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Com cada any, les festes de la Mare de Déu d'Agost arriben

puntuals a la seva cita.

En aquest número de Sa Sella, dedicat a les nostres festes,

vos volem oferir informació i les distintes opinions dels qui estan

darrera tots i cada un dels actef,. Es una visió abans dels actes

i que, d'una manera especial, ens podrà acostar a l'altra cara de

les festes, com s'organitzen, i ens donarà a conèixer, un poc més,

tots els actes.

Una valoració de les festes d'enguany ens mostra que

es caracteritzen, en relació a altres anys, pel continuisme. Són

unes festes sense gaire innovacions i dins les quals trobant a faltar

aquell acte que surti del que és normal, que doni caràcter a les

festes i un poc d'anomenada.

Es ver que cap grup s'ha animat a tirar endavant de les

festes o, fins i tot, d'una berbena sonada, o qualsevol altre acte.

Fa 'falta una "comisió de festes" que aporti il·lusió i un poc d'imagi-

nació.

Destaca, també, el caràcter gratuit de tots els actes,

fins i tot de la berbena, en un intent, suposam, d'aconseguir que

sigui més concurrida.

Des de Sa Sella volem animar a tothom a participar, cadascú

dins les seves possibilitats, i aprofitam per desitjar unes bones

festes a tothom.



I sa sella

INFANTIL
d'Agost, (darrer

com cada any,

El dia 16

dia de festes), i

el Club d'Esplai de Sencelles organit-

za una festa infantil on hi queden

convidats tots els nins i nines

que hi vulguin participar.

Enguany, i com ja es fa darrera-

ment, hi haurà un grup d'animació

que ajudarà a posar color a aquesta

festa infantil que, a pesar de

la calor, sempre hi ha molta partici-

pació per part de tots els nins.

Està previst que a les 5h.

de l'horabaixa hi haurà concentració

a la plaça de tots els nins i nines

que hagin de participar a les activita

programades pel Club d'Esplai.

Seguidament, i de manera molt puntual,

es començarà a repartir papers

i llapissos per cada un dels nins

que vulguin participar en el concurs

de dibuix.

El temps que disposaran per

realitzar els seus dibuixos serà

d'una hora i, una vegada acabats,

s'exposaran tots per a què tots

els qui vulguin, puguin passar

a veure'ls.

Hi haurà premis per tots

els participants. Aquest serà

una sorpresa.

Seguidament, i després d'haver

acabat el concurs de dibuix hi

haurà una sèrie de jocs animats

pel Club d'Esplai. Com ja es

costum hi haurà les tradicionals

rompudes d'olles, carreres de

cintes, jocs d'habilitats, etc.,

tant per nins petits com pels

més grans.

A les 7h., i ja per despedir

la festa infantil hi haurà l'actuaci

del grup "Bulla" (grup d'animació

infantil) que ens animarà a tots

a participar en les seves cançons

i danses.

D'aquesta manera ens despedirem

de la festa d'enguany i fins

i ' any que ve.

El Club d'Esplai vos desitja

unes

BONES FESTES
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Vctlada Popular

Els Revetlers des Puig d'Inca

seran els que per dir-ho de qualque

manera, tancaran les festes i

posar punt fins l'any que ve.

Es tracta d'una vetlada agrada-

ble i on tothom hi trobi un poc

d '.alicient.

- als qui els agrada ve^ure

ballar podran disfrutar amb els

balls que ells presenten.

- als qui els agrada escoltar

aquest tipus de música també és

sentiran satisfets

- i als qui els agradi ballar

ho podran fer perquè es donarà

un temps per a què tothom ho pugui

fer.

S'aprofita l'ocasió per convidar

a tothom i en especial a l'escola

de ball i a l'agrupació "Es Jonc"

per a què aquesta vetlada també

la sentin seva i surtin a la plaça,

tots junts, a ballar i així fer

d'aquesta nit una nit ben revetlera.

En quant a l'agrupació "Es

Jonc" el motiu pel qual aquest

any no surt és perquè el repertori

era el mateix d'anys anteriors

i no han tingut temps de preparar

nous balls ja que s'han dedicat

més a .la formació del grup de•

sonadors.

Les darreres paraules podrien

estar dedicades .a l'agrupació

dels Revetlers i són "Es Jonc"

qui les ho dedica:

Revetlers des Puig d'Inca

com voltros no n'hi ha

sou l'agrupació més meravellosa

que hi ha a tot el Pla.

PERRUQUERIA

M. ALOY

c/general s/n
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Torneifií
de

Futbol Sa/a

Enguany, com ja comença a

ser tradicional, els joves de

Sencelles tendrán ocasió de pegar

dues corregudes pel poliesportiu

i mirar de no rebre cap cossa

per part dels que duen camisetes

de colors diferents. Ja sabeu,

perquè ho heu vist en el títql,

que es tracta de l'esport anomenat

"futbito".

La participació és més nombrosa

que mai; hem hagut de llevar les

llistes abans d'hora, no fos cosa

no hi cabessin tots. Hi haurà

vuit equips, dos dels quals pertanyen

al municipi anexe de Biniali.

Volem dir que hi ha un augment

de participació respecte l'any

passat.

La principal diferència respecte

de l'any passat és que els àrbits

seran federats, ja que l'any passat

no hi va haver col·laboració per

part dels jugadors.

A diferència d'altres pobles

no .s'ha aconseguit que els partici-

pants s'inscriguin per equips;

sembla que volen ser pregats.

L'Ajuntament proporciona

les camisetes perquè l'any' passat

hi va haver pocs negocis que s'ofe-

rissin a col·laborar (s'ha de

dir que volien donar una quantitat

per les festes però no per cada

activitat).

Seria aconsellable preparar

els propers tornetjos amb una

mica més d'antelació. Enguany

el Calendari queda massa apretat.

El sistema de competició

s'ha de reduir a fer dos grups

de quatre equips, cada un dels

quals s'enfrontarà als altres

tres, i els dos millors de cada

grup jugarà les semifinals. La

intenció era fer una lliga, però

no hi ha temps material ni doblers.

El . pressupost passa les vuitanta

mil pessetes i, en canvi, l'any

passat bastaren vint-i-cinc mil

(la diferència és deguda al cost

dels àrbitres).
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L'assistència de públic,

més o menys nombrós, queda condicio-

nada pel dia i l'hora que es juga.

La il·luminació inadequada motiva

haver de jugar a hores inadequades.

A altres pobles es juga a les

nou o a les deu.

El fet que quedin pocs dies

per celebrar aquest torneig de

Futbol Sala farà que juguem dos

partits diaris, però a les 7'30

hores no són hores de jugar.

L'organitador orincipal d'aquest

torneig reconeix que s'ha prestat
^

a fer feina a petició d'un regidor

i espera que, qui correspongui,

se'n cuidi que les instal·lacions

estiguin en condicions per poder

fer el torneig.

Ja que les festes són una

vegada a l'any, aprofitam per

participar-hi o, al manco, fer
t

de públic.

•TUTBOSL JUT:
Es una de les novetats més destacades

del programa de festes de la Mare de

Déu d'Agost.

Era inesperat que a un poble que durant

tot 1'-any no hem tengut notícies de

l'existència d'un equip de futbol juvenil,

ara es faci un torneig d'aquestes dimen-

sions.

Quatre equips es reuneixen per fer

un torneig quadrangular de futbol juvenil

al poliesportiu de Sencelles durant

les festes.

Els participants, als quals des d'aquí

agraïm la seva participació a les nostres

festes, són:

ALGAIDA

SENCELLES

A.P.A. LA SALLE INCA

XILVAR

Els més joves intentaran donar-vos

la satisfacció de presenciar un bon

futbol i, amb un poc de bona sort,

que els resultats acompanyin i no alterin

el compromís de companyerisme i esportivi-

tat.

Que guanyi el millor!
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En Guillem Ferrer, candidat

nombre 1 al mèrit esportiu senceller,

organitza, com cada any que s'ha

fet, les carreres sense motor.

Aquesta prova es farà dissabte

dia 11 d'Agost i està oberta a

tots els participants que es trobin

amb coratge (vos aconsellam que

mireu les distàncies).

Com a novetats cal destacar:

s'introdueix la categoria

benjamí dins la qual estan inclosos

els senyors de menys de 7 anys,

que hauran de córrer 500 metres.

Les categories d'alevins

(anys 80-81-82), infantils (anys

77-78-79) i cadets (anys 74075-

76) mantenen la mateixa distància

que l'any passat, i que dóna nom

a la prova: LA MILLA LOCAL (1609

metres).

- La distància per les altres

categories doblarà la de l'any

anterior, és a dir, 10.000 metres.

La coincidència de dades permet

que aquesta prova sencellera serveixi

de text tècnic pels álteles que

participaran el següent dia 18
»

al campionat de Balears de gran

fondo, que es celebrarà al Polígon

Son Castelló, a Ciutat. Així,

doncs, s'espera més participació

que altres anys. A més, segons

en Guillem, pels veterans resulta

insuficient haver de córrer 5.000

metres (això ho hauríem de demanar

a algun veterà).

Els premis, obligatoris a

qualsevol competició esportiva,

arriben a la quantitat de 38 trofeus

i 60 medalles.

L'Ajuntament patrocina la

prova amb la quantitat de 110.000

pessetes i, per primera vegada,

ho organitzarà un grup de persones

enteses i tècniques, com és el

club Olimpo d'Inca.

La millora esportiva suposarà

un augment de 'participants; la

taxa de natalitat suposarà que

el públuic sigui més o manco el

mateix de sempre. Esp'erem que,

"a quien corresponda", se'n cuidi

de controlar- un poc millor el

trànsit i no sembli que n'hi ha

que corren en cotxe.
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Esperem que enguany sigui la millor,

•SCI Jx©VGtÌj.G que en Tomey Penya i Els Valldemossa

Sens dubte, un dels actes que provoquen 0̂ procuraran,

una major assistència de públic és

la "Revetlla" que, com és tradicional,

es farà a la plaça, amb la imatge de

la Venerable en segon terme, darrera

1'escenari.

Enguany, l'escenari comptarà amb unes

figures més de relleu que anys anteriors.

Fixau-vos:

EN TOMEU PENYA
.í.

ELS VALLDEMOSSA.

Tots sabem que són elements representatius

de la música popular mallorquina, els

repertoris dels quals estan plagats

de cançons que molts de nosaltres coneixem

i, a vegades, ens atrevim a cantar. '•/,
%

Son cançons de festa, de trui, d'alegria,

da bauxa, de diversió, etc., si el

públic col·labora amb aquests músics,

que estan acostumats a que la gent

participi, canti, rigui, faci aplaudi-

ments, etc. En poques paraules, la

gent té la festa que ella mateixa se

monta.

PERRUQUERIA

M. ANDREU
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G in ka ma Automobilístic

Enguany les carreres de cotxes es pensen

fer a la mateixa finca que l'any passat,

a "Es povetó", situat al quilòmetre

0,2 en direcció a Ciutat.

S'ha introduit un nou personal a l'orga-

nització, un grup de joves brusquers

han succeït als carrosses dels altres

anys, encara que tothom intentarà posar

una mà. L'ajuntament proporciona la

finca, el llaurar-la i els trofeus.

Les incripcions seran de 2.000 pessetes

cada una, que cobriran les despeses

de la carrera (aigua, marcar la pista,

fer net, etc.) i, si sobra res, es

tornarà.

Els organitzadors no es responsabilitzen

del canvis d'horari ni altres modifica-

cions, i esperen que faci molt de sol

i molta pols per poder fer una bona

caixa al bar.

prendran mesures de seguretat perEs

tal que el públic no s'acosti massa

a la pista. A més, es disposarà d'una

sèrie d'extintors, que esperen no siguin

necessaris.

Cada participant farà quatre mànegues

de tres o quatre voltes cada una, compe-

tint amb altres corredors.

A l'hora de fer aquest article, encara

no saben quants corredors hi haurà.

Es puntuarà per ordre d'arribada: 10

punts, 6 punts, 3 punts i 1 punt, i

al cap de les quatre mànegues es farà

el total de punts.

Com a novetat s'introdueix un jurat

que podrà penalitzar i desqualificar

als participants que no respectin les

normes de la carrera.

L'organització vol destacar que el

fet de posar el partit de futbol el

mateix dia de les carreres, pot minvar

el públic assistent als dos esdeveniments.

El servei de bar està assegurat, els

qui hi aneu no heu de passar set.
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OR ttl» tfB&
El grup de Teatre Santa Águeda, un

any més, es prepara assaig darrera

assaig per posar en escena dues obres

de caire costumista on no hi faran

falta les típiques escenes tan divertides

d'aquest tipus de comèdia.

L'obra que s'escenificarà per les festes

de la Mare de Déu d'Agost és "L'amor

venia en Taxi" on intervendrán noves

incorporacions; aquesta obra, a més

de ser molt divertida, té petites escenes

dramàtiques.

Els altres membres del grup representaran

una comèdia al Certamen de Teatre d'Autors

Mallorquins, a Consell, que tendra

lloc dia 11 a les 10 hores al pati

de les escoles de Consell.

Enguany el grup és més nombrós que

els altres anys; una trentena de persones,

entre • col·laboradors i comediants el

componen per la qual cosa s'han hagut

de fer dues comèdies per aixi poder

actuar més persones.

Aquest ja és el tercer any que el grup

Santa Águeda hi pren part; enguany

amb l'obra "Una temporada a Ca Sa Dida",

que ja s'havia representat fa uns anys

per les festes de la Mare de Déu d'Agost

a Sencelles.

Esperam que els nostres esforços servesqui

per fer-vos passar uns moments entreten-

guts.
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Berbena Popular
La nit màgica de les festes, enguany,

caurà en dimarts, poques hores abans

de començar el dia de la Mare de Déu

d'Agost.

Podeu imaginar que, dimarts vespre

tendra lloc la tan esperada

BERBENA POPULAR

Es el dia de fer festa i ballar,

i de començar a lluir els vestits nous

i les sabatetes de tacó de les nines

joves.

No vos explicarem res d'aqueixa

berbena, a fi de mantenir l'emoció

i la intriga. Com avanç, sí que vos

direm que serà diferent a l'any passat;

una de les diferències la notarà la

vostra butxaca.

Les entrades enguany seran més

assequibles que mai. Nins i grans pagaran

el mateix.

A BALLAR ! !

C.E. Sencelles
En Llorenç Racó, com a encarregat

d'organitzar el partit de futbol,

ens ha dit que aquest es jugarà dia

15, dia de la Mare de Déu d'Agost,

a les 7 de l'horabaixa.

Vendrà a jugar el Llosetense, equip

de primera preferent.

També ens ha dit que el Club Esportiu

Sencelles durà el bar de la berbena.

ELÈCTRICA COLL
SERVICIO TECNICO RADIO & TELEVISION

C/ Rafal, ns 30 SENCELLES

TENNIS

Consta al programa de festes que

es celebra un Torneig de Tennis,

en les modalitats de simples i dobles,

i en • les categories sènior i júnior.

Es el tennis un esport que, cada

vegada més, compta amb una afició

important. Tal vegada seria interessant

que els organitzadors fessin un poc

de publicitat, treguessin unes llistes

on s'hi poguessin inscriure, etc.

Com als altres actes, els desitjam

un èxit de participació i públic.

Fusteria

PONS NOGUERA

C./ Bons Aires, 35

SENCELLES
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CLUB CICLISTA
Vos volem comunicar que fa un grapat

de mesos es va crear a Sencelles

un club ciclista. Es motiu principal

pel que es va crear va esser la partici-

pació a la "Volta al Pla de Mallorca",

on hi participaren els quatre corredors

que, de moment, formen part del Club

Ciclista Sencelles, encara que esperam

que el número augmenti. Aquests quatre

corredors són:

Joan Bennàssar Llabrés

Toni Caimari Barceló

Joan Bernat Bernat

Josep Ramis Ferrer

El Club Ciclista Sencelles té la

intenció d'organitzar unes curses

a nivell local, que formaran part

de les activitats esportives que

es. duran a terme per les festes de

la Mare de. Déu d'Agost.

També estam preparant unes altres

curses a nivell competitiu amb partici-

pants de tota l'illa. Aquesta cursa

serà dia 26 d'Agost, patrocinada

per 1'Excelentíssim Ajuntament de

Sencelles.

Aquest primer any hem tengut problemes

econòmics per poder arrancar aquest

Club, però esperam que per l'any

que ve, no només sigui l'ajuntament

el que ens ajudi, sinó que hi hagi

qualque entitat que ens patrocini

•om a sponsor publicitari.

Aquests són els trofeus que guanyarem

a la "Volta al Pla de Mallorca".

TORNEIG D'ESCACS

Enguany, com a innovació,

l'Associació de Pares d'Alumnes de

l'Escola de Sencelles organitza un

torneig d'escacs, com a conseqüència

d'un curset de 30 hores fet al Col·legi

Ca'n Brii durant el present curs.

A l'hora de tancar l'edició

d'aquesta revista no tenim massa

informació sobre aquest torneig.

El que és segur, per la novetat que

suposa, tendra un gran èxit de partici-

pació, tant dels al·lots que han fet

el curset, com d'altres, més grans

i més petits, que són aficionats

a aquest esport.
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FESTES DE HUBERTS

Els passats 15 i 16 de Juliol

es van dur a terme les ja tradicio-

nals festes de la Mare de Déu

del Carme a Huberts.

Dins un ambient festiu i

amb gran assistència de públic

es varen desenvolupar una s^rie

d'actes entre els quals destacà

un esport poc conegut, encara

petits, la Celebració de l'Eucaristia

i per acabar una berenada amenitzada

pels conjunts "Tedeum" i el grup

folklòric "Revetlers des Puig

d'Inca".

Dilluns dia 16, dia de la

Mare de Déu del Carme, es va celebrar

l'Eucaristia on hi prengueren

part el Cor Parroquial, els senadors

del grup "Es Jonc" i el baríton

Lluís Sintes. A la sortida d'aquesta,

que molt antic ja que es tracta

del Tir de Passetja o Fona que

fou puntuable pel Campionat de

Mallorca.

Entre altres activitats duites

a terme, diumenge dia 15, destacaren

tot un seguit de jocs pels més

i com ja és habitual cada any

es varen finalitzar els actes

amb el grup "Duo Mancor del Vall".

Gràcies als veins de Huberts

i a tots els col·laboradors que

fan que cada any los festes d'aquest

llogaret prenguin més.força.
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cartes

S. D. Tófoi Ciurell.

Porque me mencionas en tu escrito

te haré unas aclaraciones. Algunas

veces se saca a lucir lo que no se

tiene. El color con que te adornas

está en baja por ahora. En mi casa

nadie intervino en la contienda por

circunstancias conocidas. Si no son

catalanistas les llamas ''feixistes"

lo que tú eres y te quieres imponer

sin referendum, ni votar. A tu señor

director no le oigo hablar catalán,

acaso no se cree lo que predica.

-A Mallorca no le perdonan el fracaso

de la expedición de la Generalitat

de Company del año 1936. De la fuerte

represión en Cataluña nada. De cuando

su jefe Bayo abandonó Ibiza y ametralló

desde las ventanas a los encerrados

en los sótanos del Castillo ni mención.

La historia debe escribirse entera.

De conde sacaron el celebrado milenario.

Al condado de Barcelona se ascienden

a principado ahora. -No se puede

negar que existió el Reino de Mallorca.

Antes de la Conquista del Rey de

Aragón tuvimos dominación mora y

antes la cristiana bizantina y en

tiempos de los romanos hubo cristianos.

Hace poco que han puesto en la Catedral

la tumba del catalán señor Torrella

como primer obispo de Mallorca, nada

menos.

Se apropian de Mossèn Alcover y a

otros y olvidan que abandonó al primer

congreso de lengua catalana y vino

con sus papeles. Tengo un libro donde

escribió: "Vendrá un dia en que ses

personas que teñen interés per sa

seva terra s'arreconeran avergoñidas"

También escribió SANSELLAS varias

veces. Puedes verlo. A la verdad

no hay que tenerla, hay que buscarla.

Vemos como se destruyen nuestros

monumentos antiguos y la autoridad,

para consuelo, publicó que aún quedan

varios miles. Dicen que van a catalogar-

los y estropean los ya catalogados.

Se modifican nombres de pueblos y

lugares para contentar a los de allá,

los cuales no vemos que se interesen

por Extremadura. Debe ser cuestión

de vista o nariz.

Un conocido inglés escribió: "El"

pueblo que descuida su libertad por

comodón o por dinero al final lo

perderá todo". -Vosotros a jugar

como niños con "sa nostra llengo

y Autonomía". -Los vendidos al dinero

catalán llaman anticatalanistas a

los mallorquinistas. Nosotros deseamos

que cada cual mande en su casa. Ellos

estudian el inglés, la lengua de

la tecnología.

Déjate de signos y adivinos y si

quieres más detalles dispon de:
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