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EDITORIAL
Es mes de febrer ha estat marcat per ses fastas da Santa Aguada.Crsira

que han estat un èxit.

Destacaríem sa participació de tot es pobla de Sencalles,principalment

a sa torrada i ses carrosses.

Vos demanan disculpes pels errors qua hi tegi pogut haver i agraire-

sa col·laboració da tothom.

Es balanç econòmic ha estat al segOentt

Elrtradae?

Col·laboradors: 60.000

Ajuntaments: 40.000

Rifas 95.000

Despeses:

Premis de sa rifa : 27.800

Torrada : 50.100

Pa i vi : 21.500

Foguerons : 20.000

Carrosses : 32.500

Música : 35.000

Programes : 17.000

Total 195.000

Total 202.9OO

CENTRE CULTURAL.

Carrossa dal Cantra Cultural



PARLAM AMB
El 27 de febrer ¿a per teta els qui .ser. santen creients i sencellers

un dia molt important.

Quan fu pecs dies qua 1'htm celebrat amb teta le solemnitat que és

mereix l'ocasiá creim que és la nostra obligació" dedicar unes línies •

sa Tia Xircia i Q têt le que a Ella fa rnlacié, sabent qua £3 una de

les ceses que com a sencellers més sentira i estimara.

De tots és coneguda'le molta devecié a Ser Francinaina.Prava d'a-

questa sen els tants i tants de peregrins que de tets els pobles de t'a

llcrca,inclus de fera de la ncstra ille,venen en el nostre peble moguts

per la devacia i fe cap a Ser Francinaina.

A lo fulla informativa d'enguany apareix-, 01 nembre de peregrins que

durant els darrers ciníÇ anys han vengut a peu en el convent. Un tetal de

1.730 perscnss donant gràcies de la multitud de favors que generosament

derrama Ssr Francinaina damunt els qui' amb fe l'invoquem.

Enguany malgrat ésser dia feiner vingué malta gent a Sencell*s per

celebrar ID festa.Tent l'ofrena floral cem les dues misses foren un è-

xit on quan a gsnt qua hi participà.

Tot el dia le capella des convent va

estar plena de gent que moguda per la fe

s'eccstà a besar el sepulcre.

La causa do beatificació" esta molt

evançeda, i ne és el tapio de sempre, en

guany més que mai se pot dir que IB causa

hs avançat melt i esta Ja dins l'etapa

final.

Esperam i dcsitjom que aviat la pe—

CUCHI V-3UTS d̂ Tjrrt els altars,

FRANCISCÀ ANÀ C I R E R

FUNDADORA DEL CONVENTO

DE LAS H E R M A N A S DE LA C A R I D A D

DE SENCELLES

(MALLORCA)



S'A JUNT AMENI INFORMA
ACORDS MUNICIPALS

Dur a termai la sembra d'arbres a sa zona de Ca'n Brii.

Havent celebrat aquest Consistori sessió extraordinària dia 16 de

febrer, s s va acordar induir en es pla provincial d'obras i serveis les»

següents obres: reforÇ i millora des pont de Jornets,pavimentació asfhl

tica dels següents^ camins: camí de: Costitx: « Jornets,camí des Terrenys

i de ses Rotes de Binieli i camí des pou d» Ca'n Briva a Biniferrí. Ef-

peram que per part des C.I.U mos concedesquin aquestes obres.

En sessió ordinarii celebrada dia l da març se: va acordàrentre al-

tres asuntes,la inclussió i firma des conveni per part de s'Ajuntament

i es Consell Insular en es SERPREISAL,servei i prevenció contra incendis.

Igualment se va formar una comissió per- estudiar ses posibilitats

econòmiques per part de s'Ajuntament: referides a sa posible'compra de-

»'inmoble situat en es carrer A.Haurà nfi 2;,de sa1 nostra localitat pexr

destinarlo juntament am& s'edifiol detS'Ajuntament vell a'futur-centre

social o casa de cultura.

f

Jüan Roig Cirer

\L bi i -sA INFOR MA
A l'observatori pluviométrie l'Òliba s'han recollit durant els

mesos; de-- gener i febrsr les següents quantitats:

Mes da genar: dia 1 0*2 litres Watt da febrer: dia 11 ... 3'4 1,

2 4'9 12 ... 1

3- 2*9 18 ... ipv

5 ..... 11'7 19 ... 2*5

B «•».« IS 25 ... ip.

U ..... 6'1 26 ... 1*6

12 •"•• °'4 Uh tatal de 8*5 litres.

14 ..... 2'4 Galadas diaa 19 i 23.

15 ....V Ò'S BBlrBa dl8s If2;3>6 ± ĵ

17 1*4



ESPORTS

A lo millor els lectors de Sa Sella diran que no sabem parlar

d'altra cosa que no sigui futbol, però no ens queda més remei, ja que

d'altres esports de moment no en tenim. Així que anirem a contar lo

que ha estat notícia en aquestes darreres jornades.

No sé si ha estat casualitat o sabiduría, però lo que si puc dir

és que s'ha arreglat una mica sa situació dins la classificació, ja

que dels darrers tres partits s'han aconseguit els sis ounts, que

bona falta ens feien perquè l'afició seguís animant amb més nombre de

seguidors en aquests dos darrers partits celebrats aquí.

Lo més destacable, a més de les victòries, és laincorporació

d'un porter i un davanter centrg, perquè era en aquestes dues demar-

cacions a on es fallava mss. De moment pareix que s'ha solventat

aquesta qu'estió; si miram els parcials podem veure que hem sortit

guanyant degut a que s'han fet :.13 gols i n'hem rebut 6.

Parlant de gols hem de dir que som de moment el segon eqi'in ¿2 la

tercera regional oue més n'ha marcata

S'hs cte destacar l'esperit de lluita amb el que han sortit els

jugadors per disoutar aquests oartits. Esperem' que se seguesnui amb

aquestes ganes ner a poder puj?r dins la classificació, lo que donaria

mes emoció dins les aròximes jornades.
Uso:.

SOC l ETAT
Durent ete meaos de- gênez* i f efaraxr ss'ha produit al segrtent ranimant demo-

grafie:

Dsfuncicnsí Bartomeu Ramisi Llabrês? nat l'any 1895.Va marl di» S d» ranar»
mmmmmmmmmm

Cabrisi Renán Amer nat l'eny 1932.Va. meri dia 25 do ganerr.
f

Margalida Ramis Worey nascuda l'any 1897.Karl dia 27 da genezr.

Ramon Moray Cirer nat l'any 1908.Va mori dia 7 de febrer-,

Maria Sibilami pons nascuda l'any 1896.Marí dia 14 de febrer.

Margalida Piza Arbona nascuda l'any 1894.Mori dia 15

Margalida Llabrás Ferragut nascuda l'any 1893.Ilari dia 28

En pau descansin.



NOTICjES FRESQUES
Em Gabriel janar Manila ha recollit unas cantarelles qua abans existier

nomèa da viva vsu.En Barramot n'ha; llegides i vos ne contarà un pareli.

UNi ESTUDIANT

Hi havia un estudiant qua sa'n va anar a sstudiar fora Mallorca i som
•

para no li planyia res,però volia as comptes ben nets de tots es doblerír

que gastava.Aquell homo volia sebr» cour les gastava i què en feia.Li va1

dir:

— Si vas de donas,perquè ta mará no sa'n tomi poses a sa carta: " par

ir de caza ",tant.

Es primer mes això va pujar més qua sa pensió«llibres i tot plegat.

Son para li va dir:

- Per aquest punt hem d'estranyar un poc ...

I llavors cada mes va partir a sar manco,fins an ss punt qua ja no hi

havia res o quasi res.Son pare,tot content,va dir:

- Ara comença a seara anar p'ervrfg.

Però llevorsjss mes que va vanir davant va pujar més que tot s'altra

temps.Sa carta deia: por reparación da la escopeta,tant.

UNA NINA GUE DUIA UNA VACA PER UMA COTDA

Hi havia un capellà vell que se'n anava per un camí llegint es tir&-

viari.resa qua resa,i va veurà una nina que venia amb una vaca •Pervader a=

una corda,i dius

— L'irau aquesta criatura,on deu anazr amb aquest animal 1

Quan va ésser devora alla li va dir:

- rineta,a on vas amb aquesta vaca t

Diu:

— la men an es brau

— Fsr l'azor ds Cfu, i així rra ho hagués pogut fer ton pare ?

Diu:

- Na... aixä ho ha da fer es brau.

Desde qua s'han posat es. disca de prohibit aparcar ningú els sa res-

pect B. Igualment arabi sa dirraocid prohibida des carrer Sor FEancinaina,ningú
4

llevat das sencallcrs en fa cas. I això qua estan molt ben posats ! .

I si sa pròxima vegada envers de posar discs de prohibit aparcar se=

posssin vadns permanents 7 7 ? .




