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SA SELLA vol comunicar a tots els
seus lectors i col·laboradors, que
la data màxima per entregar cartes
al director o articles per el pròxim
número de Sa Sella, és dia
7 de OCTUBRE.

•x--****»***********«*«

Tots els interessats en fer aportacions
voluntaris per contribuir en el funciona
ment de Sa Sella, els feim saber
que hi ha un ~.ornpte corrent obert
a Sa Nostra i a la E -nca March, a
nom de Sa Sella.

*•)()! ******•«•*#*** X-**»-*

Nota de redacció:
Els articles en

expresen únicament
propis autors.

##*******«•*****•«•#**•)(•

aquesta revista
l%opinió dels

ELÈCTRICA COLL
SERVICIO TECNICO RADIO &
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sa sella NOTICIARI
Dia 13 de maig.- Dissabte dia 13 de naig

es va celebrar el final de catequesis.

Tots els nins juntament amb els seus ca-

tequistes feren una excursió a Petra.

Varen visitar el Convent de San Bernadí

regentat fels franciscans, l'església,

el mus* u del Pare Serra i després puja-

ren a Bon Any. Allà adalt celebraren u-

na misa i feren el final de la diada.

Dia 10 de maig.- La nostra fira ja va

començar el dissabte dia 20 amb la i-

naguració de los exposicions de pintu-

ra, fotografia, cossiols i rams de flors

a la sala d'riotes de l'Ajuntament.

Dia 21 de maig.- dia de la fira. Aquest

dia hi va haver les exposicions de ma-

quinaria agrícola, cotxes, ramaderia o-

vina i cans de bestiar.

Dia 25 de maig.- Un grup de nins i nines

del poble varen fer la primera Comunió,

després d'haver rebut durant un cert

temps la catequesis preparatòria.

Dia 3 de juny.- Els "Quintos-es" d'a-

quest any varen organitzar la tradicio-

nal berbena dels "quintos" de cada any.

Els grups musicals que intervengueren

foren "Laser" i "Ocultos".

Dis 3 de juny.- Els al·lots que partici-

paren en el concurs "Super Libro" varen

fer una excursió en bicicleta a sa Case-

ta de la Venerable. Allà varen compartir

una berenada tots plegats.

Dia 4 de juny.- Aquest dia tot el poble

va anar a esperar l'arribada dels romeus

de Casa Blanca i St. Jordi. Per aquest

motiu els carrers del nostro poble varen

estar enremellats i endomassats per do-

nar la benvinguda als pel·legrins. Enguany

hi va haver la presència del president Ca-

ñellas.

dia 29 de juny.- Aquest dia el nostre poble

va celebrar la festa de St. Pere, titular

de la nostra parròquia. Per aquest motiu,

a les llh. del dematí es va celebrar una

missa solemne.

Dia 1 de juliol.- Aquest dissabte un grup

de joves sencellers (en total 42) varen re-

bre el sagrament de la Confirmació a les

8'30 h. de l'horabaixa i amb la presència

del Senyor Bisbe.

A la sortida, i encare que el temps no a-

companyàs, varen voler compartir un petit

refresc amb tots els assistents per tal de

transmetre la seva alegria.

De dia 3 a dia 6 de juliol.- Durant aquests

dies tos els nins i nines que volgueren,va-

ren poder participar en uns dies de vacan-

ces a la Colònia de St. Pere.

Dies 8-9-10 de juliol.- Es varen celebrar a

Biniali les festes de Sant Cristòfol.

El dissabte hi va haver berbena i el diumen-

ge una obra de teatre: "Molta feina i pocs

doblers" d'en Joan Mas.

Dia 15-16 de juliol.- Es varen celebrar a

Huberts nés festes de la Mare de Déu del

Carme.

El dissabte hi va haver revetla i el diumen-

ge horabaixa missa solemne i a la sortida

ball de bot i sopar per tots els que volgue-

ren.

Maquinaria O. P. y Agrícola
Calla de Manacor, 66

PALMA DE MALLORCA-7
Recambios 271559
Oflc. y Ventas 27 14 85
Contabilidad 271483

OSCA MAQUINARIA. S A.. Código de
Identificación Fiscal A-07065287. Consti-
tuida en Palma de Mallorca dia 19-6-1979.
n.' de Protocolo 2114 del Notario D Rai-
mundo Clar Qarau. pendiente de Inscrip-

ciòn en Registro.
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il passât dia 4 de Juny es va c lebrar

per tercer any consecutiu sa pelegrina

ció do Casablanca a Senr illes on l'as-
sis l,i\ncia de gent va esser massiva.

Aquest va :sser un gran dia Sencelles

s va v stir de f-'sta per demostrar la
seva gr -titut cap als romeus.

Foren més "d:- 400 persohes les r,ue va-

en venir an carros, cavalls, tractors
cotxes i altres a peu.

L'arribada tingué lloc damunt les llh.

on tots els Sencellers els anaren a do

nar sa benvinguda a »'entrada del po -

)le; altres anaren a esperar-los a Son
Arrossa.

â>a Eomerta

L'arribada va ess^r molt emotiva pel

fet de veure sa gran d>vociò rue té a-

ruesta gent cap a sa nostra estimada -
Venerable.

Després de sa desfilada de carros pel

poble vàrem calebrar tots plegats l'tu
caristia; a sa sortida d'aquesta els -

pelegrins es varen concentrar al pati

de ses Escoles on varen dinar tots * -
junts.

Devers les 4h. iniciaren el camí de tor
nada cap a Casablanca.

i/arero tenir el gust de contar amb ea -

Dresència del president de la Comunitat
^utònama Gabriel Cañellas.

Esperam que l'any vinent aquesta partí

bipació es vegui incrementada per le -

propera beatificació de Sor Fca. Aina
Cirer.
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VA SUCCEIR A ANGLATERRA

Una vegada una familia anglesa passa-
va unes vacacions a Escocia. En una
de les seves passajades veren una
caseta de camp que de tot d'una els
va semblar d'allò més bo pel pròxim
estiu. Preguntaren qui era l'amo
de la casa i va resultar ésser un
pastor protestant, al qual -es varen
dirigir per què els mostras la petita
casa. La veren, i per la seva comoditat
i situació fou de l'agrad de la
família, quedant aquesta compromesa
per adquirir-la el pròxim estiu.
De tornada cap a Londres, repassaren
cada habitació de la casa en datall
i de cop i volta recordaren no haver
vist el W.C. Com que els anglesos
són tan pràctics, decidiren escriure
al pastor preguntant-li damunt el
cas de la següent forma:
.Estimat pastor: Som la senyora de
la família que fa uns dies va visitar
la seva casa d'estiu per arrendar-
la per les pròximes vacacions, i
oblidarem assebentar-mos d'un detall
molt important: el W.C.

Atentament...

Quan el pastor obrí la carta, no
entengué molt bé l'abreviatura W.C.,
però creient que es tractava d'una
capital de la seva religió anomenada
Well Chapels, els contestà així:

Estimada senyora: Teñe el gust de
comunicar-li que el lloc al que
vostè es refereix, està a uns dotze
quilòmetres, la qual cosa és molesta
pels que tenen la costum d'anar-
hi amb freqüència, però algunes
persones s'enduen el dinar allà
i hi estan tot lo dia, unes altres
viatgen en tren o en autobús, altres
van a peu i quasi sempre arriben
en el moment precís. Hi ha lloc
per a 400 persones còmodament assegudes
i 100 han d'estar dretes. Els seients
són de vellut i també hi ha aire
acondicionat per evitar sofocacions.
Es recomana arribar prest per agafar
lloc, la meva dona per no fer-ho
així va tenir que estar dreta durant
tot l'acte.

Atentament..

CONSTRUCCIONS

JOAN VICENÇ

C/ Molins, ns 1 SENCELLES
Telf. 59 16 12

PEIXETERIA M. CIRER

C/ Rafal, n s 28 SENCELLES
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TRANSCRIPCIÓ DE. L'ORDRE DEL
B.O.C.A.I.B. QUE REGULA LA
TEMPORADA DE CAÇA 89-90.
ORDRE del Ccnseller d'Agricultura i Pesca,
de dia 24 de maig de 1989, per la qual es
fitxen els períodes hàbils de caça i de les
avptcials establertes per a la tenporada de
11989-1990. .
Vits els articles 23 de la Llei de Caça (4
d'abril de 1970) i el 25 del seu Reglament
de dia 25 de- maig de 1971, sobre limitacions
i èpoques hàbils de caça aplicades a les
diferents espècies, havent oït el Consell
Balear de Caça i a proposta de la Direcció
General d'Estructures Agràries i Medi Natural,
tene a bé de dictar la següent ordre:

Article 1.- Períodes hàbils de caça.- Els
períodes hàbils de caça per a la tenporada
de 1989-1990 seran el següents:

CONILL: La caça del conill quedarà oberta
el tercer diumenge de juliol i finilitzarà
el primer diumenge de gener de 1990. Fins
a l'inici de la mitja veda, solament es podrà
caçar amb armes de foc, els dijous i els
diumenges, i amb cans o aus de cetrería els
dimarts i els dissabtes.
MTTJA VEDA: El període de mitja veda canençarà
el segon diumenge d'agost i durarà fins a
l'obertura de la caça menor en general. Durant
aquest període es podrà caçar: la guàtlera,
la tórtola, el tudó, .el conill, la gavina
comuna o argentada. Els dijous i els diumenges
nanes es podrà caçar amb armes de foc i cans.
Els dimarts i els dissabtes només amb cans
i aus de cetrería.
CAÇA MENOR EN GENERAL I AUS AQUÀTIQUES: Aquesta
modalitat de caça quedarà oberta el primer
diumenge d'octubre i durarà fins al quart
diumenge de gener de 1990. La caça del conill
finalitzarà el primer diumenge de gener.
A l'illa de Mallorca els dies hàbils de caça
són: dimarts, dijous, dissabtes, diumenges
i festius. A més d'aquests dies es podrà caçar
els festius de caràcter Nacional i Autonòmic
que es detallen: Primer de novembre, sis,
vuit i vint-i-cinc de desembre i el primer
de gener de 1990. Queden excloses les festes
de caràcter local.

CACA DE LA PERDIU AMB RECLAM MASCLE A LES
TT.TKS BALEARS:

Període hàbil.

Desde del primer de gener de 1990 al vint-

i-vuit de gener d'enguany, en tots els terrenys
i del vint>-i-nou de gener a l'onze de febrer de
1990 en les deveses privades que ho notifiquin:
els dies hàbils de caça són: dimarts, dijous,
dissabtes, diumenges i festius de caràcter nacional
i automàtic. Queden excloses les festes de caràcter
local.

Article 2.- espècies que es poden caçar:

Es consideren espècies cinegètiques i queden incloses
a la caça menor en general les següents: conill
(Oryctolagus cunniculus), perdiu (Arectoris rufa),
guàtlera (Coturnix cotumix), tudó (Clumba palombus),
xixell (Colurba oenas), colom salvatge (Columba
livia), tórtora (Streptopelia Turtur), cega(Scolopax
Rusticóla) .Estornell (Estumus Vulguis), tort
(turdus philcmelos), tord ala-roig(ojrdus iliacus),
grivia(turdus viscivorus), tord burell (turdus
pilaris), mel.lera (turdus merula). Com a aus
aquàtiques es consideren: Ànec coll-verd(Anas
platyrinchos) ànec griset(Anas streperà), ànec
xiulador(anas penelope), ànec marcenc(anas acuta),
ànec de cullera, cuHerot(anas clypeata), sel.la
rossa(anas crecca) xarrasclet, sel.la blanca(
anas querquedula), ànec bec-vermell (netta ruf ina),
nciretó, ànec cap-roig (aytirya ferina), moretó
de puput(aytiTya fuligula), negreta (melenitta
nigra), annera peixetera(mergus serrator), fotja(ful
ica atra) gallineta d'aigua (gallínula chloropus),
gavina d'hivern (larus ridibundus), gavina foseada-
rus fuscus), gavina de mantell blau(larus argentatus
becadell(gallinago gallinago), becadell sorddymno-
cryptes minima).
En cas de danys a la ramaderia o agricultura
prèvia petició a la Direcció General d'estructures
agràries i medi natural es podran controlar les
poblacions de corb,geneta,marta i gats assilvestrats
mitjançant autoritzacions- individuals i temporals

Article 3.-Protecció de la caça en general.
Relació dels mètodes o mitjans de captura prohibits
amb caràcter general.

1.Llaços.
2.Tot tipus de mètodes o mitjans que impliquin
l'ús de visc, com l'arbret, les broques, les
rametes i el parany.
S.Ams.
4.Reclams d'espècies protegides vives o naturalitza-
des , de perdius femelles i d'altres reclams
vius cegats o mutilats.
5.Tot tipus de reclams elèctrics, electrònics
o mecànics, s'exeptua el xibiu i el botet, sistema
tradicional que exixeix habilitat personal del
caçador.
6.Aparells electrocutans o.paralitzans.
7.Fars, llanternes o d'altres aparalls lluminosos
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8. Explosius.
9. Tot tipus de paranys i garbellet,
tot incloent-hi costelles, perxes
o ballestes, fossats, nanses i alars.
10. Tot tipus de xarxa o d'artefactes
que requereixin en el funcionament lus de
malles, com les xarxes abatibles,
les xarxes-boira o verticals i les
xarxes canó.
11. Tot ti-pus de garbellets o substàn-
.cies verinoses,par-alitzants, atraients
0 repel·lents.
12. Projectils que injectin substàncies
paralitzants.
13. Armes semi-automàtiques el carra-
gador del qual pugui contenir més
de dos cartutxos. S'entén dos cartutxos
en el canó i un a la recambra.
14. Canon?, especials per a caçar ànneres
15. Fures. Es pot autoritzar com
a cas excepcional per danys a l'agricul-
tura, només a titulars de Deveses.
16. Aus de cetrería sense anella
reglementària.
17. Avions o vehicles motoritzats.
,18. Des d'embarcacions de tot tipus
1 classes.

queda autoritzada la caça de la Hebra
(Lepus caperisis) a les deveses privades
que ho sol·licitin, on la Direcció
General d'Estructures Agràries i
Medi Natural autoritzi especialment
la caça, prèvia comprovació de danys
greus a cultius, aqustes poblacions
queden subjectes, a tots els efectes,
disposats en el Reial Decret 3.181/1980,
i es considereran espècies protegides
a l'àmbit Balear.
Queda prohibit l'excersici de tota
classe de caça a les illes de Cabrera
illa Dragonera, Conillera i illots
pròxims, vedrà i vedrenell, Tagomago,
Espalmador, Espardell i illots pròxims.
Es podrà autoritzar la caça per danys
a la flora o la fauna. Només conill
i gaviota argentana.
Queda prohibit l'excercici de tota
classe de caça en els claveguerams
de la zona N.W. de l'illa de Mallorca,
des del port de Soller a Cap Formentor,
així com a 1'albufera d'es Grau i
el Prat a l'illa de Menorca i a S'Albufe
de L'illa de Mallorca.
Article 4.- Mamífers predadors i
gaviota argentana.

Es podran expedir autorizacions limi-
tades per a utilització de paranys
de corb, geneta, marta, mostel, gats
assilvestrats igaviana argentada,
baix la supervissió de la Direcció
General dEstructures Agràries i Medi
natural.
Article 5.- Caça dáus fringíl.lides.
La Direcció General dEstructures
Agràries i Medi Natural podrà auto-
ritzar la captura en viu de les espècies
cadernera, verderol, passarei!, gafarró,
a membres de societats aucelleres
federades mitjaçant xarxes a embeuradors
i gàbies trampa. Aquesta modalitat
de caça es podrà practicar un màxim
de vint dies, entre el quinze dágost
i el trenta de setembre. El contingent
total de captures queda limitat a
vint-i-cinc aus per caçador i temporada.
Article 6.- Caça d'aus migratòries
amb xarxa (filats).
No obstant l'expossat a l'article
3 i fent ús de l'excpció prevista
a l'article 9 de la directiva del
Consell de les Comunitats Europees, •
s'autoritza la caça del tçrd amb
el sistema selectiu de filats en
coll mitjançant autoritzacions indivi-
duals amb un màxim de captures de
12 tords per caçador i dia.
Els filats de caça de la modalitat
tradicional de coll es retiraran
el dia en què la caça quedi tancada.
Article 7.- Ensinistrament de cans.
Es faculta la Direcció General d'Es-
tructures agràries i Medi Natural
perquè autoritzi, en les condicions
que considera convenients, l'ensinistra-
ment de cans amb espècies cinegètiques
en època de veda. L'ensinistrament
només es durà a terme amb caça sembrada,
bé amb guàtlera de granja o de colins
i en un terreny màxim de 5 has.
Per a l'ensinistrament de cans eivissenc
l'extensió serà de 10 has.
Article 8.- S'autoritza a tots els
caçadors a poder caçar amb sis cans
els conills a la carrera. Solament
es podran capturar trenta peces.
Article 9.- S'autoritza la caça d'aus
migratòries amb filats en coll.

EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA.
Signat: Pere J. Morey Ballester.
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Un any rie G el Col.legi de Len-

celles ha près part en l'esport -

escolar,que organitza la Consell£

ria de Cul titra i Esports amb la

f ii\ al:, t a t de p romo c i on ar l'activa^

tat esportiva i donar l'oportuni-

tat a aquells aliones que volen -

desenvolupar lee sèvec aptituts -

físiques.

El Cross fou la Crinera prova

que es va dur ü. ter:ne dun-jit els

'rae sos de d e Gerat r e i gener a dife-

rents indrets de la Conarca d Irir

c e. on està inclòs el nostre Centre.

Lesprés dels controls didàctics,"

tot lia via' de c one lui r en la gran

final,d'on s'havien de classifi-

car els aillore atletes de cada

egoria per passar se-

gV.ent f ase: la insular-interinsu-

lar. A aquesta,la nostro, partici-

pació quedava represen.tafia per -

tre s aluime s : els d 'ini ci aci ó Lio

rcnç Liai) rés i L'o. quel Valle s, i -

l'alevi' Sebastiana Llaurés 'Caíais.

Els tres feren "bones carreres a

L on Ferri oi, però principalment

la representant fenenina que acón

seguí el subcampionat de Balears.
I.'Ien tre s tan t, pe r les mateixes -

dates començava la coiipeticié

dels esports d associació dins -

la fase comarcal on s 'hi va parti_

cipar en futbito aleví (m),"bas-

que t alè vi (f) i "bàsqxiet infantil

v.

Sis al·lots només jugaren dos -

encontres havent-se gxianyat un i -

perdut l'altre. Lis dos equips de -

"bàsquet tingueren una lliga més -

llarga;per això la preparació va -

és; er molt intensa. Afortunadament

els èxits acompanyaren,com es podrà

veure a continuació

Baquet ale vi. -
C.P. Ponent 4 - C.P.Ca'n Brii 24

C.P. Ca'n Brii 40-Raiaon Llull 8

C.P. Llevant 11 -C.P.Ca'n Brii 24

C.j.'.Ca'n Brii 46 -La Salle 2

Campió Comarcal; C.P, CA'N B21L

El nostre equip passejà el nom -

de Sencelles a la fase insular que

es dugué a terme al poliesportiu -

municipal de Llucmajor en una verta

dera jornada maráthoniana. Allà -
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La tercera activitat en la qual

li ha ha¿jut participació del nostre
Centre lia estat l'atletisme. Amb -

objectiu cie promocionar les dife-
rents proves de carreres (velocitat
i resistència),salts i llançaments,
32 nins i nines aciuìiren a. Inca en
les clues jornades obligatòries,
Aans que es realitzàs la final co-

marcal, el 19 de mai g. En aquesta es
irecis destacar noms' con Tiafel Gla.
lera,Llorenç Ilabrés,Catalina l?e-
rrer,Purgalida Aloy,?ep LI. Fajar-
do, -iamori lio rey, L'li quel Vallé s, Sebas-
tiana Llabrés Costa i Sebastiana -
Llabrés riami s. Tots ells obtingué
ren una medalla donada pel Goni té
ornareal i,a més,eIs tres darrers,

la possibilitat de passar a la ?i-
lal Insular que havia de tenir lloc
el 2 de jxiny a la pista del -olies-
[jortiu "Príncipes de Espaíia".

Ili quel Vallés va obienir el -
quart millor "crono" en els 40 me
tres i com integrant de la Selecció
d'inca va quedar priaer classificat

per equips.

Arribat el seu torn,va tenir-
lloc la carrera uels 2.OCO ne-

très, Drenent-hi part dotze atle-
tes. Va ésser molt disputada fine
que faltant tres-cents m. ^eLas-
tiana llaurés Ranis superava a
altret; tres rivals arribant vic-

toriosEjÀient a la meta. I-'er t.'jit,
es proclamà Campiona de Mallorca
de la prova.

El mateix títol aconseguí la -
seva cosina Sebastiana Llabrés -

Costa dins la prova de llançament
de pes amb una excel·lent marca de
9 '49 me tres, 24 centímetres nies que
la segona classificada.
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x'er tal d homenatjar als 65 alum
nés que han participat en l'esport
e se olar, 1 'A. P. A. , l'Ajuntament i el
Comité Comarcal col·laboren en una
senzilla festa que es va fer a
1'escola el dia 14 de juny;8;;f^ s.jobí*r~to^Vo^
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CATALÀ: UNA LLENGUA AMENAÇADA
NOTA DELS REDACTORS: La bibliografia
de l'anterior article és "La persecució
política de la llengua catalana",
de Francesc Ferrer. Les dues primeres
d'aquest també ho són.
SEGLE XVIII (segona part).
-Cronologia:
í.777 - S'imposa el castellà en els
llibres de comptabilitat.
1.768 - "Real Cèdula para que en
todo el Reyno se actúe y enseñe en
lengua castellana".
í.778 - Prohibicó de predicar en
català a la Seo de Mallorca.
1.794 - La Convenció Nacional Francesa
decreta 1'enr^nyament generalitzat
del francès.
1.799 - Re=a Cèdula que prohibeix
"representar, cantar i bailar piezas
que no fuesen en idioma castellano".
-Cites:
Decret de visita al Col·legi dels
escolapis de Mataró l'any 1.755.
D̂ e l'obra citada.
Art. 10, "nos complacemos mucho en
que conforme al Capítulo Provincial
todos nuestros religiosos hablen
entré sí en castellano i a todos
los IIII.C1.(?) mandamos hablen entre
sí y con los demás o en latín, o
en castellano, so pena de pan y agua
por cada vez que tuvieses con los
nuestros conversación tirada en cata-
lán".
D'una carta del governador de la
sala del crimen, i oïdor de la Reial
Audiència amb data 26 de Març de
1.787, adreçada al bâtie major de
Novelda. De l'obra citada,
"...que el maestro no permita que
los niños hablen en el idioma valencia-
no, sí que les instruya en el castellano
para la mejor pronunciación. Que
esta orden se observe y cumpla por
los sucesores en sus respectivos
empleos, y al ingreso de ellos se
les hará saber por el ese ayuntamien-
to...".
LA PROGRESSIVA CASTELLANITZACIÓ DEL
PAÍS.
Carles III va disposar (Real Cédula
de 23 de Juny de 1.768) que l'ensenyança
de primeres lletres "se haga en lengua
castellana donde quiera que no se
practique".

L'extret que aquí reproduim insisteix
en la reial cèdula anterior i reconeix
que encara s'imparteixen ensenyances
en català.
"Orden insistiendo en el uso del
castellano en la escuela primaria
y secundaria de Mallorca, del 20-
3-1.778. Señores Bayles Reales de
la Ciudad de Alcudia y villas forenses:

En el acuerdo del dia 16 que rige
se tuvo presente lo que manda S.M.
en su Real Cédula de 23 de Junio
de 1.768 (...) y experimentando de
un año a esta parte que lo que se
había ganado en este Reyno con el
celo y cuidado de los superiores
se va perdiendo por instantes. Con
real auto del propio día, se mandó
nuevamente cumplir y executar la
dicha Real Cédula y que se hiciese
saber a los maestros de gramática
y retórica de esta ciudad que no
contravengan en manera alguna a su
puntual observancia bajo pena de
privarles de la pública enseñanza
(...) previniendo a cada uno de vuestras
mercedes visiten las escuelas de
sus respectivas poblaciones y manden
a sus maestros enseñen a sus discípulos
en lengua castellana, baxo las penas
referidas, quedando a cargo de cada
una de vuestras mercedes invigilar
con especial cuidado cómo se cumplen
las Reales Intenciones.
(...)
Palma, 20 de Marzo de 1.778".
Al pròxim número entrarem dins del
segle XIX.

Si algun lector està interessat en
donar la seva opinió sobre el tema
de la llengua catalana i la seva
actualitat, pregam ens la faci arribar,
indicant si vol que es publiqui,
una setmana abans del termini indicat
en aquest número de SA SELLA.

Joan Carles Verd Cirer.
Toni Puig Ramis.
Jaume Ramis Bibiloni.



sa sella 12

L'OPOSICIÓ OPINA:
El darrer escrit en el qual l'Oposició
opinava sobre distints aspectes de
la Política Municipal de la majoria
que governa en el nostre Ajuntament,
va ocasionar una reacció irritada
dels mateixos, mitjançant unes declara-
cions del nostre batle per la televisió
i una contestació en aquesta entrevista.
Crec que és positiu, i també és necessari
un contrast de parers per a què el
Poble sàpiga la manera amb la qual
cada grup defensa els seus interesos.
En aquests moments hi ha varis temes
que ens preocupen i que voldríem arribass
a l'Opinió pública.
El primer, i per dir-ho de qualque
manera és el que podríem anomenar
la "Prepotència" del nostre Senyor
batle. A què faig referència amb això?
Senzillament que sembla ser que el
Poble és el seu "feudo" i que pot
fer el que vol, sense atenir-se a
les normes democràtiques. Anam a analit-
zar alguns casos.
I2.-Sense constar en els pressuposts
s'ha gastat tres millions de pésetes
per arreglaments en el camp de futbol.
En el darrer ple i demanat qui ha-
via donat les ordres, el* contratista
MAN SA va reconèixer que les havien
donat ell i el regidor Llorenç Ramis,
que per altra banda és el president
de l'equip de futbol. Inclus els regidors
del seu partit, si bé varen aprovar
el pagat de l'obra varen fer constar
en acta que la forma no era l'adequada,
senyal que ni tan sols a ells els
havien contestat. Curiós és- també
que l'Arquitecte Municipal hagi denunciat
l'obra d'un xalet d'aquest regidor
per haver-lo construit a quatre metres
d'un camí públic, i encara no s'hagi
fet res. Passarà com la caseta con-
tigua a la de la venerable?
2^.- Quan es va vendre l'antic camp
de futbol a un particular, se le va
dir que podia realitzar l'obra sense
que se li posas cap trava. L'obra
està quasi acabada, no guarda la distànci
obligatòria i encara no s'ha presentat
cap sol·licitud d'obra. Així ens consta
que ha passat a altres casos. Es que
no som tots iguals?
En el ple en el qual vaig sol·licitar que
es donas solució a aquests casos

i a altres, com la construcció en
el carrer Antoni Maura d'en Joan
Mut, em vàrem contestar que si deia
Qualque cosa d'això em farien na
denúncia a l'obra que estic realitzant
a Son Saletés. Per descomptat que
si hi ha qualque incorrecció també
m'he d'adaptar a la legislació. Però
el xantatge mai ha anat bé amb jo.
35.- Es va demanar al Sr. Batle,
en el ple de dia 7 d'abril sobre
la il·legalitat de l'obra realitzada
a l'escorxador per un import de
2.463.202 Ph.. , i que trobant-se en
un terreny rústic no guardaven les
distàncies reglamentàries. El batle
va contestar textualment segons consta
en acta "tal vegada va esser una
patinada i que ell personalment no
ho sabia, afegint que tal vegada
no hagués fet falta fer-lo". Crec
que la contestació parla per ella
mateixa.
4^.- No obstant, essent aquests assumpte
importants n'hi ha d'altres que tal
vegada ho siguin més, a lo millor
per la resonancia que ha tengut.
Es el cas de la anomenada Paret de
la Venerable.
L^Ajuntament cedeix el poliesportiu
pels actes que es duran a terme per
a la Beatificació, però s^oposa que
en el poliesportiu s^aixequi una
paret al·legant que amb això es podria
espenyar el trispol del poliesportiu.
Així va fer que la comisió de la
Beatificació escrigués una carta
al Sr. Batle. Aquest va contestar,
de la qual s^han fet reso els mitjans
de comunicació, i que no réflexe
per res el sentir del Poble.
Sembla que la Beatificació és per
a tots noltros. Una cosa molt important
nTatreviria a dir inclus per aquells
que no participen amb les idees religio-
ses de la Venerable. Es veritat que
hi ha una partida en els pressuposts
per aquests aconteixements de cinquanta
mil pésetes, no hi ha una diferència
amb els tres mil.lions gastats per
extres en el camp de futbol dels
quals només es beneficien alguns?
No estic en contra de l^esport però
si estam a favor d%aportar qualque
cosa més que imprevists pels actes
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de la Beatificació.
Són unes reflexions que cada un de
noltros s"ha de fer per saber per
on van les preferències del grup
de la majoria del nostre Ajuntament.
I finalment, es sol dir que el polítics
només se^n recorden dels votants
a les èpoques de les eleccions, però
jo em deman, no haurien d%estar interes-
sats els habitants de Sencelles en
saber com es gasten els seus doblers?

En els plens es discuteixen els temes
que ens afecten a tots. Algçu es
preocupa à"assistir per estar enterat
del que passa en el Poble?
Falten dos anys per a les properes
eleccions. Hi ha temps per rectificar
i fer una política beneficiosa pel
Poble i no només per un parell. Com
l^altra vegada seguesc dient que
volem col·laboracions però de cap
manera volem deixar avasallar-nos.

MUSICA
Maria del Mar Bonet acompanyda del s u

llaud, les banriúrries i les guitarres,

a lo que a sumat el so d'unes dxoti -

cues tables indies. Ems pot deleitar

amb composicions d leitoses de la com-

sitora en les cue hi mescla els valors

de la nostra cultura dels paisos cata-

lans amb els seus oropis sentiments so

bre l'nmor i l'amistat.

A part d'aixb, en les seves cançons ve

im el paisatge de IP M diterràn-a.

A Mallorca el passat denou de Maig in-

terpretà aquests temes acompanyada1pel

músic Manel Camp, i tota l'actuació es

va basar -amb les cançons del seu úl-

tim disc "Ben a prop".
En acuest darrer llarga durada, Maria

del Mar afeigeis als seus habituals

sons musicals el inconfundible so de

jazz, on ha demostrat que també sap do-

minar-lo a la perfecció.

Fent un poc d'història veurem ^ue Mar:L

a del Mar Bonet va néixer l'any 1947

a Mallorca i que als vint anys deixà

Mallorca per anar a provar sort a l'àm

bit musical Barceloní .

Arribada a Barcelona s'integrà amb el

grup anomanet setze jutges.

L'èxit cridà a la seva porta de Maria

del Mer Bonet l'any 71 amb el tema 'tl

àguila negra".

En aquests moments Maria del Mar Bonet

prepara un disc compost per una obra

de poenv-s fets per Janer Manila i cue

tracten sobre contes tradicionals ma-

llorquins amb

tians.

dragons, moros i cris -

THE CURE: "DESINTEGRATION"

Aquest disc "d sintegration" ós el que

fa tretze del famós grup britànic, es

un àlbun mélancolie.

La SFva famosa cançó "Lullabye" estre-

ta d'aquest darrer disc és una cançó

de bresol amb un poderós ritme sensual

i la lletra afirma nue l'Spiderman,

sempre té fam.

Aruest últim disc està format per can-

çons de ritmes llenàtics i aliviats

amb lletres romàntiques.

STRAY CATS "Blast off"

Foren un grup efe jovsnets de Nova York,

^uo els principis delsoSO tornaren

a passar de moda als ritmes reckabilli

es.

Ara els Stray Cats s'han tornat juntar:

i si el públic no ha perdut força tor-l

narem sentir un ritme rockabillie,

hortera, però estimat per quasi tots.

HABJXIISSERIA

6&'ó áaó¿&b¿¿

C/ Rafal, n« 29 SENCELLES
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Som un grup de joves que el passat
C-'.a 1 de juliol ens vàrem confirmar,
corntnçant així una nova etapa dins
la nostra vida.
Pot ser, abans de rebre aquest sagrament
ens demanàvem què era. I després de
dos anys de preparació' hem vist que
no és, sinó un començar a fer camí
amb els demés tenint com a model la
persona de Jesús.
Ens agradaria que les persones que
encara no l'han .trobat se donassin
compte que la vertadera riquesa no
ve defora sinó que està dins cada un
de nosaltres.

Adéu, i fins una altre.

P E R R U Q U E R I A
M . A L O Y

C/ General, ne 2 SENCELLES

Taller de motos J0Jo Roig
'V^ l~ì i "Can kSunyol

C/ Son Verd, ne 2 SENCELLES
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CLUB D'ESPLAI

15

I, QUE ES AIXÒ DE CLUB D ESPLAI?

ferA S'escola no sempre hi podem
el que volem o el que ens agrada.
Moltes vegades els pares arriben
cansats o molt tard de la feina
i no tenen temps per estar amb no-
saltres.
LLAVORS, ENS QUEDA EL TEMPS LLIURE.

Primer va ésser la família l'encarrega-
da de l'educació dels nins. Després,
a mesura que la vida social es fa
més complex,;, l'escola va passar
a tenir un paper fonamental dins
el procés t'Vcatiu.
Entre aquests dos nuclis, escola-
família, trobam unes hores, un temps
que els nins disposen per seguir
educant-se i formant-se: és el TEMPS
LLIURE. Durant aquest temps, el
nin ha de suportar un bombardeig
amb la intenció de fer-lo consumir
i fer-lo gastar, en coses inútils.
Així, la societat s'aprofita mitjançant
la publicitat, la pornografia, les
màquines de "marcianitos", ... i
amb el temps ens trobam amb les
drogues, la delinqüència juvenil.
Hem de convertir aquest temps, en

lliure, i en un temps en
el nin rebi una educació
complementi l'escola i la

una educació que li ajudi
amb llibertat que és
fer en aquest temps.

un temps
el qual
que li
família,
a escollir
el que vol
Una educació que li ajudi a formar-
se com a persona lliure, amb capacitat
d'observar el món i respondre d'una
manera compromesa a allò que l'enre-
volta.
La importància que l'esplai té
la podem comprovar en l'intent
que "alguns" Ajuntaments estan
realitzant per iniciar una política
d'obertura de Centres d'Esplai
Municipals.
El nos-tre Club d'Esplai encara
que no estigui obert està realitzant
algunes tasques per tal que 1'obertu-
ra sigui prest; durant l'estiu
tots els nins de Sencelles tenen
l'oportunitat de participar en
uns dies de vacances que el grup

de monitors prepara. Aquests, han parti-
cipat al Curset d'Esplai que el Grup

de Esplai de Mallorca ofereix a tots
els joves interessats en el Temps Lliure
dels infants.
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De jove a jove
Antònia Bauçà Torrens de Ca'n "Panada"
i Maria Magdalena Llabrés Ramis de
Ca'n "Calo", de devuit anys cada
una (ja són majors d'edat) i estudiants
de tercer de B.L'.P. a l'Institut
d'Inca.Vos podem assegurar que són molt
"curres" (molt millors que a sa foto).

Com ha anat es curs?

16

A, MM.- Ens ha anat mes o manco bé
a ses dues.
Què preferiu, s'Institut o s'escola
de Sencelles?
A.- S'Institut, encara que hi hagi
més desordre.
MM.- S'escola de Sencelles, per segons
què.
Aficions?
MM.- Ball de bot, fer comèdia, pintura,
música, lectura i esports.
A.- Comèdia, esports, música i també
vaig a "corte".
En quant a sa música, quin tipus
vos agrada?
A.- Música espanyola d'ara, res de
sevillanes. I un conjunt "La Guardia".
MM.- Tant espanyola com estrangera;
en quant a conjunts "JDeacon blue"
i "U-2".
Esports que practicau?
A.- Vaig a caminar els horabaixes
i perquè me vénen a cercar.
MM,- Qualque vegada vaig a jugar
a tennis, nedar i anar a caminar
amb na "Panada" i na Cati "Carel·la".
Platja o muntanya?
MM.- Excursionisme en general.
A.- M'agrada més sa muntanya que
sa platja a mi.
I ara que és s'estiu, a on ens convida-
ríeu a nedar?
A.— Cala Romàntica.
MM.- Cala Mondragó.
"Traje de baño" o "bikini"?
MM.- "Bikini".
A.- "Traje de baño".
(Ens agradaria poder—les-hi veure,
i a voltros segur que també, que
no és així?).
Vos agrada sa marxa? Recomanau-nos
un lloc per poder anar dissabte vespre.
MM, A.- Sí. Ens agrada anar a's Port
d'Alcúdia, però només qualque pic,
i també als Pubs de sa zona. Solem
partir juntes si no ens perdem.

Una beguda que no sigui aigua?
MM.- Coca-cola i vodka amb kiwi.
A.- Tònica i vodka amb kiwi.
Falda o pantalons?
MM.- Ses dues coses.
A.- Falda o calçons curts.
Sabates amb tacó o sense?
A,- Planes.
MM.- També.
Una flor i una joia?
MM.- Capoll vermell i diamant.
A.- Rosa vermella i diamant.
Ball de bot o discoteca?

encara que vagi aMM.- Discoteca,
ball de bot.
A,- Discoteca.
Cotxe o moto?
MM.- Ses dues coses, però que sa
moto no sigui com sa meva, que la
teñe que pitjar.
A.- També ses dues coses. Sa que
pitja sa moto som jo.
Dinastia, Dallas o Falcon Crest?
A, MM.- Falcon Crest.
S'estiu o s'hivern?
MM.- S'estiu, es dia és més llarg
i hi ha vacances, poder anar a nedar
o fora haver d'estudiar segons quan.
A,- S'hivern, perquè en s'estiu fa
massa calor.
Miguel Bosé o Bertín Osborne?
MM. A.- Cap d'es dos.
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Un actor que vos agradi?
A.- Un espanyol d'aquests antics,
per exemple, José Isbert, Ozores,...
MM.- Paul Newman.
Un piropo?

A,MM.- Tants ens han tirat que no ens
recordam de cap.
Contau-nos una anècdota?
A.- Un pic vaig quedar
sa cabina de telèfon
amb na "Carel·la", per
Vàrem haver d'esperar un

tancada dins
de sa plaça
culpa seva.
quart gros

Collir ametles o garroves?
A, MM.- Ses garroves són més grosses.
Es sol de sa platja o d'es camp?
A, MM.- De sa platja.
Per acabar, què opinau de "Sa Sella"?
M M^A7^Per quedar be',hem de di
que està bé. La llegim sempre i est
bé.

allà dedins perquè ens traguessin.
(Imaginau-vos quin "quadro", sa plaça
plena de gent que els mirava i elles
que no es podien amagar).
MM.- Un dia me'n vaig anar a jeure,
em vaig posar es pijama i es dematí
em vaig trobar vestida. (No li demanàrem
si havia bega*: o no; ens ho imaginam).
A on aniríeu de viatge de plaer?
Totes soles o acompanyades? (No ens
referim als papàs,...).
MM, A.- A Egipte i Brasil, acompanyades
amb sa "pandilla", res de papàs ni
germans.
Què trobau d'es poble?
MM.- Hi ha molts de xafarders però
està bé.
A.- Està bé però te fan massa es
comptes.
Vos agrada es xampany?
MM, A.- No ens agrada massa, però
"xumbam" quan n'hi ha.

MUSIC BAR

SES COTXERES

SENCELLES TEL. 591006
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ENTREVISTA
ENTREVISTA A: "DON BARTOMEU OLIVER".
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Bartomeu Oliver ("Es Capità"): Capellà,

polític cent per cent, mestre d'escola,

mailerquinista, catalanista, inconfor-

mista, revolucionari, enemic de la

injustícia, amant de la natura,...

en una paraula, un intel·lectual,

sí o no?

Heu estat mai rector de qualque parrò-

quia?

No, jo som mestre d'escola i capellà,

i no he tengut mai cap càrrec dins

l'església de manera constant.

Per quin motiu?

Perquè no ho he volgut ésser.

Mallorquí-Català: Similituds i diferèn-

cies.

El català és la llengua, és el tronc
«

comú; el mallorquí és una variant.

A la llengua comú la formen aquests

distints dialectes o variants (mallor-

quí, barceloní, valencià, etc.) que,

en conjunt constitueixen la llengua

catalana; la resta són romanços.

El català com a llengua és tant nostre

com d'un barceloní o d'un valencià.

El mallorquí és una variant més dins

la llengua comú que és el català.

Països catalans: Una relíquia històrica

o una realitat actual?

Aquesta expressió és un nom modern,

és una manera (molt acertada) d'anomenar

una realitat històrica; els paisos

catalans són una nació, una llengua,

una història i uns costums comuns

(amb les seves diferències). •

Com es definiria políticament?

Políticament som de centre i socialment

som d'esquerra.

Dins la jerarquia catòlica pot existir

un capellà d'esquerres?

Jo crec que sí, de fet, avui n'hi

ha, inclus molt acostats al comunisme

i són capellans meravellosos.

Creu que l'hàbit fa el monjo?

No, l'hàbit no fa el monjo, són les

obres i les virtuts; jo duc l'hàbit

perquè és còmode. Quan tothom en

duia, jo, a vegades, anava sense;

jo som així.

Què li diu aquesta frase: La religió

és l'opi del poble?

Jo la canviaria: "La religió ha estat

l'opi del poble". En altre temps

la religió va ésser la manera de

fer callar el poble pobre predicant-

li humilitat, calma, etc.; però,

avui en dia no ho és. Avui l'església

predica contra el poder desmesurat,

les grans riqueses,... Per tant,

avui l'església no és l'opi del poble.
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Com es definiria: com una persona incon-

formista, revolucionària o polèmica?

Som inconformista i revolucionari

davant una irregularitat o davant

una injustícia.

Creu que actualment una monarquia

dóna estabilitat a un país?

Si és estimada i aceptada pel poble,

crec que el monarca com a símbol

objectiu, estabilitza i frena moviments

que poden ésser perjudicials.

Respecte a la Beatificació de la

Venerable, es valora més el material

que l'espiritual?

La gran massa, la multitud, valora

més el material. La gent que no fa

renou creu de veres en ella.

Un escritor mallorquí, un castellà

i un estranger.

Costa i Llobera, Pérez Galdós i Dante.

Un polític mallorquí, un nacional

i un estranger.

Sebastià Serra, Fernando Moran i

Adenauer.

Quina qualitat valora i quina desprecia

d'una persona?

Valor la justícia i la sinceritat

i despreciï la hipocresia i la mentida.

Un color?

El verd, aborresc l'asfalt i el ciment

armat.

Creu en la unitat d'Europa?

Totalment.

Una peça musical?

La Balanguera.

Armes nuclears, sí o no?

Jo som home de pau, ni "yankis" ni

"russos".

Un desig no realitzat?

La unitat dels agricultors del poble,

donar veu als pagesos.

Què opina de la revista?

Els articles han d'estar firmats

i no s'han d'admetre articles en

foraster. Els acudits d'en Barramot

no me pareixen meravelles i els escrits

han d'ésser curts (que ho són) i

que tothom s'expressi lliurement.

Ha millorat mol lingüísticament i

en general veig que va evolucionant

positivament; m'agrada; tirau endavant.
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En la sección "CARTES" de la revista SA
SELLA, Marzo-Abril de 1.989:
A los firmantes de esta, Jaime y
Juan, les ruego que no cambien las
cosas diciendo algo que no he escrito.
Decís que os he dirigido un artículo
y eso no es verdad. En mi escrito,
de fVìùha Enero-Febrero, sobre "REIVINDI-
CACIÓN" dejé claro que la información
no venía de vosotros, y allí termina
vuestro protagonismo. Para esta clase
de investigaciones, aún no dais la
talla.
Respecto al "hazmerreír", quiero
rectificar; no somos la mayoría,
sino el 998 por mil. En el resto,
el 2 por mil, estáis incluidos vosotros.
También ponéis que no es verdad que
/10 escribierais que no había ninguna
"a". Lo copio de vuestro escrito:
"Es ben significatiu que a cap ni
una apareix una "a" en lloc, sinó
"e" i més "e"". Ya sabemos quiénes
son los que no saben leer, sino tampoco
escribir. Sí es verdad que lo dicen
en lo de los plurales en catalán,
que acaban la mayoría en "e".
También ponéis que los ejemplos de
"a" míos, son posteriores al siglo
XVIII. Si os molestáis en leer el
Diccionario Mallorquín de J. Amengual,
Doctor de la Real Academia de la
Lengua Española, empezado el año
1.835, en el cual colaboraron una
gran variedad de personalidades,
dice que para escribir tal Diccionario
se consultó a la gente más vieja,
para homologar todas las palabras
del mismo y que los más viejos ya
lo sabían, a su vez, de generaciones
anteriores, y así sucesivamente.
Este pone "SANSELLAS" y eso no da
lugar a dudas de que el nombre de
SANSELLAS es anterior al siglo XVIII.
También me decís que a principio
del siglo XVIII, Felipe V impuso
la lengua castellana prohibiendo
la nuestra. Esto sí fue una verdadera
monstruosidad y estoy de acuerdo
con vosotros; lo que me extraña verdade-
ramente es que no encontréis monstruosi-
dad en estos tiempos de democracia
(en tiempos de Felipe V era Dictadura)
que la conselleria de cultura presidida
por vuestra "paisana", nos imponga
la dictadura de la lengua catalana.

El pueblo balear quiere la "normaliza-
ción lingüística", pero que sea "la
nuestra, con nuestras modalidades
propias; ésta sí que la "veneramos"
y no me vengáis con la excusa de
que el catalán y el mallorquín son
una misma cosa. Si es lo mismo, estudiad
y escribid en mallorquín, ¿o es que
os da vergüenza? No tenéis que avergon-
zaros, hombres, ya que hay varios
Diccionarios y Gramáticas con casi
un siglo de antelación a cualquiera
catalanes, incluso un vocabulario
también mallorquín * del año 1,898
y, como decimos aquí: "casa mia per
pobre que sia".
También parece que dais muy poca
importancia a que el parricida Pedro
IV hiciera asesinar a Jaime III.
Con esto parece que consentiríais
cambiar Sansellas por el nombre del
asesino CENTELLAS.
Por lo que respecta a los escudos,
da la impresión que para vosotros
nada tiene ningún sentido (os lo
guisáis y os lo coméis a vuestro
modo). En el escrito decíais que
lo que queríais dar a entender era
que los escrudos vinieron después
de los pueblos. Transcribo lo que
decíais en tal escrito: "però els
escuts varen venir molt més tard
quan ja no hi havia cap romà". Hay
teorías de arqueólogos que suponen
que antes de los romanos ya había
un pequeño núcleo de casas é'n el
mismo actual Sansellas. Buscad y
encontraréis.
También decís que se me nota un senti-
miento anticatalanista y que todo
lo "anti" es malo. Veámoslo. Soy
anti-mentiroso, anti-drogadicto,
anti-cretino y muchos "antis" más.
También soy anticatalanista en su
querer anexionarse de las Baleares
a través de la normalización lingüística
para así integrarnos a los "Països
Catalans", incluyendo a la Comunidad
Valenciana al igual que a su lengua,
a la que también quieren borrar,
sin importarles que la Audiencia
y el Tribunal Supremo declararan
que el valenciano es el idioma oficial
de Valencia y que el catalán es anti-
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constitucional. Que cada cual aguante
su vela.
También soy anticatalanista con respecto
a que se nos endose el "got" y barrer
nuestro "tesso", "aigo" por "aigua"
"moix" por "gat", etc., etc. Endosarnos
profesores de "allí" y otros más
de distintas profesiones quitando
el puesto de trabajo a los baleares
y querer que seamos sus criados con
la . excusa de que los catalanes están
más preparados para enseñar el catalán.
Vaya bobada. Ya que si dicen que
catalan y mallorquín es lo mismo,
pues que enseñen el mallorquín y
así no tendrán que mandarnos a los
catalanes, incluso a los que están
aquí, que puedan volverse a sus "països"
y todos tan coú.entos.
En vuestro escrito también hacéis
referencia a. oue estamos siendo pisotea-
dos en nuestra cultura y economía
por el Gobjerno Central, es verdad,
pero mejor es estarlo por uno que
por dos, mejor dicho, por tres, pues
aquí incluyo a aquellos mallorquines
que les siguen el juego traicionando
a las Baleares.
Por lo demás, siento gran respeto
y admiración por casi todos los habitan-
tes . de Cataluña que rehusan este
abuso de poder.

Por defender todo lo Balear también
se me dice "que me lo ponga donde
me quepa". Pues si es necesario lo
haría por Baleares. Supongo que como
buenos discípulos que sois, os lo
habéis quitado por lo balear y o
lo habéis puesto por este "SOM SI^
MILIONS".
Referente a vuestros anteriores escri-
tos, debo confesar que como "charanga"
son estupendos. Ahora, este último,
con esta verborrea sucia, más bien
de carretero, da asco. Y como visiona-
rios de culturas ajenas a la nuestra
en beneficio de otros, simplemente
me aburriis.
Sobre lo que dije defendiendo a la
"a" de Sansellas insisto en que no
intenté ilustrar a nadie, sino simplemen
te defender un nombre que durante
tantos siglos hemos tenido. Sin plantear
que sea o no correcto, ya dije y
repito que muchos pueblos tenían
antes nombre distinto y no por esto
ahora vayan a cambiar. Es evidente
que esto no justifica el cambio de
la "e" por la "a".
Lamento de veras que interpretarais
tan nial mis declaraciones. Si os
sentisteis aludidos os aseguro que
no fue ésta mi intención y sinceramente
os pido disculpas.

Atte.
M. G.

TENDA DE MODA J O VE

C/. Sor Francisca Ana Cirer, 11 tel. 5<) 13 84

SKNCELLES
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EL S ENCELLE S A PREFERENT.
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Coses de futbol . * .
Per flìto de Ran.

Per què te un bon president
i bons jugadors darrera
el Sencelles de primera
ha passat a preferent.

En tres anys es president
ha fet una gran carrera
mos va agafar a tercera
passar a segona i primera
i ja estam a preferent.

Felicit es president
directiva i entrenador
i a qualsevol jugador
que han tengut força i valor
per dur-mos a preferent.

Jo també vull saludar
a sa dona d'es president
perquè un dia em va avisar
que només posava lo dolent
i aquesta és per aconseguir
a veure inem si li agradarà.

Els gols de l'ascens... Ixg
%É7

1§ VOLTA 2 a VOLTA TOTAL

Joan Ramis Vi eh 8 14 22
Joan Sans Ramis G k 1¿
Francisco Tirado Cabañero 5 3 8
Joan Reinoso Ramis 0 • 7. 7
Andrés Lopez Lopez 2 3 ^
Miquel Martorell Pons 4 l -1

Francisco Ramis Bravo. 0 4 4
Pedro Cirer Verd 0 3 3

Antoni Florit Vallori 2 1 3
Miguel Quetglas Alcover 1 1 2

Alfonso Torres Soler 1 ^
Sebastià Bauzà Martorell 0 2 2
Ramón Campins Moya 1 • • • 0 *
Gaspar Ci vera Garcia 1 0

J . Carlos Satre Lozano 0 ! }
Gabriel Forteza Pou 0 1

TOTALS 31 48 79

El SENCELLES ha quedat classificat en tercer lloc.

Partits jugats 34
Partits guanyats 18
Partits empatats '8
Partits perduts 8
Gols a favor 79
Gols en contra 41
Punts .44
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Amb el començamant de les vacan-

ces durant el mes d'Agost, volem re-
saltar les activitats duites a ter-
me aquests tres darrers mesos.

Hem realitzat tres excursions:
- La primera va esser una que vàrem
organitzar de tipus cultural per la
nostra ciutat, visitant: Museu de
Mallorca, Palau de l'Almudaina, di-
nar a l'hotel los Barbados i el cap-
vespre de compres a Pryca.

El grup ho formaven unes 84 per-
sones.
- A finals de maig en vàrem fer una
diferent visitant Jardins d'Alfàbia,
Valldemosa, dinar a •Sbn.Moragues, i
al capvespre visita a Deià i la fà-
brica de vidre.

Varen assisteir 112 persones.

- La darrera va tenir com a objectiu
visitar la casa del nou Beat Pare
Serra a ̂ etra i també visitar les
Cales de Mallorca. El dinar ho và-
rem fer a Son San Martí. L'horabai-
xa es va montar un gran SHOW amb
balls de Passos Dobles.

Varen assistir 110 persones.

LLABRES FIOL C. a

MAGATZEM DE PRODUCTES D'ES CAMP

C/ Sor Fra. Aina Cirer n2 73
SENCELLES
Telf. 59 15 15
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Dia l de Juny vàrem celebrar el
naixement de Sor Francinaina Cirer
Entregarem un ram de flors al monu-
ment de'la plaça d'Espanya, i un
altre al sepulcre del convent, i a
la capella cantàrem els Boixos de
la Venerable,

En el local de la Tercera Edat
vàrem tenir un recital a càrrec de
"Música Nostra" que va patrocinar
"Sa Nostra". Es va obsequiar amb
un gelat a tots els assistents que
arribaren a ésser unes 125 persones.

Com a darrera activitat per asse-
nyalar és la festa que organitzem
el 30 de Juliol amb motiu del fi de
curs i inici de vacances.

Com a convidats especials vàrem
tenir un Duo de músics que ens delei-
taren amb la seva música i les seves
cançons dels anys 50.

No va flaltar un petit piscola-
bis i per descomptat tampoc falta-
ren parelles de balladors.

Desitjam que passeu unes bones
festes i que ens paguem tomar reu-
nir el proper curs.
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Sa Nostra
LLengua

¿:i_M!!MTURA_REL¿G¿OSA_I_MORAL_4.
FRANCESC EIXIMENIS, SANT VICENT FERRER,
ANSELM TURMEDA.

26 I

Els segles XIV i XV són dels més
brillants de la nostra història literà-
ria. En el camp de la literatura
religiosa, els autors es dedicaren
a seguir el camí que havia marcat
Ramon Llull.

Produiren reculls d'exemples, proverbis,
històries de miracles i relats sorpre-
nents i meravellosos.

La finalitat d'aquests escrits era
entusiasmar a la gent quan els predica-
dors anaven per places i esglésies.

Francesc Eiximenis, nasqué a Girona
l'any 1.327 (?) i morí a Perpinyà
l'any 1.409. Molt jove entrà en l'Ordre
Franciscà.

Viu en un temps de crisi social i
religiosa: sublevaoions, xocs entre
el poder eclesiàstic i el civil,
la croada contra les costes africanes
i el cisma d'occident.

Es proposà escriure una SUMMA de
tot el saber de la seva època.

El mèrit d'Eiximenis consisteix en
parlar de tot, el diví i l'humà.

La seva obra LO CRESTIÀ començada
en 1.318 i deixada sense acabar,
havia de comprendre tretze llibres.
Ens n'han arribat quatre.

Sant Vicent Ferrer (valencià) 1.350,
mort a Vaneus (França) el 1.419.

L'exemple més valuós de la prosa
oratòria de la Baixa Edat Mitjana
el constitueixen els Sermons de Sant
Vicent Ferrer.

El seu estil és directe, clar i esponta-
ni. Acompanyava els seus sermons
amb tota classe de gestos, ganyotes
i crits per convèncer al nombrós
auditori.

Mallorca el
1.430 i

Anselm Turmeda, neix a
morí entre el1.352 (?)

el 1.440.

Ingressà molt jove a l'ordre de Sant
Francesc. Estudià a Bolonya i a París.

Vers 1.385 s'embarcà cap a Tunis
i es convertí a la religió mahometana.
La seva tomba a Tunis és venerada,
ja que entre els musulmans tengué
fama de savi i de sant.

Anselm Turmeda és l'exemple més didàctic
de la gran crisi espiritual que alterà
la vida social i cultural europea
de les darreries de l'Edat Mitjana.

Les seves obres més importants són:
"Disputa de l'ase contra frare Anselm"
(1.418), "Llibre de bons amonestaments"
(1.398), "Cobles de la divisió del
regne de Mallorques" i "Tufha" (en
àrab).

ORTOGRAFIA I-SMMIÍÇA—BALEARS^
ACCENTUACIÓ

Tota paraula té una síl·laba que pronun-
ciam amb més intensitat. La vocal
que fa de nucli és tònica. Les altres
són àtones.

La retxeta que posam sobre algunes
vocals és l'accent gràfic, que pot
ser:
GREU (vocals obertes) i
AGUT (vocals tancades).

S'accentuen gràficament:

Els polisíl·labs AGUTS acabats en
-a, -e, -i, -o, -u, -as, -es, -is,
-os, -us, -en, -in.
(La i i la u han de ser vocals, no
part d'un diftong).
- Els polisíl·labs PLANS no acabats
en les terminacions anteriors.
-Tots els mots esdrúixols.
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da usté premis para

¡Tan desesperado

usté, porque

Un soldat mallorquí estava d'assistent
amb un oficial castellà; i un dia
que no se va sentir bo des ventre
se presentà a n'es seu senyor i li
digué:
- Mi capitán. Me
ir á colgarme.
- ¡Chico, chico!...
estás !
- Sí, señor. No estoy bueno.
- Acuéstate pues y vendrá el físico.
- No quero acostarme á
fago olor.
- ¿No quieres acostarte? Dime: ¿Qué
has comido?
— Nada. No nv.-xo que tres pansas.

¡Diantre! ¡Tres pansas! ¡Quien
es capaz de '• ¡ geririas!

A su Redacció de Sa Sella hem rebut
aquesta carta, suposam que per equivoca-
ció. Però de totes maneres la publicam
per umplir un poc d'espai.

Sansellas, 25 de Juriol de 1.989

Carido y siempre carido Señor ya
emos matado el animal de puerco de
mi padre • pasado mañana lo matamos
con mucha desgracia por la luna,
Las Sobrasadas mucho covientas ylos
butifarrones y cama yotes todos esclata-
dos;El tocino demi ermano que dará
muerto mañana porque la luna ya no
es la luna y pienso queno haya na
da es datado.

P.Data la misa del Pollo fue muy
lluenta el conomo tra jinaba la cassulla
vermeya y adoraba ey va ver la j abilla.

Su amigo suyo de V. el es cola no
se riño pero no se pegaron con el
c onomo porque ca yo una trompeta
del orga y.... como es Musico y quiere
mas la música que el orga la trompeta
no toca y todo el pueblo lo sabe
asi mismo nose pega n por que comen
terrrones y neulas plegados yo creo
que la trompeta no toca el dimingo
tocará el dia délos Reyes.
La dida no quiere pasará Palma po
que la leche es muy clara y llora...

(Per motius que molt bé vos podeu
imaginar, no publicam, s'autor d'aquesta

carta.

Jo som un homo vulgar
i no tene gens d'estufera:
en 'gafar-me sa caguera
tot d'una vaig a cagar.

Mai som passada més aura
que es vespre que em vaig casar.
quan es llum vaig apagar,
sa dona des llit va caure.

Sa madona de Son Moro
se va casar en s'estiu
i li ficaren es niu
dins ses figueres de moro.

En Pere Antoni Gonella,
quan el varen batiar,
no pensaren a mirar
si era mascle o femella.

Níhi ha que no poden anar tot sols!

En Barramot.
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VISA NOSTRA"
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