEIGS, AMB EL VELL
MOLLET AL FONS. (FOTO: NOFRE LLINÀS).
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La pesca de xar xa
d’avui, que li diuen de
tremall per allò de les
tres malles, no és
germana d’aquella
d’un temps; només
s’hi assembla en una
cosa: ni llavors ni ara
hi ha pescadors que
s’hi facin rics.
També feien ser vir
més ar ts, com eren
els palangrons, els
palangres, els
palangrons de suret,
les nanses i els
gambins.
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LES BARQUES EREN PETITES; L’ESPERIT MARINER, GRAN COM
AQUEST A TONYINA AGAF ADA PEL P ATRÓ PENY A. A LA FOTO, EL
MARINER I EL FILL DEL P
ATRÓ. (FOTO: NOFRE LLINÀS).

Els gambins, els
feien de canyes i de
joncs d’ullastre, que
no els costaven més
que la feina de collir los i fermar -los amb
fil de cànem o fil de
coure. Per esca hi
posaven arengades
dolentes que es
penjaven al mig dels
gambins.

Un bon exper t a fer gambins i nanses va ser l’amo en Jaume
de
Son Banya, que per cer t va fer dos bots de fusta molt guapos. V
aren
ser famoses a s’Arenal les seves interpretacions del Rei Herodes a
l’escenari que es muntava per Nadal a la plaça, davant la qual hi ha la
barberia d’en Llorenç, que per cer
t és un bon pescador . El rector don
Jaume li havia de tenir esment perquè li sor
tia qualque “vatua”.
P RE G Ó D E SA N T C R I STÒ F O L
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Un altre especialista era el garriguer de Son Granada, que agafava
amb trenta gambins els anfossos que volia. No era rar
, amb en Manolo
de ca sa Poblera va tenir un bon mestre.
També l’amo en Macià Calafat es
Roig Soler i l’amo n’Antoni
amb la pastera calaven gambins i feien molt bones pescades d’anfossos,
que duien arrossegant per dins l’aigua fermats pels morros perquè fossin
vius. Quan arribaven, els posaven dins els vivers fets de marès que hi
havia al Mollet.

Seu,

En el record de molts de vosaltres queda la madona des patró
Felanitxer, que feia la venda del peix pels carrers de s’Arenal. Com a
anècdota, avui està asseguda en aquesta taula la persona que, complint
el seu deure de funcionari, li va haver de dir que a causa de les noves
normes sanitàries, ja no ho podia fer més.
La vida d’aquells pescadors va ser prou dura. A vegades feien les
llesques primes i a més de pescar s’havien de dedicar a fer transbords,
que devers l’any 60 es pagaven a cinc duros per “bulto”.

LA MAR COM A ENTRETENIMENT
A par tir dels anys 40-50, quan s’Arenal va fer el que podem dir el
canvi, en què va passar de ser un petit poble de trencadors i pescadors
a ser un lloc amb unes clares funcions d’estiueig i, posteriorment, de
centre d’especialització turística, és el moment que es va començar a
aprofitar la mar com una forma més d’entreteniment.
Hi comença a haver barques de gent que no eren pescadors d’ofici,
i que sor tien a la mar pel plaer de pescar o per passejar
.
Així, vull recordar barques emblemàtiques d’aquells temps com el
llaüt “El Faro”, d’en Mateu Gamundí; el “San Antonio” i més tard el “Santa
María”, d’en Antoni Galmés Riera; el “V
irgen de Iciar”, d’en Germán
Chacár tegui; el “Peter Pan”, bot guairo, d’en V
alentín Chacár tegui; el
“Carmen”, d’en Tòfol Ripoll; el “Santa Bárbara”, de l’amo en Nofre de
P RE G Ó D E SA N T C R I STÒ F O L
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l’hotel Brisas, que havia fet un mar
tellet devers el caló de Sant Antoni
per amarrar -l’hi els mesos d’estiu; el “Rael”, de l’amo en Jaume
de sa
Farinera, que després va ser d’en Lluís
es Mariner. Aquest llaüt, fet l’any
1916, encara navega. A
vui és propietat d’en Miquel Clar
, fill de l’amo
Antoni Seu, que tenien fins fa poc l’armeria on també venien aparells
per pescar . Era un dels negocis més antics de s’Arenal.
També el “Gamo”, llaüt de 31 pams, d’en Joan Garcies; el bot
felanitxer , molt guapo, de mestre Rafel
de Cotxeres; la pastera de l’amo
en Macià Calafat es
Roig Soler; el bot “Maenca”, de n’Antoni Rosselló,
el metge, i tants d’altres que han passat a formar par
t de la història
marinera de s’Arenal.
Amb aquestes barques anaven a pescar amb volantí, que encara
era de cànem, amb bressols de pèl de cuca i hams que es rovellaven.

2
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PESCADORS
RECREA TIUS
SOR TINT A LA
MAR. (FOTO:
NOFRE LLINÀS).

En ple hivern i en nits de lluna, ben abrigats, pescaven els calamars
de correguda remant i fent el mínim de renou possible. Amb un peix de
fusta de devers un pam de llarg, pintat de blanc, que a l’acabament
estava ple d’agulles torçades.
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En temps de sípies, dins el febrer i març, les pescaven amb una
barqueta amb els costats de mirall i un salabre gros. Deien que la
barqueta enganava les sípies mascles: la prenien per una femella.
vir una sípia femella,
Més endavant, en lloc de la barqueta, es feia ser
enganxada per la cua. A
vui encara hi ha pescadors que pesquen sípies
amb aquest sistema tan tradicional.
Els pops, si feia calma, els pescaven armats amb una fitora de tres
pues, una botelleta d’oli preparada amb una ploma de la cua del gall
dedins, un parell de terrossets de calç i un parell més de carbur dins
tir els pops de dins els forats.
un pot. El carbur era per fer sor

Roig Soler era un gran exper t a pescar
L’amo en Macià Calafat es
a l’encesa amb una fitora de vuit pues, un llum de carbur i remant molt
a poc a poc, en llocs de poca fondària. T
ambé era molt bon pescador
amb la fitora l’amo en Pedro
es Caparrut, que tenia el cafè Can Pedro.
Feien unes pescades que serien l’enveja de molts d’aficionats d’avui en
dia, i no anaven més enfora del caló de Sant V
icenç.

2
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LA TRANSFORMACIÓ.
DEL VELL MOLLET AL CLUB NÀUTIC S’ARENAL
Hi havia un petit embarcador a la raconada del torrent de s’Alga
que feien ser vir les barques dels pescadors i dels trencadors per
embarcar el marès que traginaven a Palma.

r,

Quasi se’l va endur un temporal l’any 1916. Els trencadors provaren
’Ajuntament, a proposta del regidor
de reparar -lo però els faltava ajuda. L
Monserrat Parets, va donar 150 pessetes. Des de llavors començam
a trobar notícies del Mollet.
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L’any 1924 ja s’hi havien fet quatre escars, que eren d’en Joan V
idal,
en Mateu Gamundí, en Joan Gayà i n’Antoni Julià. Després d’uns quants
anys, el 1927 es va construir un petit por
t de refugi amb l’excusa del
sanejament del lloc, i va quedar format per una cala natural de poc calat,
l’entrada de la qual estava resguardada per dos mar
tells de petita secció.
Es va deixar sota la responsabilitat d’en Llorenç Roses Siragusa, president
aleshores de la Comissió de Propietaris de s’Arenal.

2
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VIST DES DE LA P

EL MOLLET AMB LES BARQUES FONDEJADES EN RODA,
AR T DE DAL T DEL CARRER DE SANT CRISTÒFOL. (FOTO: NOFRE LLINÀS).

t de Palma, l’any 1934, es va fer càrrec del
La Junta d’Obres del Por
Mollet, va tomar par t del que era vell, es va dragar les proximitats i hi
va construir un varador . L ’Ajuntament de Llucmajor també va ajudar
amb el 25 per cent de l’impor
t de les obres.

,

Corrien temps difícils, en què l’esforç i el sacrifici quedaven compensats
per la il·lusió. La població permanent començava a augmentar. Ja hi
havia quasi 500 habitants. La gent de s’Arenal es coneixia tota.
P RE G Ó D E SA N T C R I STÒ F O L

S ’ A RE N AL 2 0 0 3

Els aficionats a la mar , que eren molts, tal com ha passat a altres
bandes, necessitaven un lloc on poder compar
tir les seves inquietuds
marineres. Dia 31 d’agost de l’any 1952, a les terrasses del conegut
cafè de Cas Baster es va reunir per primera vegada un grup de gent
emprenedora amb la idea de constituir provisionalment el que havia de
ser el Club Nàutic s’Arenal.
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LES BARQUES QUE NO CABIEN AL MOLLET EST
AVEN FONDEJADES EN RODA.
DAVANT, NINS PESCANT . ELS ARENALERS DE BEN JOVES JA DUIEN LA MAR DINS LA SANG.
(FOTO: NOFRE LLINÀS).

El 5 de desembre d’aquell mateix any es va celebrar la primera Junta
, i va quedar designada aquella
General de Socis, també a Cas Baster
històrica primera Junta Directiva, que va presidir en Pep Riutor
t Mar tínez
i que va fer néixer aquesta entitat tan emblemàtica que tenim a s’Arenal.
En fou designat vicepresident en Mateu Gamundí Monserrat, i secretari,
en Joan Garcies T omàs.
Durant el mes de juliol de 1953, després d’haver aconseguit la
concessió administrativa dels terrenys on avui hi ha el club, es va llogar
una caseta d’uns 16 metres quadrats, s’hi va fer una enramada de pins
vei de begudes fresques.
i s’hi va muntar un petit ser
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Mentrestant les barques més grosses seguien fondejades en roda
defora del Mollet, aguantant els temporals. Més d’una va anar a parar
damunt l’arena de la platja.
-les, però
Aquells socis fundadors estudiaven la manera de refugiar
de moment tot quedava conver
tit en un somni. L ’any 1956, el Mollet
estava ple d’algues i era necessari poder arribar a la pipa des d’on
s’embarcava. Aleshores es va construir una passarel·la i es va comprar
una pastera per traginar la gent fins a les barques que estaven fondejades
allà enmig.
Aquell any els socis amb barca varen arribar a ser 65, i els eventuals,
35. Les barques en roda eren a prop de 40. La resta, que eren les
més petites, estaven dins el Mollet o varades en terra.
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EL MOLLET ERA PLE D’ARENA I ALGA. T
AN SOLS HI CABIEN UNA O DUES BARQUES.
(FOTO: CLUB NÀUTIC S’ARENAL).
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GRAN TEMPORAL DE 1964, EN QUÈ ELS DANYS QUE SOFRIREN LES BARQUES
(FOTO: CLUB NÀUTIC S’ARENAL).

VAREN SER GRANS.

El 24 de setembre d’aquest mateix any va dimitir de president en
Pep Riutor t, i es va fer càrrec de la presidència en Mateu Gamundí. Un
any més tard va ser nomenat president en Gabriel Salom Llaneras. En
Pep Riutor t, que havia estat el primer president i fundador del club, va
morir l’any 1957, i la Junta Directiva el va nomenar president honorari
perpetu.
Es començà a dragar el Mollet, que ja era ben ple d’arena i algues,
tell que havia fet el Govern. Sols hi cabien
deien que per culpa del mar
dues barques amarrades al cap del mar
tell.
El primer cop, l’any 1958, es dragà fins devers mitjan escars; el
segon (1965), fins prop de les antigues passadores, i el tercer (1966),
fins al fons del torrent, amb gran alegria dels socis del club i dels homes
vells, que no comptaven de veure mai més arribar la mar allà on un
temps amarraven barques prou grosses.
. Es va tancar de paret tota la
El club anava creixent d’any en any
concessió i es va fer de bell nou la passadora que ajuntava la terrassa
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o varador amb la pipa. El 10 de juny de 1962 es varen concloure les
obres de construcció de la terrassa de l’edifici que s’havia començat
l’any 1958, que donava a l’avinguda Miramar
, amb pista de ball per
poder -hi fer les revetles, tan famoses en aquells temps.
Molts de mariners i pescadors recordaven dia 8 d’octubre de 1964.
El vespre va començar un gran temporal que va fer molt de mal a les
barques que estaven fermades en roda. Aquell temporal s’endugué tres
bots, tirà el “Santa Bárbara” damunt les roques i un parell de llaüts a
la platja. La gent que tenia barca sempre passava molta de pena.
Per això, el gener de 1965, el president de club, Antoni Galmés
Riera, que ho era des del setembre de 1963, va presentar a la Junta
t espor tiu d’hivernada, va
Directiva el projecte de construcció d’un por
mostrar els plànols fets per l’enginyer Joan Cerdó, i va dir als presents
que n’hi havia una còpia a Madrid, presentada davant els organismes
per tinents. Aquell dia va començar el final del vell mollet de s’Arenal.
2
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L’any 1967, l’economista Pedro Costa va fer un estudi econòmic del
nou por t i es va decidir posar a la venda els amarraments pel temps

LA PETIT A CASET A DEL CLUB NÀUTIC. JA ES COMENÇA
VEN A CONSTRUIR MOL
PISOS PELS VOL TANTS. (FOTO: CLUB NÀUTIC S’ARENAL).
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que durava la concessió, és a dir 99 anys. Aquesta mesura va ser
acollida pels socis amb molt d’entusiasme, ja que la il·lusió de poder
tenir un por t segur on amarrar ben resguardades les seves barques
era molt grossa.
tura de plecs per adjudicar
El 17 de setembre de 1968 es va fer l’ober
ne les obres. De totes les ofer
tes rebudes, la més avantatjosa va ser
la presentada per l’empresa NEPTUNO, amb un pressupost d’execució
de 10 milions i mig de pessetes, que no varen bastar
, ja que al final
varen ser 17 milions. En aquella època el club ja tenia 700 socis, molts
d’ells arenalers i llumajorers.

-
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CONSTRUCCIÓ DEL QUE A LA FI HA
VIA DE SER EL PRIMER POR
T ESPOR TIU DE S’ARENAL.
EL VELL MOLLET HA VIA P ASSA T A LA HISTÒRIA. (FOTO: CLUB NÀUTIC S’ARENAL).

L’any següent i a la fi, dia 12 d’octubre de 1969, va tenir lloc la
inauguració del desitjat nou por
t espor tiu. Hi varen ser presents les
primeres autoritats de la província i altres arribades de fora, entre les
quals hi havia Juan Antonio Samaranch. Ja no quedava res del vell mollet,
que va passar a formar par
t de la història de s’Arenal.
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VIST A P ANORÀMICA DE COM V A QUEDAR EL PRIMER POR
(FOTO: CLUB NÀUTIC S’ARENAL).

T.

Un dia de la tardor de l’any 1973, el torrent de Son V
erí va donar
un bon disgust a la gent de la mar
. V a venir la torrentada i se’n va dur
moltes barques del club. En varen haver d’anar a cercar fins devora Can
Pastilla. La destrossa va ser gran, però es varen poder recuperar quasi
totes.
S’Arenal seguia creixent a totes passades. El club, també. N’Antoni
, l’any 1971, va presentar un avantprojecte
Galmés, amb gran visió de futur
d’un nou por t espor tiu amb cabuda per a prop de 400 barques més,
amb llocs d’amarrament per a embarcacions de fins a 20 metres d’eslora
i un calat de 4 metres.
La junta general de socis que es va fer dia 10 de juny de 1972,
després d’un animat debat on hi va haver opinions de tota casta, i
després de la corresponent votació, va aprovar la construcció del segon
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por t espor tiu de s’Arenal. Dos anys mes tard, el 26 de juny de 1973,
va tenir lloc la darrera junta directiva presidida per n’Antoni Galmés, ja
que s’havia de renovar , segons deien els estatuts. Després de 10 anys
de dedicació al club no es va voler presentar a la reelecció.
En el club sempre el recordarem com el president que va impulsar
el gran canvi, ja que durant el seu mandat es va fer el primer p
també va fer molta de feina per poder començar el segon.

or t i

Tot seguit es feren eleccions, que varen ser unes de les més
competides de la història del club. S’hi presentaren en Mariano Rosselló
Barberà i en Joan Miquel Catany
. T ots dos havien estat directius amb
n’Antoni Galmés. V a resultar elegit en Joan Miquel Catany
, que ocupà
el càrrec del setembre de 1973 fins al maig de 1994. Durant el seu
mandat, entre els anys 79 i 82, conver
tí en realitat el segon por
t
espor tiu, que va incrementar la capacitat del club fins a arribar als 700
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LES OBRES DEL SEGON I DEFINITIU POR
T ESPOR TIU DEL CLUB NÀUTIC S’ARENAL.
(FOTO: CLUB NÀUTIC S’ARENAL).
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llocs d’amarrament, amb instal·lacions complementàries de varadors
per a hivernades, nou local social ample i confor
table, piscina, etc.
L’any 1994 varen tenir lloc noves eleccions, envoltades d’una cer
ta
polèmica. Competiren per la presidència en Damià V
erger i en Joan V ich
Llompar t. Finalment va ser elegit president en Joan V
ich, home molt
vinculat a la nàutica i a l’espor
t de la vela.
ich
Durant el temps que va ocupar el càrrec de president, en Joan V
va sanejar de forma impor
tant l’economia del club, assegurant amb
aquest aspecte un futur estable per a l’entitat. V
a tornar a donar un
gran impuls a l’espor t de la vela, que estava un poc refredat, i va fer
reviscolar activitats tan tradicionals com la pesca.

3
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Des del maig de 2002, el Club el dirigeix n’Antoni Galmés Canyelles,
ich. N’Antoni ha
que ja des de 1994 era vicepresident amb en Joan V
estat sempre una persona molt vinculada a la mar
. Bon regatista de
jove i també gran aficionat a la pesca.
El Club de s’Arenal va passar a ser en pocs anys una de les millors
instal·lacions nàutiques, ja no sols de Mallorca, sinó de tot el Mediterrani.
Amb una super fície de 42.000 metres quadrats, és un club modern i
capdavanter que ofereix als seus 1.200 socis i als visitants, és a dir
aficionats a la mar , tots els ser veis que necessiten per a les barques.
Ha donat a conèixer s’Arenal arreu del món, ja que als grans esdeveniments
espor tius que ha organitzat han vengut par
ticipants de per tot.

PANORÀMICA DEL QUE ÉS A
VUI EL
CLUB NÀUTIC S’ARENAL:
UN DELS MILLORS POR TS
ESPOR TIUS DEL MEDITERRANI.
(FOTO: CLUB NÀUTIC S’ARENAL).
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Els arenalers ens hem de sentir orgullosos de poder tenir instal·lacions
com aquesta, i hem d’estar sempre agraïts a totes aquelles persones
que de forma desinteressada varen lluitar i fer possible el que avui tenim.

LA MAR COM A ESPORT
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LES PRIMERES BARQUES DE VELA ESPOR
TIVA A S’ARENAL.
(FOTO: CLUB NÀUTIC S’ARENAL).

Parlar de la tradició marinera de s’Arenal és impossible sense fer
una gran al·lusió a l’esport mariner per excel·lència, que és la vela.
Comentar el que ha estat i és aquest espor
t de la vela per a s’Arenal
ens duria molt de temps. Per ventura seria un tema prou interessant
per a un pròxim pregó; és clar
, si el Senyor Batle ho considera opor
tú.
De totes maneres en farem un breu repàs. Des que, més o manco,
devers l’any 1959 es començaren a fer les primeres regates amb bots
t de la vela ha estat
de fusta, fins avui, la trajectòria d’aquest espor
impressionant. Cap altre ha apor
tat a s’Arenal tants de triomfs i guardons.
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Són molts els espor tistes que han aconseguit títols impor
tants en
l’àmbit nacional i internacional. Per no fer
-ho massa llarg, només
anomenaré els que de qualque manera estan més vinculats amb s’Arenal,
que són:
Antoni Galmés Riera i V icens Aguiló Sampol
Campions d’Espanya classe 420, any 1968
Pedro Bonet T aberner
Campió d’Espanya de 420, anys 1970 i 1971

3
2

Guillem Chacár tegui Cirerol
Campió d’Espanya de classe Creuer

, any 1979

Juan V ich Llompar t
Campió d’Espanya de classe Creuer

, anys 1980 i 1981

José Carlos Frau
Subcampió del món d’Òptimist, any 1983
Campió d’Espanya classe Europa, anys 1984 i 1985
Subcampió del món, any 1985
Antoni Ferrer Juan
Campió d’Espanya classe Finn, any 1984
Àngela Escandell Ballester
Campiona d’Espanya classe 420 femení, any 1985
Mario Barceló Cuar tero i Andreu Barceló Cuar
Campions d’Espanya classe 420, any 1985

tero

Pedro Siquier Cantallops
Campió d’Espanya de creuers, any 1987
José Miguel Ramis Crespí i Antoni Morro Colom
Subcampions d’Europa i tercers del món, any 1987
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Catalina Darder Adrover i Maria Darder Adrover
Campiones d’Espanya classe 420 femení, anys 1987 i 1988
Subcampiones del món, any 1989
Bar tolomé González Sastre
Campió del món per equips d’Òptimist, any 1987
Francisco V illalonga Cañellas
Subcampió d’Europa classe Finn, any 1988, i Campió d’Espanya, anys
1990 i 1991
Marc Patiño Jordi
Campió d’Espanya d’Òptimist, any 1993, i subcampió del món, any 1992
Campió d’Espanya classe 420, any 1995
Campió d’Espanya júnior classe 470, any 1999
És actualment la gran promesa del club. Es troba en fase de
ticipar a les pròximes
classificació i amb moltes probabilitats de poder par
Olimpíades d’Atenes. Si ho aconsegueix serà el primer arenaler que pren
par t en uns jocs olímpics.
El darrer guanyador que tenim és el jovenet Pedro Marí Aragón,
campió d’Espanya d’Òptimist de l’any passat (2002).
A més d’això, en el club de s’Arenal han tingut lloc infinitat de proves
rofeu Princesa Sofia, que es fa cada any i que
de gran renom. Des del T
és una de les regates més prestigioses després dels Jocs Olímpics, fins
a diversos campionats del món, com varen ser els de la classe Finn de
1986, el d’Europa de 1998 i el de 470 el 1998. Això sense comptar
el gran nombre de proves nacionals i regionals que també s’hi han fet.
Com heu pogut escoltar , d’aquest espor
ha molt per parlar i per escriure.

t mariner que és la vela hi

Però, a més de la vela, a s’Arenal hi va haver un altre espor
mariner , la motonàutica, que si bé va durar pocs anys, va tenir una cer
rellevància. Ha quedat un poc oblidat i crec que és bon moment p
ne referència.
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LA LLANXA DEL PILOT JAUME V
AQUER, JUST DA VANT LA ILLET A DELS REPUBLICANS, EN UNA DE
LES MOL TES PROVES QUE ES FEREN A S’ARENAL ENTRE 1966 I 1976.
(FOTO: JAUME V AQUER).

Quan en Mariano Rosselló var ser nomenat directiu vocal de
motonàutica l’any 1966, aquest espor
t va començar a cobrar força,
fins al punt que l’any 70 es va formar l’escuderia Águilas, que amb prop
de 60 pilots i 22 llanxes, era una de les millors d’Espanya, amb una
organització exemplar . Molts d’arenalers encara recordam aquelles
carreres que vèiem de damunt les pedres de l’espigó del primer p
or t.
Aquells pilots, com el mateix Mariano Rosselló, en Maties Salvà, en
Jaume V aquer , n’Antònia Sureda, en Jaume Oliver
, en Joan Ferrer i molts
més, varen prendre par
t en moltes proves nacionals i internacionals i
anaren a córrer a molts de llocs, com a la mànega del Mar Menor
,a
la prova internacional de l’Ebre a Saragossa, al llac Como d’Itàlia, a les
Tres Hores Internacionals de Lisboa, a les Sis Hores de París, etc.
Un fet impor tant d’aquesta escuderia va ser dur a s’Arenal la
celebració, el 18 i 19 de setembre de 1971, de la primera regata
OFFSORE que es va fer a Espanya. L
’expectació que es creà per veure
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aquelles barques tan ràpides, aquelles tripulacions i aquell muntatge,
que era com la fórmula 1 de la mar
, va ser grossa i segurament no
s’oblidarà. L ’organització va ser complicada, sobretot per la manca
d’experiència, però al final va ser un gran èxit i l’escuderia Águilas fou
felicitada per tots els par
ticipants. Prova d’això és que aquestes carreres
es varen repetir fins al 1976, en què ja per diversos motius només va
venir una llanxa de les grosses, que va haver de córrer en solitari.
ta però
Aquest espor t que va tenir a s'Arenal una existència cur
intensa, va anar a menys segurament quan va començar la crisi econòmica
europea, en què el preu de la benzina va pujar tant.
t, no ens podem
Just per acabar la referència a la mar com a espor
oblidar de la pesca espor
tiva, que no és el mateix que la recreativa. Es
practica pesca espor tiva quan els pescadors es proven a veure qui pesca
millor i agafa més peix.
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CAMPIONA T D’ESP ANY A DE MOTONÀUTICA CELEBRA
T A S’ARENAL EL 1971.
LES LLANXES CORRENT PER LES AIGÜES DE DA
VANT SON GRAUET .
(FOTO: CLUB NÀUTIC S’ARENAL).
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En el club, des de fa sis anys, bastants pescadors recreatius s’han
aficionat a la pesca espor
tiva. A més de diversos campionats de Balears,
l’any 2001 es va celebrar el Campionat d’Espanya, en el qual varen
prendre par t pescadors de vuit comunitats autònomes.
Tenim bons espor tistes d’aquesta modalitat, com són: Juan Mateu
Salvà, Pep Pomares, Pep Campos, T
oni T ur, Miquel Clar , Miquel Cañellas,
Francisco Sánchez, Pep Lluís Serna, etc.
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PESCADORS ESPOR TIUS EN EL CAMPIONA T D’ESP ANY A DE PESCA QUE ES V
A S’ARENAL L’ANY 2001. (FOTO: CLUB NÀUTIC S’ARENAL).
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CLOENDA
Molt enrere han quedat totes aquelles pasteres, bots i llaüts que
hem anomenat. T ambé molt enrere han quedat aquells ormeigs que els
pescadors d’ofici i aficionats feien ser
vir. Ara tot ha evolucionat i segueix
evolucionant amb la tecnologia. Els noms dels llocs de la nostra costa
que hem recordat, ja quasi s’han perdut i oblidat. Ara a cala Mosca li
diuen Cala Blava; a la Fossa, es Majoris; a ses Olles, Badia Blava, o al
xap de Regana, El Dorado.
Els noms antics de les pesqueres i les senyes on anaven els vells
pescadors, també s’han perdut. Ara les pesqueres ja només són un
parell de números ficats dins aquests aparells moderns que semblen
ordinadors (GPS, sondes i plòters) que ens donen la situació exacta d’allà
on ens trobam i els fons que hi tenim.
De mariners o pescadors d’ofici a s’Arenal, sempre n’hi ha hagut
pocs, en comparació a altres por
ts com es Molinar o es Por
titxol. Ara
només hi ha cinc o sis barques: el “T
ina”, d’en Pep es Cuiner; “Els Estels”,
d’en Miquel Clar Denix; el “San José”, d’en Bernat; el “Solaes”, d’en Joan
Sampol el Planxista; “Na Rosa”, de la família Socias, i el modern catamarà
“Alegria”, d’en Joan Cardell, de tots conegut com en Joan
Alegria.
De pescadors recreatius i de navegants a vela, n’hi ha molts. Seria
impossible anomenar -los a tots.
El que no s’ha perdut és l’esperit mariner dels arenalers. Perquè
aquest esperit i aquesta tradició segueix, es conser
va i es manté plena
de vida dins el Club Nàutic, sempre des d’un profund respecte cap a la
mar i el seu entorn.
Per sor t el que tampoc no ha canviat, i esperem que no canviï mai,
és que la gent que avui anam per la mar ho feim amb la mateixa il·lusió
amb què ho feien aquells antics arenalers.
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Aquest pregó d’enguany , dedicat a la nostra tradició marinera, voldria
que fos un reconeixement a tots els arenalers que poc o molt han anat
per la mar , i sobretot a aquells primers mariners que he anomenat
abans i que tantes coses ens ensenyaren.
Per acabar , voldria desitjar -vos que ho passeu molt bé amb les festes
de Sant Cristòfol d’enguany
, però sobretot que gaudiu molt de la mar
Respectau-la i cuidau-la com feren els nostres pares o padrins. La mar
és el millor que té s’Arenal.
Gràcies per haver
per a tots.

.

-me escoltat i molt bones festes de Sant Cristòfol

Miquel Ribot Muntaner

Dedicat a la gent de la mar de s’Arenal.
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Pregons de les festes de Sant Cristòfol anteriors.
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