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Fa urr any que sortí el darrer nombre de SA SELLA.Ara una

altra vegada intentarem oosar err funcionament aquesta revista

que teniu1 a les mans.

Dins aquesta nova etapa els objectius seran els mateixos

que ja exposarem en el primer nombre: establir ponts de comu-

nicació entre tots els sencellers.Lo que si canviarem seran

els mitjans, procurarem aus SA SELLA surti mensualment ï no

trimestalment com ho feia"abans.Creim que així podrà ésser

una font de notícies i no solament un arxiu.'.La confecció de

SA SELLA serà més senzilla,mitjançant fotocòpies.També re-

duirem sa seva extensió.

La nostra il·lusió seria que la revista arreias i no fes

feta solsament per uns quants.Esperam col·laboracions de tota

casta: articles,estudis,poesia...Si qualque persona vol ccl.la_

borar es pot posar en contacte amb qualsevol membre de la

Junta del Centre Cultural.

Lo que ens agradaria més és que la llegís el major nombre

de gent possible, cue sigui motiu de conversa, fins i tot de

polèmicues, i que desperti les inquietuds d'aquest poble que

tots estimam tant.

Per acabar no voldríem passar per alt donar-vos els

MOTS D 'ANYS ! davant aquestes festes nadalenques que s'a-

costen, igualment vos desitjam lo millor per l'any que ve.

CENTRE CULTUBAL.



MIRANT EL CEL ffiquel Bonet,

Per començar una mica d'història.L'any 1.977 se va fundar

ii Societat Astronòmica Balear Í jo enr vaig- fer soci perqué di£

posava de temps per dedicarlo a una ciència que avui avanza

tant i està interessant tant a totes les nacions.

Es socis començaren a comprar telescopis petits,els vaig

aconsellar cue no en comprasin tants de petits i ens júntasim

tots per un més gros.Segons jo val més un bon lliure i uns pri£

Eaàtics que no allò.

De sa Societat venen en Salvador Sanchez en ífaume Saltó i

en' Maria lï o r al e s que m'acompanyen en les nits que hi ha "bones

condicions.

En es maig de 1.983 apareix es cometa IRAS ARAKIS que no

es de période regular i segons els entesos no tornera més. 31 •

pogueren fotografiar durant durant.tres nits amb un temps re-

gular, a la resta d'Espanya les condicions varen ésser més d£

lentes. -.

En acuest mateix any hi va haver una convenció nacional• w •

bianual on conseguirem el primer premi erf cometes,es primer

en planetes i es segon de sol i lluna.

Hem rebut visites de grups escolars i de particulars.

Estic a disposició de tots es que vulguin mirar o pasar

la nit amb nosaltres, cal dir que per trobar una nit de atmo£

rera bona hi ha que repetir com un caçador que no senpre topa

isrusl.

A més em vaig enterar per els de sa Societat de un metep_

rito de moltes tonelades rue va caure l'anyr1.937 dins un a-

rer.al ppsat C'an Picafort.Desprès de provar un parell de ve-

£=des de desenterrar sa part devantera fracasaren per cupa de

s'arena i pedres ^_ue hi havia que remoure.

Assabentats es des nostre poble vàrem formar un grup amb

en Francisco Coll,Toni KuletJ.'iquel Llabrés i L-i^ue! Aloy.En

~enos de tres hores el destaparem i duguerem ses nou pedres

^ajors rué el formaven.Hi ha que fer constar que col·laboraren

grr.tuitanent i donarlos ses gràcies una altre vegada.



"LS REIS DIUEN
Per fer més uiva sa conmemorado dels primers régals que

rebé el nirr Jesús, també vindran els Reis flags per entregar

les juguetes als nins de Sencelles que faran realitat les se-

ves il.lusions.

I conr abans eren reis, però ara.»«»

Les famílies que vulguin podran entregar "les il·lusions"

a la biblioteca dia 4 de les 3 a les 9 i dia 5 de les 9 a les

12.

Es dia 2 posarem urr buzón a la plaça perquè els nins pu-

guen escriure directament als Reis.

Segons notícies qua tenim arribaran devers les sis del

capvesore del dia cinc i seguidament regalaran caramel.los i

reoartiran ses juguetes.

f*%
* <S* "•**

3a fa casi tres-.mesos que començà el campiorrat a tercera

regional.

Errauany el C.E.Sencelles inicià sa temporada estrenant

nova Junta Directiva i entrenador.En^ el pla esoortiu- moltes

novetats dins sa plantilla ambr un predomini de jugadors j'ovss.

Es primers partits jugats dins Sencelles es guanyaren amb

goleadas d'escàndol,orova d'això es que amb els tres orimers

oartits as marcaren 22 gols.No així els tres darrers que harr

acabat en- derrotes.

Ses sortides han estat molt irregulars i llevat d'una

victòria i un emoate fora camo es demés resultats han estat

dolents.

En quant a gols hi ha una igualdat total amb 36 gols a

favor i 36 en contra.

Es goleadors de s'equipo són en primer lloc en Juan Sans

amb 14 gols seguit d'en Juan Cirer amb 6.

Fins aquí es balanç de la que s'ha fet fins ara.Esperam

i estam segurs que el Sencslles millorarà i pujarà raés amunt

ja aue ts equino i oueda encara molta lliga.



lì O L IB A INFORMA

A 1'observatori pluviometrie l'Olita s'han recollit durant

el mes de novembre les següents quantitats:

Dia 3 l'2 litres

5 9'6

7 0'2

10 17

il 17'9

13 6'4

14 8/6

15 0'9

17 3'1

30 -.... 15

|£TAL̂ ^̂ ¿̂ 2|̂ |=litres

Ea fet boire eis dies 2, 3 i: 29.

Sa primera gelad?. d'enguany ha estat sa de dia 27.

Aruest mes ha estat es més ploguer d'enguany per ara. Durant

s'octubre c^si no ha plogut malgrat esser un des mesos de més -

pluja.

Aquestes brusques han estades bones pel camp i ha fet ^ue -

hi hagi una bona saó tier ooder sembrar.

Dur-nt es mes de novembre s'ha produit el següent moiment

demogràfic:

?e.ÍHS£Í2tí£: Antònia Perelló Eiol, morí dia 19.

Antònia Aina Oliver Camps, mori dia 20.

Antonia L·labrés Ramis, morí' dia 23.

En pau descansin.

2§̂ 2§!5§Ï2Ï§: Gabriel ?au Bibiloni Alorda va néixer dia 20.

Enhorabona.

?SÍ.rÍul25Í£: -^rtoni Hr.mis Oliver i Rosa

Guillem Bibiloni Ferrer-i Mari Lus



/

ES FRESQUES

Foto:3oan Cirer

En es darrer entreno del Sencelles es periodistes

de SA SELLA varen- prende aquesta instantánea.

En Barramot vos dé*dica a-

questa glosa:

N a Costa veia penjà

es llum a sa cançalera;

de dotze casser enrera

ãwb un pet el va apagar.

Parlant de Sta.Águeda hem

pensat as dia de sa revetla

fer un mercat de bestiar.Vos

asscuram cue després d'haver

nos acabat ses botes de vi

es dimecres de Sineu seran

rialles.

En Sarramot vos desitja

BONES FESTES A TOTS.

S'Ajuntament hauria de tornar

tapar sa siqui des carrer de S.

Vicens, desde que l'han tapada

s'en afluixa de ploure.

Mageki-tsutsu litoti nuru

yo ajuru ma-va,ika-ni lisasiki

mono-ta ka-va siru.

Tampoc sabem que vol dir però
•%

per a Nadal pensam que fa guano.

Com que veim que vos ha agradat

tant s'altre glosa en Barramot vog

ne dedica un altre:

Una al·lota de Maria

colcava damunt un mul;

va caure i va mostrar es cul;

3IXO es fipnv/al nuo arr f o n-i a



s» rJ>Ä> * * '$ l?*{***

*Tt - jgrescut amb sa reali tat es pura coincidència.

'-i-; -¿s f o to d 'en 3oan C i r e r ) .

Rei-- ""'3

h s r ".L".

;oriviu una carta en els

•.Is demeneu duros, mos

':ue han fet suspensió

X̂ ", • AÍ7 -

• • "è̂ áS

l*los han asfaltat un parell de

carrers de Sencelles:

Quin merde !
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SALUTACIÓ

Ja han encès es foguerons a sa reVetla de Santa Águeda.
*

Crec sentir ambient de festa

Sa gent fuig de sa calentor de ses foganyes de caseva

per fer poble entor en es foguerons. Hem arribat a sa festa

mea sencellera.

Per això us convidam a prender-hi part, menjant devora

el foc el pa i bevent el vi de la nostre terra.

Centre Cultural
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PROGRAMA

ORGANITZA:

CENTRE. CULTURAL DE SENCELLES.

«TB LA COL·LABORACIÓ DEL

EXCELENTISIF! A3UNTANENT.

DISSABTE DIA 2

A les 19 h., inauguració a l'Ajuntament de l'exposició

de ceràmica decorada i estany repujat de n'Antònia Vallespir.

DILLUNS DIA 4

A les 19; h. encendrem es foguerons. Si qualcú encara te

fred podrà torrar botifarrons i llangonissa, i beure d'aquell

ui tan negre que resucita els morts.

Tot això de franc, que és un bon preu.

També férem sa rifa de sa perxa d'es porc, d'es me de

Pasqua i de s'indiot de l'India. Si encara no teniu boletos

féis via a comprar-ne, que no hi sereu a temps. Sobre tot si

mos ne sobren en vendrem a sa plaça abans de sa rifa.

Després de sa rifa s'entregaran els premis d'es concurs

de dames.

I perqué no falti sarau es grup SIS SOM mos tocaran boleros,

mateixes i qualque jota, que mos fera ballar'de capoll.

DIP1ART5 DIA 5. S A N T A ÁGUEDA

A les 10 h., amb el patrocini de 1'Ajuntament ses xerémies

feran un cercaviles.

A les 11 h., Ofici solemne. Predicarà l'homilia Nassen

Gaspar Plunar.

A les 12 h., s'Ajuntament oferirà un refresc a tot el

poble. En es mateix acte es fera un agraiment públic a les

entitats que col·laboren en ses festes.



A les 15 h., concurs de carroces a sa plaça, amb els se-

güents premis :

Uh primer premi de 10.000 ptes. donat per SA NOSTRA.

Dos segons premis de 5.000 ptes. donats per SA BANCA MARCH

i D. NADAL CAMPANER.

A més i haurà un obsequi per tots els participants.

CBLÃABGRADOR5

CÁMARA AGRARIA

SOCIETAT DE CAÇADORS

"SA NOSTRA"

BANCA MARCH

OSCA

CLUB DE TIR EL VELAR

FARMACIA A. SALVA

ELÉCTRICA SENCELLES

DROGUERIA PEP RAMIS

AUTOCARS COLL

SA TENDA

CAFÈ CA'N PAPA

ffAR CA'N PARIS

BAR CA'N NEGRET

MÚSIC B"AR S'ESPIGA

ELÈCTRICA COLL

VINS SON CALUSSA

VINS CA'N RAMIS

VINS AMENGUAL

ffAR CA'N COCAS

CA'S PASTORET

CA'N SORT

EMBUTITS PAGESOS S.A.

Ca'N JORDI

FORN CA'N PEP

FORN CA S'ESCOLA

CA'N RENYINA

AUTOSERVICI MAGDALENA RAMIS

FUSTERIA GERMANS PONS

FUSTERIA RAMON LIENTO

30SEP PONS

MAGATZEM LLORENÇ RAMIS

MAGATZEM TONI RAMIS

MAGATZEM 30SEP LLABRES

PERRUQUERIA FRANCISCÀ OLIVER

PERRUQUERIA MARGALIDA ALOY

PERRUQUERIA MAGDALENA ANDREU

TRANSPORTS FRANCESC FLORIT

CA'N LLANERAS

GESTORIA COMAS

ESTACIÓ DE SERVEI SON VENTURA

TALLER TOMEU LLABRES

AUTOMECANICA SENCELLES

PEIXETERIA M. CIRER

ESTANY CA NA PARISSA



PARLAM AMB

Tenim amb nosaltres avui a n'en Toni Placa.Ell més que

cap coneix com era un temps Santa Águeda,ell ha viscut mol-

tes Santa Aguedes i mos contarà-aquí com era aquesta festa

tan sencellera.Sobren ses preguntes que noltros li poguem

fer,els mes joves escoltam segurs de qua mos descubrirá mol_

tes coses noves.Començau en voleri

Lo primer de tot que hi ha que dir es que sa víspera de

Santa Águeda no es feia res,tan sols hi havia ses completes

a l'església.ES foguerons es una cosa que es fa desde pocs

anys.

Es dia de Santa Águeda es feia tota sa festa. .

De bon matí es xeremiers despertaven tothom i acompanya_

ven es captadors per ses cases i botigues a demanar coses per

córrer a ses joies.Després hi havia s'ofici solemne,cal dir
-»

que- aquest dia tothom anava a misa,era un dia sagrat,inclus

aquells que durant l'añy ho hi anaven aquest dia no faltaven

a l'ofici.No fa falta dir que duen un predicador d'aquests de

repicamartell.S'ajuntament hi anava acompanyat de ses xere-

mies.

Després de l'ofici es corrien ses joies amb lo que sa

gent havia regalat.

Una casa curiosa que segur que molts ignoren,llevat des

més vells,es que venien sollerics a vendre taronges.Sa plaça

estava enravoltada de cavos plens d'aquesta fruita que en-a-

quell temps era una llepolia,molts només en menjaven per a-

questes fexes.Després de l'ofici un home pujava damunt ses

escales de l'església i tirava redolant un parell de covos de

taronges aue els al·lots agafaven com si els tirasin caramel.

los.

Es migdia hi havia un bon dirrar en tota sa familia.i tot

d'una després d'haver dinat,damunt les dues i mitja,es feia

sa processó on se paset-java en tota solemnitat l'imatge de

Santa Águeda pels carrers del nostra poble.



S'itinerari era el següent: es començava pel carrer Major

(avui de Sor Francinaina),després es carrer d'es Gall,Ramorr

Llull,Es Rafal,Antoni Maura,General Goded(avui Llabrés Mudoy),

crec que també es pasava per davant ca'n Molinas,carrer de l'e¿

glésia i s'entrava dinrs es temple.En aquesta processó hi anava

tothonr.

Acabada sa processó es feia sa comèdia de Santa Águeda

que era sa tradició que es représentas a sa plaça.3o també l'he

vista representar aquí avon es es corté de sa Guardia Civil.

Serà en anys posteriors que es farà a Ca'n Garrover,

Per aquesta comèdia venia un horras de Palma que li deien- de

ca'n Xotano,aposta per fer de Tamburino.M'en record que també

feia comèdia son pare de mestre Joan Rei',dels altres no en tene

record.

Cal dir que es comediants anaven disfressats no com es

temps des romans sinó així com millor podierr.S'únic vestit era

es des Tamborino que es es mateix que hi ha ara.

Es vespre es feien glosses.Hi havia un parell de puestos

on se reunien es glossadors i glossada va glossada ve animaven

tota sa vetlada.

Hi havia moltes vegades que de ses glosses sen anaven a

fer feina perquè havien vetlat tota sa nit.He sentit contar a

monpare que un any ha havia sa diligència que anava en combi-

nació en so tren, idó un honre arotr sa peu< damunt es pujador i

s'altra damunt sa diligència feia sa darrera glossa amb so que

quedava a Sencelles,3o crec que es nom de Santa Aguedeta no es

tal,crec que es Santa Gateta perquè nrolts havien begut i anaven

un poc calents.

Es lldc que tenia fama de ses millors glosses era es cafè

de ca na Polla i després se va dir ca'n Jeroni.També damunt es

cafè de ca'n Coques que era un salon s'en feien- i em pens que

també damunt es forn de ca'n Pep.



S'A JUNTAMENT INFORMA
Treballs efectuats per l'Ajuntament dins la present legis-

latura:

Vàrem comprar es solar del carrer Betlem on construirem

s'ambulatori mèdic, gracis a una subvenció de 700 mil pésetes

de Sa Nostra.

Es va arreglar es Pont de Binialmara; vàrem fer una gran

netetja de camins; asfaltarem es camins de Binissalem, de Son

Arrossa i de Ca'n Florit.

Vàrem eixamplar es revolts de Ca'n Blanc, de Ruberts a P£-

na; a més d'asfaltar els carrers de Sor Francinaina i Es Rafal.

En es carrer de Sant Vicenç hem fet una síquia i a Ruberts

ja funciona s'enllumenat.

Vàrem canviar el nom dels carrers General Franco per Rafal

i José Antonio per Plaça de Son Morey. Esperam que dins dos

anys tots els noms dels carrers del nostre poble estiguin es-

crits en la nostra llengua; s'estan fent els rotuls.

Aviat acabaran ses obres d'es Poliesportiu, la nostra in-

tenció és poder-lo aixemplar i reunir en un mateix lloc tots

els esports, així podrem fer un gran complex esnortiu on puguin

practicar la majoria d'esports tant la gent jove com la no tant

jove.

Hem començat a arreglar sa parada d'autobús de Biniali,_es-

peram que així quedi arreglat es problema d'es qui l'han d'es—
»

perar.

També han començat les obres de sa unitat sanitari local,

creim que si no surten contratemps, per Sa Fira de Maig ses

obres ja estaran acabades i així donarem un millor servei en

es sencellers, ja que siguen"E=affiunicipal podrà passar consulta

es metge i es practicant. S'han fet gestions amb s'Insalud

perquè se puguin treure mostres per anàlisis, els resultats

les duran semanalment.

En quant en es patrimoni municipal, ha aumentat amb sa

subvenció a fons perdut de 1.500.000 pts. donades per sa Fun-

dació March per tomprar sa finca d'es Talaiot de Son Fred.



MIRANT EL CEL

LLETGIGUENT A FRED HOYLE.

Encara que aquest tema parasqui que surt de s'astronomia ncr és

així, perquè aquesta no se limita a mirar només ses estrelles i

planetes, sinó també a investigar el seu ojigen i fins i tot es

princini de la vida a la terra i a l'espai.

Fred Hoyle, aquest físic, en un recent llibre explica en detalls

i esquemes com l'origen de la vida no ve per casualitat, i és més

difícil sa casualitat que ordenar es cubo de Rubik amb els ulls tan-

cats (oer ordenar aquest cubo a un moiment per segon, s'emnlearia un

promedi de més d'un bilió d'anys).

Segons explica, una cèl·lula de vida, que només .és visible al

microscopi, se comaon d'unes dues centes mil protéines de diferents

tipus i unes dues mil enzimes, i no cap sa probabilitat de que una

sola proteina sa crei per sort, malgrat que estigui constituida pels

mateixos ingredients badies anomenats aminoàcids; però per juntar-se

amb els altres necessita fer-h.o a seqüències precises.

A vegades havia pensat que fabricar sa vida artificial estava

a Drop, però sa veritat és que només sa manipula sa vida, però

crear-le encara no està a la vista.

Es qui vulgui més detalls del estudi d'aquest físic de Cambridge

i el seu equip pod llegir ses 250 planes del seu darrer llibre: "El

Universo inteligente", editat l'any 1984.

Després de ses pegues en que se troben aquests grans investiga-

dors de sa matèria, encara hi ha mol'ts de savis de carrera que volen

fer-nos creure que "la nada lo hizo todo".

níquel Bonet.



L'ÒLIBA INFORMA
Ha fet neu...

Però l'any 1956, "s'any de sa neu", en va fer més i uà esser mo!

més fred.

Enguany sa neu ha estat aspre i per això ha aguantat. Lo normal

quan fa neu RS que SR fongui tot d'una al sortir el sol.

Sa fredor va esser alta i a Sencelles sa mínima fou de cinc grau

baix zern.

En es camp, "s'any de sa neu", els arbres s'en varen sentir bas-

tant; sa neu en va matar alguns. Es que reberen més foren els garro-

vers, ja que en matar a alguns fins a s'arreï.

Aouest any ses llimoneres i tarongers "sanguíneos", degut a que

son arbres sensibles, seran els que se voran més ferits. Per altres

arbres, com ses pomeres, que necesitan molt de fred oer a curar-los

de_les malalties, els haurà fet bé. A s'ametler li passarà lo mateix

i a sa figuera,•encara que sigui més sensible, no li fera mal.

En resum, fou més dura que se normal, oerò no ha tengut l'in-

tensitat frigorífica de l'any 1956.

Les quantitats de neu han estat:

—Dia 8 : 1*5 litres de neu.

-Dia 13: Quantitat inapreciable.

-Dia 14: 2*4 litres de neu.

-Dia 15: 5'5 litres de neu.

A l'observatori pluviométrie l'Òliba s'han recollit durant al

mes de décembre les segUents quantitats:

-Dia 1 : ---fr** litres.
-Dia 20: inaoreciable.
-Dia 21: 0'3 litres.
-Dia 24: 2'5 litres.
-Dia 26: 2'5 litres.
-Dia 27: 5*5 litres.
-Dia 28: 4 litres.

Hi va haver tres gelades,(dies 10,11 i 23) i boira dia 7.



ESPORTS

Fa casi un mes que sortí el darrer nombre de Sa Sella, i se m

donaven certes esperances de millora en es pla esportiu, però no

pogut esser ja que tot ha sortit tort.

Abans de tot hem de dir que ja no poden anar pitjor ses coses

referents en es nostre club? ja que diumenge darrera diumenge els

seguidors i simpatizants sofreixen i pateixen lo increíble animan

en es jugadors, però ja no se pot fe'r res més desde sa banda.

Es principal problema és que no se materialicen- ses pportunit.

que tenim durant es partit. Es contrari, a vegades, es superior er

calitat, domini de balón i col·locació damunt es tarreny de joc.

No tot lo que passa cada diumenge són desastres, qualque part.

s'ha vist com s'equip juga fins i tot en ritme de samba; però s'ar

ció no acepta que un diumenge se guanyi per goleada i en es pròxir

li vengui just conservar s'empate o perdre per sa mínima com aque<:

darrera vegada.

3a sabem que se poden perdre^ punts dins ca nostra, però no re-

galar-los de sa manera que s'està fent fins ara.

Esperam que es començament de sa segona \rolta sigui més favore

ble que aquesta primera que està acabant i que en es final de sa

temporada ooguem estar entre els cinc primers, que ja seria una be

na clasificació.

•———————————_____ Mac.

SOC l ETAT
Noiment demogràfic durant el mes de desembre:

Eíltrirçonis: Antoni Contreras i Margarita Maria Ramis i Torren

—iïf.îË.OÎiË* Antoni Vallés Ramis.

ÍÍ===£Í=£|: Maria Inès Ferrer Fiol.

Nadal Llompart Llabrés.

En' pau descansin.
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