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CENTRE CULTURA
Cora cada any tindrà lloc a sa caseta de la Mare Superiora sa diada de

l'Angel.

Diumenge dia 14 a les 10'30 partirem tots a pau dasde sa plaça-si qua_l

sevol persona dur paquets els se recollírem.

Per dinar hi haurà arroç brut per tothom i darrera pa i taleca.Recordam

a tots que dugueu cubert.

Abans de dinar hi haurà animació per fer un poc de bulla i entrar en

gana.

Per apuntar-vos ho pedeu fer a s'Estany de ca na Parisa i sa Biblio-

teca fins divendres dia 12.

Vos demanem per favor que vos apunteu per sebre quants serem.

Vos esperara a tots 1

Centra Cultural

carreró de Jornets.



PARLAM AMB
En es darrer nombre de 3a Sella amb motiu del 27 de febrer,publicàrem

un article damunt Sor Francinaina,aquest acabava amb 3"afirmació de que en

guany més que mai se pot dir que sa causa ha avançat molt.

Va ésser una espècie de premonició perquà eren les nou dal vespre da

dijous 21 de març, a l'emissió en castellà da Radio Vaticà d'aquest dia es

difongué la notícia da l'aprovació pel Papa da les virtuts heroiques de

Sor Francinaina.Literalment es va dir "sa proclaman las virtudes heroicas

de la Sien/a de Dios Francisca Ana Cirer Carbonell hermana da la Caridad,

nacida en Sencelles (Mallorca) en 1871 y fallecida en 1855".

Una nota curta però que significa haver salvat un obstacle molt im-

portant de cara a la beatificació de la Mare Superiora.

Tots els medis de difusió es feren eco de la notícia.Tots els diaris

de la nostra província dedicaren un espai a la Venerable.

Més que nigú però els sencellers visquérem amb alegria sa notícia.

Després de les nou es repicaren les campanes anunciant a tothom que escoJL

tassin a les 10 i 18 sa repetició de la proclamació pal Papa de les virtuts

heroiques.

Ja estava confirmat com a fet històric.



Al agria, llàgrimes, araocid... san adjactlu» qua raf laxan con as va robra

la notícia qua aneara qua foa desitjada no ara esparada.

Oins el convent tamba l'alegria fou desbordant. Una germana da la Cari-

tau; ans va dir qua havia astat s'alegria naa groaaa da la seva vida.

Sa notícia sa va sabrà en as Convent esveapre des dimecres, sa va comú

nicar a ses monges que l'endemà tendría lloo a lea 12 sa sessió* oficial on

e» proclamaria davant al Papa l'heroïcitat da see virtuts heroiques de Sor

Francinaina.

No se va fer públic esperant sa confirmació" que con tota sabem ea va

produir.

Par comprendre l'importància d'aquest fet farà* un poc d'història en-

torn en as procaa qua es va començar dia 3O de novembre de l'any 1503. A par

tir d'aquest any fins a l'any 1940 en que ea va dur a Roma, aa procés va dis

correr a sa nostra diòcesi pr*

nent principalment testimoni

en sa que l'havien conaguda0

Daade l^any quarante fins

ara s'ha astat lluitant par -

aprovar ses virtuts heroiques.

Per sa beatificació* que

un pas, aprovar as miracles,

basta un, que Ja estan presen

tats ar Roma.

Una vegada aprovat això

Ja es posa data inmediatasant

per sa baatlficaciá.

Tot això amb un plac de

temps pua serà curt, per tant,

Ja podem començar a fer vidri£

Ja par anar cap a Roma. Segur

que serà qQestió d'una pocs -

anys.



L'ÒÜBA INFORMA
A l'Observatori pluviométrie l'Òliba s'han recollit les següents quantitats

durant al mes de Març:

Oia 1 5'8 litres.

Oia 4 1 litre.

Oia a 4'6 litres.

Oia 9 16'4 litres.

Oia 10 1*3 litres.

Oia 11 B'l litres.

Oia 12 6'7 Litres.

Oia 13 6'2 litres.

Oia 17 3'7 litres.

°ia 19 6'7 litres.

Oia 20 2'6 litres.

Dia 21 0-s litres.

Dia 27 7'9 litres.

Oia 28., , 1*4 litres.

TOTAL 78 LITRES.

Ha fet gelada els dies 13 i 16.

SOCIETAT

Durant el mes de warç s'ha produit el següent moviment demogràfic:

aixemants: Miquel Àngel Ramis Coll.

Enhorabona.

Matrimor ,s: Juan Persila Mateu i Maciana Horrach Bibiloni.

Enhorabona.



SENCELLES VÍ ST PER...
Avui anam a Ssncelles.vila tranquila,alegra i neta com una copa,que asta

sembrada al cor da Mellarca.Deixam a la dreta i a l'asquerra plates tancades

de vella marges,vestits d'heura i de batzers carregats de móres,processons

d'ametlers.camps de figueres d'ombra espessa i regalada,d« cirerers en fruit,

que els llépols infants fetegan furtius,! de vinyes empanpolades i de soca

retorçuda.A Sencelles s'hi arriba per mil canins,que encara ens recorden el»

moros de Canarrosa.A la volta d'algun d'aquests carreranys,esperam topar-nos

encara amb un àrab qualsevol,darrera una somarata algerina.retornant a cases,

amb les beacas estibados d'hortalissa.Aquells venerables conradors d'antany

ompliren da sínies les nostres tarrua,tot arreu plantaran horts saturats

d'arbres fruiters i poblaren la nostra contrada d'alqueries i de rafais,que

encara ara duen els mateixos noma,que els posà la Mitja Lluna.

Es d'estiuJEIs carrers dormen ensopits.Onades d'ui baf sufocant embol-

callen el migdia.Les velles portes d'alzina de les cases mig tancades deixen

sola un estrat badall,per on guaita una llarga cortina de roba,amb llengües

pintades,qua a penes es moutOefora hi queda l'implacable rebat d'un sol ra-

biós, que fa bollir l'asfalt dels carrers,crema el cerva LI i bofega com a ca-

lius. Ela cans cerquen la frecar,allargata dins las cases,mig adormita,amb la

galta aferrada al trespol.c.1 pagès,amb laa robes remulles de suor,retorna

del camp i se n'antra a ca seva,on l'asposa afanyosa enllesteix el dinar,

mentre els infants descalços i senas camia,juguen al replà de l'escala,i la

venerable àvia carregada de somnia Jamai compiita,i de cabells blancs,beca

al balancí,aclaparada pel dolç subec.

Fragment agafat del llibre " Els nostres arts i oficia d'antany " de

Joan Llabrés Ramis i Jordi Vallespir Solar.



MIRANT EL CEL
EL COMETA QUE TORNA

En es gener de 1986 serà visible an la part nord da la Terra Hallsy.

Des de fa 2226 anys,al menys,consta qua visita regularment cada 76 anys.

Només ha faliat,qualque any.poques vegades degut a passar aprop de Júpiter i

l'antreten per l'atraccid.

Es diu Hallay perquè aquest astrònom observa que aquest vistós cometa era

el mateix i per escrits va veure que coincidia i tornaria l'any 1758.

Cada cert temos pasen altres cometes més petits o més snlluny i no criden

l'atenció1 del públic,Ja que quan es veuen petits no s'en donen conta.

El Hallay és una bolla d'uns sis kras.,conposta de rebuig mineral cobert

de gel i altres gases que quan s'acosten es fonen per la calor del sol formant

una cova de més de cent milions de kms. de llarg i al allunyar-se es tornen

congelar en la seva major part,perquè perd un poc de gel que recupera amb el

seu extraordinari recorregut, de manera que no hi ha res d'espirejair.

Des de que ve,du una velocitat d'uns vuitanta mil kms. dia,acalorant a

mesura que s'acosta al sol,arribant a quatre mil kms. al dia.

Es dona importància en el seu estudi perquè es creu eue la seva matèria

pot estar composta desde que es formà el sol,i l'analitzaran alguns coets

llençats per a passar aprop,cosa que podrem veure per TV en el mes d'abril,

quan passi per sa part sur de sa Terra.Quan passi pel Nord estarà a més de

vuitanta milions de kms.

En aquests moments encara no du cova i malgrat de que se sap a on està

i haver-hi alguns premis referents a la matèria,itíjgú l'ha pogut retratar-lo

degut als núvols.

Per a trobar-se al Fonent pot ésser que no ho aconseguesquin fins a

l'agost de matinada,quan aparesqui per l'Est.

Par es qui creguin que els cometes duen catàstrofes,convé observar ses

qui pasen cada dia.aa poca por qua se te a sa carretera,per res i degut a

s'abús que se fa de tan" útils eines qualeuns no veuran el mes de Gener,segons

notícies d'aquesta Setmana Santa i ses qui seguiran.

Miquel Bonet.



ESPORTS
En aquesta ocasió na ens queda més remei qua afrontar amb resignació l'empat

i les dues derrotes sufridas en els darrers tres diumenges. Ja que una era d'espe-

rar, però als altres dos resultats eren malt mós incerts.

Lo mas destacat d'aquestes setmanes ha estat que el diumenge dia 24 fou el

Partit de la jornada de tercera regional, Ja que vàrem rebre el líder d'aquesta

categoria, i ens va demostrar que està en aqueat lloc per mèrits propis.

El diumenge que va venir al Cala O'Or va tenir lloc un gran aconteixement, Ja

que tots els aficionats al deport rei varen anar al camp de futbol i tots ells

animats per la Penya Garrover, que amb la seva cal.laboroci5 i ganes d'animar la-

festa donaren tres voltea per als principals carrera del pebla, fent sonar le»

botzines dels seus cotxes, cridant l'atenció dels vainats a fi de que anessin al

camp i animessin. Així va sor, molta gent comparegui, però malgrat l'esforç no es

pogué aconseguir la victòria, ni tampoc l'empat que hagués estat el resultat mes

Juat per lo que va passar dins el terreny de Joc.

Hi ha que dir que el partit fou d'una tensió constant i amb molts de nirvis.

L'anècdota del partit estigué caracteritzada per la Força d'Ordre Públic. Tot

començà durant la segona part en els moments en que el nostre equip presionava més

la portaria contrària; la majoria dels seguidors lócalas estaven per aquesta zona,

amir sis seus instruments i no s'aturaven de far renou. Es vau que en una sortida

del portar va xocar amb un Jugador local, la que al deixà un poc desconcertat. Una

vagada recuperat continuà el partit amb gran prasió i com és normal amb més renou

i ànims per a l'equip local per part de la f'enya Garrover.

Pareix que el trui no acabava d'agradar a la Força Pública que amb unes parau-

les un poc grassares feren que la música a'aturas i amenaçant al que s'atraviguas

a fer senar los botzines amb portar-lo al quarter.

No só si aquesta mesura de força o abús d'autoritat es pod far, però la veritat

6s que així va passar.

Esperem que-1ontàries com aquesta no tornin passar Ja que en lloc de riurà i

divartir-se lo quer s'aconsegueix és tot la contrari.

MAC.



NOTICIES FRESQUES
oo .(pàgina apta per a majors i menors acompanyats)

UN METGE QUE VA PARLAR CLAR

Això ara un matrimoni qua feia una partida d'anys qua eran casats i encara

no havien tangut cap al.xot i n'estaven ben disgustats.perquè els hauria agradat

tanir-na un.

S'homo ho va explicar a un araic seu i aquest li va dir:

- No sé com no anau a un metge da Ciutat,que allà n'hi ha d'especialistas

amb aquestes coses.

Quan va ésser a ca seva ho diu a sa dona i la ginyà a anar a veure'n un

de metge d'aquells.Partiren a Ciutat,anaren an es metge i sa'n tornaren cap an

es poble.

Es vespre,aquell homo topa ss seu amic dins es cafè i li pregunta:

- Què,com vos ha anat ? Què ha dit es metge ?

Diu:

- Ha ana& bé.I m'ha agradat perquè ha parlat molt-clar.Molt clar,ha parlat.

- I qua ha dit ?

- Què ha dit? Ha mirat sa meva dona i diu:Si vosaltres dos feis vida ma-

rítima i no teniu condescendència,o ella és esmeril o vós sou omnipotent.

Agafat des llibre d'en Gabriel Janer Manila.

Mai una llei " por cajones " na estat una llei acollonant.

_» i&« j_-.«




