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Quan arrabassam sa -oriir.era fulla des calendari ir.os trobain amb un

nou mes,Febrer.3n aquest mes quasi no surt cap dia en vermell o festiu.

Això no pasa: en es cas del nostre poble ja que durant aquest temps tenim

ses dues festes més entranyables i sobretot més nostres.Sa més uropera i

a sa que volem fer menció es sa festa de Santa.Águeda.

Un any més es Centre Cultural es dona a conèixer amb l'organitzaSió

dels diferents actes que amb motiu de tal festividad es venen realitzant.

Enguany desde SA SELLA donam les gràcies a la col·laboració que hem

tingut de l'Excelentíssim Ajuntament, Sa Nostra, Banca March, Societat de

Caçadors-i de tot es poble de Sencelles que gracis a la seva anortació fa

possible la celebració de Santa Águeda.

Per tant quedau tots convidats a menjar els botifarrons,sa Heneo-

nissa i es vi que gratuitament es repartira a tots els asistents.

Els actes son:

DIKARTS DIA 4: A les 8 ENCESA DE FOGUERONS a la Plaça d'Espanya

amb torrada de botifarrons i llantronissa i a més

TÍ a romure.

Animarà sa vetlada MADO 3UADES I EL SEU GRUP DE

XIKBOM333S I GLOSADORS DE SA POBLA.

DIMECRES DIA 5 A les 10 des matí CERCAVILA a càrrec de les

típiques xeremies.

A les 11 OFICI SOLEMNE. .

A les 12'30 l'Ajuntament obsequiarà al poble amb

un vi espanyol.

Seguidament hi haurà ses típiques corregudes.

A les 15'30 CRAN CONCURS DE CARROSSES.

A les 15 concentració a Ses Escoles.

PREMIS: Primer 10.000 pésetes

Segon 7.000 "

Tercer...... 5.000 "

Premi a sa originalitat....5.000 pésetes.

Hi haurà un obsequi per a tots els participants.

Els premis estan donats per:

EXCELENTÍSSIM AJUNTAMENT DE SENCELLES

SOCIETAT DE CAÇADORS

"SA NOSTRA"

BANCA MARCH

MOLTS D'ANYS I BONES FESTES

CENTRE CULTURAL
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Tothom coneix la història d-> .Sta. Águeda de Serielles. Un any,
que no sVoem quan era, fa molt de temps, ver la diada de Sta. Aírue-
da, ela 3encellar3 encara no havien nofrut serbrar ner f^ltr- le saó.
?eren nrorsses i vots al "ant qú'els duques la pluja^ La du^ué Sta.
Águeda i sembrant tan tard encara donà bona anyada. De llavors ençà
és coratrona de Sencelles Sta. Águeda.

Sencelles no és un noble molt pobre de piules. La nostra està-
ciò oluviojrètrica, löliba, rsculleix una mitjana anyal de 580 1. -
r.olt -rés -ue els nobles del 3ud de Mallorca. l'és ^ue Lloret o "ontuï
ri, *̂ ?rò té més set que ells dos, ^requ*el terreny és nés r>rim i pa-
ssada la primavera, quan l'estiu entra en sec, sent la falta d'humi-
tat.

. ?à ja ír.olts d'anys ~ue un amic meu de Sencelles, tingué arrenda
da la possessió de Torelló. Al cap de tenros d'haver-la deixada, el -
vais tonar per Ciutat i li vais dir: qué torneríeu venir a conrar per
Sencelles? 3n va contestar: Si lleven el mes d'Abril del calendari -
tornaré iotd'un?,. Sencelles ha tinrut set.

Deu'fer una dotzena i nitja d'anys.que D. Joan ?izà, senyor de
la posses.sió de Ga'n Reió, home arosarat i entrenador, cavà un forat
profund a la seva finca i hi trobà una quantitat inagotable d'e.ií-ua.
Els sencellers que t>o<-ueren, l'imitaren en les seves ierres i cor.r>ro-
varen nue Sencelles esta"a dar.untuna í?ran bassa d'aisrua. Sencelles -
deu molt al maloprrat amic meu Sr. Pizà: ens ha duit, entre altres C£
ses, la srran riquesa de l'aiçua.

Ale~ria buida per ara. Tot allò que ha de conrorar el nafrés (ele
ctricitat, netrolis, adobs químics, assegurances socials, eines de -
treball, etc.), ner amunt r;er amunt; alio que ha de vendre, a mengis
de mifr preu del. just i el paces nrivat de vendre directament al con-
sumidor i xuclat per revenadors que li nasuen un quart del que en :—T.
treuen. Tothom ha engreixat damunt l'esquena del pafrés. Acabat per -
la fam i la injustícia, el senceller ha anat per força.a fer feina -
a altres llocs i deixat nue l'aicua rica reposi enterrada a la seva
finca.

Això nue la dictadura tingué i deixà "atado y bien atado" i que
ara pareix ^ue es va desfent a poc a poc a alguns llocs, a ca nostra
continua i,?ual, fermat i ben fermat: ni un nuu s'ha desfet, ni un -

cordelló s'ha romnut.
En conseqüència l'oració del senceller és aquesta: Sta. Aírued.i,

verrre i màrtir, nue morireu per la llebertat del noble de Catania. -
nue reparou amb la vostra sanfç i cme dUÉ'uéreu la nluja al nostre EO-
• • - --";• •-->—-. ^iiT-no.T -arn, rompudes les cadenes d'orresió dels es-



tranys, el -odder de decidir i pobernar-noa per nosaltres mateixos en

llibertat i justícia i omnlir els nostres camps de verdor, hortalissa

i fruita i al poble de nau i alecria Amén.

5s copia d'un articlet de Mn. Bartomeu Oliver.

/r** í\ iï í ü/H fSf t/
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SI nou rector de Sencelles es Don Simó.

Va néixer a l'ària on va pasar la seva infantesa.De jove va entrar

al Seminari i fou ordenat sacerdot l'any 1971.

Va estar un any a Binissalem com a diaca primer i desnrés com a vi-

cari.Posteriorment va passar a Biniali d'on té molts bons records.De Mi-

niali passà a distintes barriades de Ciutat,per cert bastant conflictives,

entre elles Corea (General liera) ,Inmaculat Cor de ïíaria (als voltants de

la plaça de toros),Parroquia des Polisón de Llevant i finalment a la de

sa Vileta.

Sa Vileta es una zona dorritori i la califica com una barriada va-

riada i agradable.

Ara l'alegre sa perspectiva de tornar a un noble,fer-se un veïnat

més i intentar una narròquia amb un esperit de servei.

Li demanarem quina idea tenia damunt es noble de Sencelles.

SI califica com. un poble en solera per sa seva antigor.L'ha conegut

mitjançant el llibre de la Venerable del Pare Coloir.bás i un llibret de

~>on Bartor-eu Oliver.^er a ell la l'are Superiora es cim i esencia que iden-

tifica tot el noble.

A sa nre~unta quina diferència hi ha entre una parròquia de Ciutat

i una de noble mos va contestar que més que la parròquia en si es s'entorn

es sa ñent que es diferent.Ss tracte personal es més directe a un noble.

hi ha ona familiaritat que no es dona a Ciutat.Com a parròquia en sí hi

ha es r.at eixos servicis.

Personalment 3ns va causar una ¿rata impresió* i li desitjam una bona

i llarga estatici entre noltros.



"'AMB'CL sEnyoR BÍRTLE
Hem parlat amb el Sr. Bâtie de tota una serle de qüestions i problemes que

dada la seva r.ctualitat creim son de gran intnrés.

cl punt abordat es el de la carretera d'Inca.

Ja esta aprovat per part de sa Comunitat Autònoma es fer sa nova carretero

amb un presupost de 112 milions en obra.

5'ha fet ja s'acte previ a ses expropiacions.Damunt aquestos cnl senyalar

quü finques s'hsn expropien poques i de ses que es vegin afectades resenyar qu<2

no pntrarà cap màquina dins ses finques que no hagin cobrat es propietaris es

valor de ses pareis que s'espenyin.En quant en es preu que se pagarà psr ses ex

propí.acions serà un preu de f inca-normal.

Segurament ses obres r^rrnr-paran enguany.Sa carretera tendra una amplitut

de calçada de sis metros i a móa un metro a cada banda.En es cementsri se mirar".
•

per part de s'Ajuntament que hi hagi un marge més gros.

Senyalar qua se suprimeixen els revolts des serrai des vent i no se tocare,

cap casa.

Es evident qua aquesta carretera una vegada arreglada pot beneficiar molt

a Sencelles.

Un problema del que també parlarem es el-de les cases velles.

Damunt ell ses persones que tenguiri interès de fer obra de cara F» uns modi-

fÍDLiuitS d'aquestes viviendos, es dona un préstec fins a 2.700.000 a tornar en

13 enys a un interès del 8 por cent i amb posibilitat d'una subvenció * fon«

perdut ds 100.OüO a 150.000 pésetes.

Seguint amb aquest tema se té s'idea de construir una sèrie de viviendss,

devers una dotzena,en es terrenys que ara ocupa es corral d'es Quarter.Així en

opinió d'es 3atle donaria lloc a una baixada de preu de ses cases velles,lo que;

suposaria que segurament sa comprarien mas.

Dos projectes totalment nous son sa Casa de Cultura i es Mercat cubert.

[>. quant n sa Cesa dß Cultura està en projecte canviar s'ajuntc;r.ic:nt ris llc>~

i prc-.r-lo a sa Plaça i en es local cue actualment hi ha e'ajuntament amb uno;.;

modificacions fer hi una Casa de Cultura on hi tenguin cabuda totes s,es entidat :

ds3 pcüls:club o1 a futbol, tercera edat, caçadors...

Com a novetat en es darreres ss construirà un local cubort dn ?.UG metres

QucrJr-;ts per a comedies,conferències...

També senyr.lar que es tcrr&t dß damunt s'a juntament SB tancarà c!e virirt.*-.

Pr-.r '.¡¡i IciCcü. de pin.tura.

- ':•..r.Tibr.nsnt 3 r;^ F-'le".!?. tcíDc-'ria sa planta baixa per oficines i us :;«".-,; '



que se farà un despatx per s'oposició.

Tot això probablement estarà fet abans de ses pròximes eleccions.

Un altre punt CÍUB tocarem va ésser es Poliesportiu que aviat s'acabarà.

S'asfaltarà tot.EU vespres se podrà anar a fer deport.A més s'hi posarà una'
.

mica de bar.

Sn un projecte a llarg plac se té ganes de ampliar-lo i qua-es camp de futbo:

pasi allà.

Un altre tema es el de sa veloració catastral.

S'ha rebaixat bastant lo qua en principi s'havia posat,que era molt eluvafr

ja rue s'havien valorat els alts igual que ses plantes baixes.Per part de s'Ajun-

tament s'ha devallat es tipo des 20 en es 12.

Per conduir aqussta llarga i densa xerrada amb el Sr. Batle hem oarlat c!el~~

que pens? fer de cara a les pròximes eleccions.

Segons ens ha dit no pensa, de moment, t amanse presentar com a cap de llista.

Despre"s d'aquest temps de estar a s'Alcaldia ha senyalat que es pobla més

qua conciencies politiquea vol veure realitats,mai s'ha d'interposar sa política

als interosos des poblo.
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¿/IDEI/ M¿. HECTOR .
Davant la dificultat i el rèse d 'irrnrecisió lue sugoso, contest-ìr

entrevista, us vai^ demanar ^ue em posàssiu per escrit el ">ue ern
u nre/ViUit^r.

Les pr?.-"ur.tes quo esori^uereu serviriem oer fer un nombre /r-ono-
i-j de la revista "3a Sella". No es una cosa amagada a nitida que
c:r. al3 cV-rrers dies d'es tariça a Soncelles: això su-oo.-rA roltes -
-, corri d«: orderriv, comr>letar, visitar, tancar 1 'exercñci. . . , da

' j^uor;to.-, circunstancies é^i impossible que arrb r>au, s er enarro nt -
r.osnda ru"rui don^.r uni rtjsnosta.

Això ï io ob3t'3nt vull dir, sense -me això suposi el- desairo le -
•'•-••-o -:-íí»v r-ontfívn. les ^ro -vjito? nue ire féreu, quo n'on v;i - J-"> "•"•"•
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fy/\lj* *~-:' sa revista SA SEILA que sortí amb motiu de Santa Águeda de

.laany rassat recordaven com era un temps aquesta festa. Enguany

hen trobat convenient mirar una vegada, cap enrera i veure coni era

J encelles fa r..ls de cinquanta anys.

Jrotser la gent de més edat recordi be la vida des r-ostre- po-

ble durant l'any 1930 . Enguany no hem parlat anb cap persona per-

què- :.ios contas cesi era la vida quotidiana dins Sencelles. Ara i

desde aquesta revista vos convidan a volar un poc anb s'imaginació

i partiguont àe les xifres i datos que hem recollit cadasquú se
/

situi in aquells dies.

Ter començar vein que sa població pujava a un total de 3».056

persones de les 1029 vivien dins es nucli urbà de Sencelles i la

reí-ta -¿z v re b ava rcp^vuidr i els distints nuclis repartits dins el
• *

terno omicipal; destaquen Miniali en 453 habitants, Huberts que

en acuells dies en tenia 77, «Jornets amb 46, -Cas Cañar en tenia 44,

üon Arrossa 33 i així molts d'altres com Judi, Leyar, Biniferrí...

S'economia d'aquells anys era típicament agrícola predominant

sobre tot es cultiu des cereals de secà i sa vinya. Anb concret es

ccm-aven 2.c;39 ccrtarades de cereals i..1*789 de.vinya. Seguien, en

c.xv:.ï't j; importància de cultiu, es figuerals i ets ainatlerars.

i:.i h .a poqueo referències a sa ganadería, només tenim que hi ha-

via /,(. v.v-c^o T:c-r f^r llet i 135 cabres també per fer llet.

Cj i(U:. or; r o c.i filmen t .s'alenció os número tan gros de carros c uf«

J:.i ;-:íiVií:. 'n c or. cr ̂ t tonin 74 carros amb molles, desprès hi ì<.t: una

''.i.-;:.u:r;::.ó aitre carros de \-na tonelada que son 315 i carros c¡ue >io

- "i-i:::. , ;- -a torjúlacla c.v.e son 92. Carretets petits n'hi havia -27.

", í.;.;.1;̂  ],i ;;uvií¡. Dolces bicicletes, en concret 134.

; con <.-ü bo do fer suposar no erar, nassa abu.ndants. De;



resi2trats n'hi havia 20, dels quals 5 eren de lloguer i 2 de mer-

cancies. I si pocs cotxos tenien els sencelles d'aquells dies s-\i-

nica moto que a l'any 30 trobain dins la vila nos demostra que cíes

. be eren un poble poc motoritzat.

Que Sencelles per aquells anys tenia niés vida que ara ho de-

mostra es gran número de conersos i petites industries que hi ha-

via.
•,

Botigues ni havia 9, cafès 8, tenien obert 4 barbes, també 5

ferrers i 4 fusters. Ei havia 2 sabaters i un taller de sabates a

més duna serradora, un laboraouri, una teulera i molts d'altres

comerços que també avui estan oberts.

Es cuadro de ingreses i gastos de s'Ajuntament durant aquest

any es molt curiós i demostratiu de lo molt que ha pujat es nivell
|

de vida desde llavors fins ara.

Es total de ingresos era de 64.956 pésetes i es total de gas-

tos era de 55.463 pésetes. A resaltar (ja que estam damunt festes)
ses 1535 pésetes que anualment es destinaven per subvencionar ses

festes.

ïodríem seguir recordant més coses d'aquells anys passats pe-

rò creim que lo exposat fins ara es suficient com per fervos una

idea de,com-era el nostre poble fa .50 anys. Potser després d'haver

llegit acuesèes retxes es mes vells mirareu en nostàlgia aquells

anys i es nés joves les mirareu al manco amb un poc d'enveje per-

què si une cesa es certa es que Sencelles en aquells dies tenía

molta nés vida que ara, pero si una cosa es clara es que Sencelles

tan llavors com ara es un gran poble.
.vS>̂
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Per ventura sabeu que a Sencelles hi ha una emisora indépendant

de ràdio, i si no, ara ho sabeu«

S'idea ja feia molt qua mos piöava es nas, però no ha estat fins

fa unes quantes setmanes que l'hem duita a sa pràctica. Som cinc amics

que en base a unes lleugeres aportacions econòmiques, hem- armat un

equip rudimentàriament bàsic, per tal de poder emitir.

Les nostres pretensions no són massa elevades; no pretenerr fefr

"Supsrgarcías", ni "Horas veinticinco", sino una ràdio amana, diverti-

da, mallorquina (que no -,'¡il ha cap) i sobretot sencellera. En cas do

no agradar-vos s'idea posau rcàdio Balear. DB totes maneres, aceptererr.

tots mena de sugerencias, la qual cosa no voi dir que les escoltem.

De moment emitim diàriament de sot a vuit de l'horabaixa, al

91 Mhz. F.fl. (aprox.), en so monocanai, però feim comptes aumentar

ses hores d'emisió (sobretot en s'estiu, si no ens han tancat ss

KiosKo). Cada dia donam una sèrie de notícies d'actualitat, juntament

arnb altres seccions d'intarés públic (Horòscop, es temps, entrsvistpf?.

etc.); menció especial moreix es programa dels dilluns, quo és erni-

nentement esportiu, amb un seguiment singular del C.E. Sencsllcs.

Toninr pensat fer una sèrie ds projectes:

—Organitzar un baratillo, és a dir, un esoai en el que es oodsn

vendre, comprar, intercanviar o regalar, fins i tot, objectes de par-

ticular a particular gratis.

--Fer una ssrie d'enquestes damunt temes que Duguin interessar ale

sencollers, i aleshores rodiar-les.

—Si qualque comerç de Sencelles es vol anunciar, aquí ens té oar

sorvir-lo. Això, com ós clar, no resulta de franc, nero només es

demanarà una determinada quantitat (petita), per tal d'ajudar a la

Ràdio Indopsndent de Sencelles en les seves despeses de manteniment

(no cercam beneficis personals).

—També si algú vol dedicar cançons, només s'ha de posar en con-

tacte amb nosaltres.

—Aumentar la potència d'emisió, però do moment no tenim ni un dur

Esperam la vostra acollida i col·laboració. Amén.

T.̂ p.-r;!! ".-sc-JÜ-j d» Ràdio Indépendant ri1» ;gn-'\
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Per començar, ham da far un poc d'història de lo que ha passat

fins en aqusst moment en el present campionat ds Terçara Regional.

Per ara no poden anar millor les coses, ja que de les 15 jorna

dos disputades n'hem guanyat 11, empatat 1 i perdudes 3.

Estam classificats en segona posició, a un punt del cap de lli

i amb tres do diferència del tercer classificat.

5'han marcat 47 gols i ans han fet 21; per tant, es veu que hi

uns bona davantera, quo aconsegueix la seva misió: marcar ools. £n
t

quant a la defansa i porter, les fan bastants gols amb facilitat,

nero això no vol dir que no juguin bé.

Es una raglitat quo es fa una bona temporada i dins l'ànim da

tots està que as pugui quedar entre els dos primers, oer a podar

disputar la promoció d'ascens a Segona Regional.

Cal destacar l'aument de pública amb relació a temporaqes anta

riors i això as degut a dues coses fundamentals! la primers, com é:

de suposar, és la bona marxa del equip, i la segona, sense cap -J'jb

BS la gran moguda quo ha organitzat la "Penya Garrover", amb 3Í pe

pular joc do "la porrita", la qual mou molts de participants.

D'aquesta manera podem resumir lo que és ei mon del futbol

dols darrers 4 mesos, ja que si sabem això queda dit tot.
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