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PREMSA FORANA
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Insular de Mallorca i el Sr.
Salgado, Director General de
Cultura.
El Sr. Carles Costa, President
de Premsa Forana va donar a
conèixer l'estat econòmic que
en aquests moments disposa l'Asso-
ciació; a més d'altres aspectes.
Per finalitzar entregaren distints
premis a membres de les revistes
pels mèrits d'informació local;
A més obsequiaren a distintes
persones protagonistese de la
secció " Personatges de poble".
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L' ÀNGEL
Com fa uns anys, després

de la Setmana Santa, el poble
de Sencelles acudeix a la caseta
de S'Arissal per celebrar la
Diada de l'Àngel que, enguany,
la participació ha estat molt
més nombrosa dagut a la recent
Beatificació de Sor Francinaina.

El temps que havia d'acompa-
nyar als marxaires durant el
carni amenaçava pluja. Però això
no va ser motiu per a què la
gent es desanimas, sinó que
com s'havia previst, a les 10
hores hi va haver la sortida
per tots aquells que hi volian
anar a peu. A més, per a què
aquesta sortida fos més falaguera
pels caminants hi va haver amollada
de trons que despertaren a tots
els que quedaren a n'el poble.

El grup de marxaires arribà
a punt per poder descansar del
seu trajecte i poder després
participar en la celebració
de l'Eucaristia.

A les 2 h. del migdia ja
es feien sentir renou de plats
i culleres fent que la gana
dels assistents anàs en augment.

Després d'haver omplit
les panxes tothom ja estave
preparat per a què començas
1'espectacle.

Les actuacions varen ser
moltes i variades, i anaren
a càrrec d'artistes comarcals,
nacionals i internacionals.
La presència de la tant esperada
" Trinca " , els germans "Pimpine-
la" i la moguda "Dècada Prodigiosa"
va fer que el públic assistent
es pensas estar en el "Espectacle"
dirigit per na Concha Velasco
( i es que no esperàvem més
de la "nostra" Velasco ! ).

Gran conmoció va causar
als assistents la presència
del grup de pagesos que, vinguts"
d'arreu de tot Mallorca varen
voler participar a la nostra
Diada.

Altres de les actuacions
varen ser: escenificació de
l'origen del nom de Sencelles
un conte representat per un
grup de joves animats per Sor
Àngela, el famós ball "La Lambada",
el dimoni cucarell temptant
a una pobre nina inocent, acudits
entre actuació i actuació,també
es va fer present el grup de
teatre de Jornets, i -ja per
acabar es va escenificar un
breu relat de la vida de Sor
Francinaina escrit per D.Bartomeu
Oliver, que va servir per davallar
el teló d'aquest gran dia.

T A L L E R M E C À N I C

O 6/OMINGO (JARCIAS

P f aça Son Mo rey , 1



sa sella TEMPS ENRERA.
LA PREHISTORIA DE MALLORCA (1)

Si bé encara és impossible establir una síntesi definitiva, els

coneixements actuals permeten situar cronològicament l'inici de la Prehis-

tòria mallorquina devers l'any 4000 a. de C. Des d'aquesta data i la

de l'ocupació de l'illa per Roma (123 a.de C.) s'han establert -seguint

la sistematizació de Rosselló Bordoy- tres períodes o fases culturals.

Un primer període -Arcaic- que abasta del 4200 al 2000, conegut solament

pels indicis del primer poblament datats el 4000 a. de C. Un segon període

-Pretalaiòtic- que comprèn del 2000 al 1400 o 1300. I un tercer període

-Talaiòtic-, el més conegut de tots, que s'inicia el 1300 i acaba el

123 en què comença l'època romana. Recordem que les xifres són sempre

aproximades.

Els primers pobladors.

El període Arcaic (4200-2000 a.de C.) és l'època més mal coneguda

de la Prehistòria de Mallorca i els escassos coneixements que en tenim

són relativament recents.

Fins no fa gaire anys les restes arqueològiques solament deixaven

entreveure l'existència d'habitants devers.l'any 2000 a.de C., conseqüència

-es suposava- dels avenços de la navegació durant els primers moments

de l'Edat dels Metalls. Excavant la Cova de Muleta(Sòller) l'any 196?,

es varen trobar restes humanes mesclades amb una gran quantitat d'ossos

de Myotragus balearicus. Unes altres excavacions realitzades a Son Matge

(Valldemossa), s'han descobert ossos del mateix animal en signes fets

per objectes tallants i capes de carbó vegetal considerats obre de

1'home.

Encare que no s'hagin trobat proves directes, com serien per exemple

ceràmica, utensilis o armes, que demostrassin d'una manera clara l'estat

cultural d'aquella gent, sí es té constància de la presència a Mallorca

de certes comunitats que traballaven el sílex i l'os i que convivien

amb el Myotragus devers l'any 4000 a.de C. Però a partir d'aquest moment,

si bé es pot suposar que l'illa està poblada, els investigadors ja no

disposen de més documentació per poder refer el que resta del període,

que de moment es manté dins l'obscuritat.

Myotragus balearicus: Els naturalistas han donat aquest nom a un animal que va
habitar Mallorca i Menorca durant l'Edat Quaternària.

Mamífer rumiant, el seu tamany devia ser semblant el d'una cabra de poca estatura,
amb dues banyes tirades cap enrere. El descobriment de la seva coexistència amb
1 Ahorne també ha constituït una sorpresa. Hi ha indicis que han fet pensar que
l'home primitiu mallorquí intentà la domesticació del Myotragus. Sembla no obstant,
que no ho va conseguir i que la caça intensiva suposà l'extermini d'aquets animal.

(1) Història de Mallorca. Volum I. ¿.4, y.y.
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A la vista dels programes, que

podem veure a molts dels racons

de Sencelles, referits a la Rome-

ria Popular prevista pel proper

dia 13 de Maig, decidirem traslla-

dar-nos fins a Sa Casablanca.

Per la carretera de Manacor tro-

bam, a un cap de cantó, on moltes

vegades hi ha el cotxe-ràdar de

trànsit, el Bar Rigan.

L'amo, en Gabriel Juan Comes,

quan li deim que som de Sencelles,

'aviat es presta a contar-nos tot

t.el que faci falta, i més.

"Aquest és el quart any que la feim,

i podeu creure que té tant d'èxit i

continuïtat per vertadera vocació cap

a Sor Francinaina Cirér".

"La sortida està precedida pels calderons

de xocolata. A les set està anunciada

la concentració i a les vuit la sortida.

Segurament, en Gabriel Canyelles vendrà

a donar la sortida".

"A les cinc i mitja, mollam 5 coets

i, a les sis, altres 2; i ja és hora

de prendre la xocolata. De mctnent, hi

ha menys gent inscrita que l'any passat,

però ja sabem que tothom espera el darrer

moment".

"Rebem una subvenció d'en Gabriel Canye-

lles i la col·laboració de l'Ajuntament.

No hi ha problemes per cubrir el presu-

post de 170.000 pessetes. Per part dels

participants, la inscripció és gratuïta,

però molta gent col·labora amb la volun-

tat".

"L'itinerari parteix de Sa Casablanca,

cap a la carretera de Sineu, passam

per Ses Olleries, i ja son a Sencelles".
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"lia idea de fer la Roñería va sorgir

d'una xerrada entre amics, a un dels

quals li va fugir el dolor venerant a

Sor Francinaina. Pensàrem en treure les

bisties i ho férem l'any que va venir

davant.

I dit i fet, l'amo en Biel i el seu amic

Tomeu, amb un 127, partiren cap a Sence-

lles, s'aturaren a Ca'n Paris, anaren

a s'ajuntament i demanaren la seva confor-

mitat".

"En Canyelles volgué venir amb un carretó

quan n'hi parlàrem".

La Romeria ha fet que a Sencelles

ja coneguin a l'amo del Bar Rigan.

"Anàrem al camp de futbol i no ens volgue-

ren cobrar l'entrada".

També hi ha anècdotes no tan ale-

gres .

"Madò Àngela Pou, aquella que duia la

Carrossa de Sor Francinaina, és morta;

tenia 44 anys i enguany no podrà venir".

"El meu fill petit, aquell que es primer

any se va perdre, gràcies a Sor Francinai-

na, ha sortit d'una meningitis i hem

promès dur una foto al Convent.

"El fill major ha tret el permis de con-

duir i també durà els llibres a Sor Fran-

cinaina. Llàstima que enguany fa el servi-

ci i, justament, jura bandera el dia

de la Remeria; no podrà venir".

"En Joan Xargues, que venia des de Gènova

a peu, enguany potser que no vengui;

la seva dona s'ha mort".

Xerrant de l'acollida

dels Sencelles, ens diu:

per part

MUSIC BAR

SES COTXERES

SENCELLES TEL. 591006
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"La gent de Sencelles ens dóna una rebuda

meravellosa. Ens varen caure les llàgri-

mes. Més no poden fer. Arribar al poble

i veure'l adornat amb els domassos i

cossiols ens demostra que ni al Rei el

poden rebre millor".

"El rector de Sencelles tengué un detall

amb nosaltres. Arribàrem tard a Missa

-enguany ha dit que ens esperarà- i va

demanar a la gent que ens deixàs seure,

que nosaltres veníem cansats. La gent

es va aixecar con un eixam d'abelles

per deixar-nos el lloc".

"El poble ens va obsequiar amb ensaïmades

i'pa".

"À més de ses bisties, hi ha gent que

ve amb tractors, amb bicicletes i a peu".

"És difícil sebre quanta gent participa.

El primer any férem 30 litres de xocola-

ta, el segon ja en férem 50 litres, i

l'any passat ja varen ser 96".

"És una tasca agradable, però de massa

nirvis. Són més de 3 mesos de feina i

corregudes i, sobretot, por de que plo-

gui. Un any, l'aigua se'n va dur els

banderins de l'aparcament, però estam

ben segurs que farem la Rosmeria per

molt que plogui".

"Enguany és Beata, ja ho sabem, però

no per això tendrem més vocació; més

no se'n pot tenir".

"En arribar a Sencelles, aparcarem les

bisties i tractors, farem l'Ofrena de

productes dels nostres horts a l'Esglési

i després al Convent. Després anirem

a dinar -cadascú du es seu- instal·lats

a la Plaça de Ses Escoles, on els animals

estan ben atesos, cosa ben necessària

després de més de dues hores de carni".

"Tomam tots pelgats i totes les bisties

arriben. El primer any una va caure i

un mul mori en arribar. A un mul que tenia

set li vàrem haver de donar cervesa".

"Molta gent està amb nosaltres. En Miquel

Coll Oliver, home de 89 anys de Sa Casa-

blanca, ens ha dedicat un bon grapat de

gloses".

Ja per acabar, li demanam si vol

afegir res més, i ens diu:

"Que poguem viure molts d'anys i molt

d'anys la poguem fer, però teniu en conpt

que no ho faig jo tot sol, sinó que son

molts, i molts, i molts, d'aquí i de Sence-

lles. SOM UN GRAN EQUIP".
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BARABU3ADES

DICCIONARI BARABUBA
Per vosaltres pares i mares
de Sencelles, perquè pogueu
comprendre millor als vostres
fills, preguem al Senyor, vos
exposam aquesta relació de parau-
les:
Borró: Xicleta
Torot:Motoret o similar
Catins:Calcetins
Catalina : Merda !
Atòmic: Més que una merda...
Conots:Colçons
Conots curts¡Colçons curts
Gamboies: Ulleres
Lorenso:El sol
Gamboies de lorenso:Ulleres
de sol
Bigi¡Biniali
Maricler¡Maricón

GraneitoriGra gros
Barabuba:Noltros
Careto:en tenim molta

Historia de mai acabar
El "Supremo" Axuntament- de S?ncell?
ha pres la resolució de llogar
una basca de negrates geperuts,
per veure si d'una puta vegada
acaben el futur (llunyà) Axuntament
Cobrant una misèria i fent una
feinada (d'ombra a ombra), en
sindicat NFB (No en fot ni brot)
s'ha queixat per les dures condi-
cions de treball...
Pegant potadetes i flastomant
com un carreter, el president
del sindicat ha declarat: "Curramo
como negro y no tenemo un puto
duro". Els negrates, patrocinats
per Ariel, han decidit acabar
1'Axuntament d'una vegada, havent
d'esser aturats per forces poli-
ciais ja que en dos dies, el
tenien mig enllestit(no sabien
aturar la formigonera). Seguirem
informant.
SIGNAT: BARABUBA I BARABUBA
II.

EMANUELLE
Amb aquesta pornogràfica feixista
comunista eclesiàstica ateva
pel·lícula, Don S... anava tot
revolucionat. A l'endemà de
la pel·lícula pornogràfica feixista
comunista eclesiàstica ateva
pel·lícula, el confesionari
ostave més ple que una casa
de pûtes sense llum. Tothom
va rememorar els temps del "tió
Paco" quan haguérem d'anar
a Perpinyà a més que turbar-
se a la cadira del cinema.

ELS HOMES DE JARRILSON
Estarqui i Jatx, coneguts pistolers
dins la comarca d'Inca, un vespre
decidiren fer una visita al
pub de Sencelles (xic pup).
Tothom va quedar estorat en
veure els dos pistolers amb
el vestit de campanya. La seva
ràpida acció no va donar temps
a què els camells, cabres, xinos,
hipopòtams, capellans, monges,
i altres més monges de aquestes,
s'amagassin dins 1
s'amagassin dins l'escusat o
escampassin la boira. Els nostres
intrèpits herois van aglapir.
el 120% dels allà presents;
llaços, filats, lloses, senderes,
garbellets, bravons i l'eficañ
visc ' foren les seves eines de
caça. No hi havia remei, els
amos del nostre estimat xic
pup estaven perduts...
(TO BE CONTINUED)

XICLETES
Els "guiris" més primerencs
de la temporada es trobaren
en el cap de cantó de ca na
Paparisa amb l'innovadora tècnica
per agafar estrangers (es recorda
que amb patates bollides són
molt sabrosos). Amb aquesta
noya tècnica anomenada aiquecaic! ! !
se'n poden arribar a agafar
devers quinze cada cop.
Els reixats de les aigües brutes
són solsament la tapadora d'aquesta
gran empresa que es dedica a
l'exportació de cervellets,
petxugues i altres comestibles
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Publicitat comercial
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Abandoni
a • • •

la mediocritat de la "casita de aperos" i vengui "a lo grande"

SES MUNTANYETES VILLAGE

SES MUNTANYETES VILLAGE

Ses Muntanyetes Village és un excepcional complexe residencial,
situat en una de les millors i més tranquil·les zones de l'interior

de l'illa de Mallorca, amb més de 300 m. de ribera de torrent verge i
amb expectaculars vistes a la Serra de Tramuntana.

Situat a una passa de la vila de Sencelles i del Torrent de Biniali,
on disposam de més de 200 amarraments reservats especialment pels compradors
de Ses Muntanyetes Village, en venda o lloguer per a què vostè trii.
Més facilitats impoaaible!! !.

A Ses Muntanyetes Village
sol' i l'aigua de torrent (si

disfrutará cada dia del bon temps, el
plou), en un conjunt realitzat en el més

típic estil arquitectònic mallorquí però dotat de totes les comoditats
avantatges de l'enginyeria moderna: jardins privats, grans piscines

fruir d'unes meravelloses vistes sobre l'aigua

i
i amb el privilegi de
del torrent (si corr).

INFORMI'S I PROPOSIN'S la seva més convenient forma de pagar.
I AMB LA GARANTIA DE LA CONSTRUCTORA BOÇO,S.A.
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A N U N C I S D E S C L A S S I F I C A T S

Club Nàutic de Pou Majors Harbour de Sencelles

cerca socis fundadors per aprofitar la propera

construcció del port esportiu i per començar a

demanar subvencions.

Aigües S'Era Vella S.A. compraria o barataria a

bon preu una era nova ja que la vella està ja

molt gastada.

Aigües Son Company S.A. cerca soci per poder

establir la nova societat anomenada Aigües Son Soci

S.A., és que l'antic company de l'empresa ja té molts

d'ans i es vol retirar.

L'Agrupació per a la defensa del Pals Senceller,

grup ecologista, demana el suport de tots els eco-

logistes de la vila per aconseguir formar un grup

fort i de pes. Per obtenir el carnet de soci cal pre-

sentar cent pessetes, fotografia i certificat d'assis-

tència a, al manco, dues manifestacions anti-urbanitza-

dores (les de Cala Mondragó i Es Trenc puntuen doble).

Es valorarà l'aportació de pancartes reivindicatives i

d'eslògans propis i originals.

Interessats dirigiu-vos a A.D.P.S. Pregam discrecció.

Club de Golf Can Bruno's cerca propietari de restaurant

PRIVE, a instal·lar al forat 19 del Camp de Golf d'Alto

Standing de Sencelles. Enviau instància amb pòlissa de 25

pessetes a la següent adressa:

Bruno's.

C/ Escaleta de l'Orgue, s/n.

Gentussa de baix nivell social abstenir-se.

J3*t - Ktítautdnt*

C/VIVI RAfVil!
COCINA MALLORQUÍNA

CERRADO LUNES Y MARTES
EXCEPTO FESTIVOS

PLAZA SON MOREY
SINCIUAI

T«l. Particular 591954
Tel. ««(auront. 5» 10M

i T^! tir r-.iI^ÜL i

A.

-5.

CARNISSERIA

ca'à A,&ó¿0t,¿¿

C/ Rafal , n« 29 SENCELLES
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Ja som al mes de maig i un anv
més es cel. lebrarà. Sa Fira el tercer
diumenge d'aquest mes.

Enguany el temps va un poc des -
trempat, en aquets mesos de primavera
mo3 fa l'hivern que no lia fet en els
altres mesos. Esperem però, que el mal
temps no daslluesqui Sa Fira, ja que
els fireros faran poc negoci. Diuen
que enguany vendran molts de negres
dels que venen radiocassets i
rellotges a cent duros, que a ells
també els acompany el temps.

El dia d'Es Firo pensau a. anar a
comprar ganivetes tots aquells que en
tengueu d'esmorrallacles i si no, uns
bons gal ivans per cavar els ametllers
joves ! .

Eh Presidents del Govern de leí lile« Balean, del Consell Insular de
Mallorca, del Conseil Insular de Menorca i del Consell Insular <T Eivissa

I Formentera I el Batte de Palma

COMUNIQUEN a tota eb ciutadans que el dia 181 octubre de 1989
ñrmaren un Acord Institucional pel qual es comprometen a intensificar

ela «eus esforços, din« le« respectives institucions, per donar
compliment total a les disposicions de !• Llei de Normaltradó

Lingüística, a coordinar les seves accions en una Campam» d«
NorsnaiHmdo Ungttodc« de le« IB«« Balera I a fcr una crida
conjunta a la participació dels Ajuntament! de fesHles Baleara que

vulguin idherir s'hi

En virtut, d'aquest acord,

CONVOQUEN eb ajuntaments, els partita polítics, eh sindicala, les
institucions civiques i culturals, els mitjans de comunicació i el conjunt

deb ciutadans, a fer tols piegata un esforç per donar impuls al
recobrament de la llengua pròpia de les Illes Balears com a instrument

normal de comunicació de la seva societat

VOLEN il·lusionar el conjunt de la societat balear en un projecte
col·lectiu encaminat a aconseguir la plena normalització lingüística de la

' nostra Comunitat, en un clima de concordia i de respecte dels
drets de tols.

r "MANEN el suport i la col laborado de tols a UCampanymde
NormalloBKM Ungülatic« que es dura a terme amb el patrocini

conjunt de Iotes les Institucions.

Adreci provisional: Obn Cultural Bileir. C/. Impremta, 1
Tels. 123299- 71 <8 57 Fu: 71 93 85 07001 Piimi de Mallorca

Dies 19 i 20.

Exposició de Ceràmica.

Exposició d'Escultures.

Exposició de Cossiols i Rams de Flors.

Lloc: A la Sala d'Actes de l'Ajuntament

Horari: Dia 19, inauguració a les

20 hores. Dia 20, de 11 a 13 hores

i de 18 a 20 hores.

Dissabte, dia 19.

Revetla de Ball de Bot, amenitzat

per l'Agrupació "Es Jonc" i l'Escola

de Ball de Sencelles, amb la col·labora-

ció dels Tocadors del Grup "Flor

d'Ametler", de Llucmajor.

Lloc: A la Plaça Nova.

Horari: A les 22 hores.

Diumenge, dia 20.

Exposició de Maquinària Agrícola.

Exposició de Cotxes.

Exposició de Ramaderia Ovina.

Mostra de Cans de Bestiar, de Caça

i Altres.

Lloc: A la Plaça Nova.

Horari: Tot el mati.

Tirada de Guàtleres Local, organitzada

per la Societat de Caçadors "Es Velar".

Horari: A les 16 hores.

Dilluns, dia 21.

"ES FIRO".

Organitza: L'Ajuntament de Sencelles

i la Cámara Agrària.

Patrocina: El Consell Insular de Ma-

llorca i l'Ajuntament de Sencelles.

BOTIGA CA'N JORDI

Carrer Rafal, 36
SENCELLES
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De jove a iove

Hem de fer una entrevista per Sa Sella.

Nones ens falta el personatge, però

el trobarem aviat.

Non?

Toni.

Llinatges?

Sánchez Cirer.

Edat?

21 anys fets. Vaig néixer el dia 12

d'Octubre de 1968 a les 3 i quart de

s'horabaixa.

Professió?

"Picans" i "albanyileria" en general.

Què t'agradaria fer quan fossis gran?

De torero, perquè és una coca que sempre

m'ha agradat, ja des de petit.

Què ets, de n'Espartaco o d'en Curro

Ronero?

De n'Espartaco. Crec que actualment

és un dels millors.

Quins hobbys tens?

Anar de marxa, voltejar, dormir molt,

i un poc de futbol, i no te n'oblidis

del teatre, que som una calamitat, però

ja prosperarem en pujar-nos s'augment.

Què és el que t'agrada més de 1 poble?

No ho sé. Es Pub, perquè és d'es pocs

llocs que no te fan es comptes i pots

estar un poc tranquil.

I el que no t'agrada?

Ses xafarderes i això de que sa gent

se fica en coses que no els importen.

Tens cavalls?

No, perquè no tene duros per tenir-ne.

Idò, hauràs d'anar a peu a sa romeria.

El més segur és que no hi vagi, a no

ser que acabi sa son prest i ets animals

estiguin un poc bé.

Conta'ns una glosa.

De quin tema la vols?

Primer una que no sigui verda.

Madò Beta i madò Mi

totes dues són cunyades
i en farien de gambades

amb un covo de panades

i amb un bon barrai de vi.

Ara una de verda.

Però serà un poc llarga...

És igual, tu da-li.

Un pare se la remenava

a s'cmbra d'un salomó

i li va caure un cremalló

damunt es cap de sa fava.

Vivadeu, què espolsava!

Ja ho pagava es veurer-lol

Dones, pagau un velló

per veurer-li sa cremada.

Eh pots fer una dedicada a sa revista?

Supòs que si, però hauré de pensar un

poc.

A veure, proveu si te va bé.

Una entrevista m'han fet

es joves de Sa Sella

i m'estimava jo més

un bon plat de porcella.

Quin cotxe voldries tenir?

Un Lancia Integrale.

I què faries amb S'Erra 5?

Supòs que l'estorjaria p'es rally de

s'estiu.

Un lloc per anar de marxa fora de Sence-

lles?
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A Santa Maria. Hi ha un bon ambient,

gent més o menys mallorquina i està molt

bé.

Un lloc per anar de marxa amb s'al·lota?

A Gènova, lloc bastant tranquil i que

no hi va massa gent de Sencelles.

Menjada i beguda preferida?

Sa beguda, una San Miguel o pinya amb

Cointreau. Es menjar, caragols i porcella

i fresses amb nata.

Deus quedar ben ple!

Una cosa que està bé. No me queix.

Saps acudits?

Més de cinquanta mil.

Basta un.

Un se'n va anar de pûtes i se'n va a

una i li diu:

-Què val dormir amb una dona?

ï diu:

-Mil pessetes.

-I si venc despert? -, .

Un altre/

Un jove que tota sa vida havia fet de

pagès el varen ficar de dependent a una

tenda de moda a Palma, i el primer dia

hi va una senyoreta amb minifalda i diu:

-Me podria ensenyar un j erse de "lana

virgen"?

I ell li respon :

-I jo que sé si l'ovella era puta o no

ho era?

Qualque disbarat que t'hagi passat?

Una vegada, fent sa mili, me varen posar

de conductor a jo i a un altre de Son

Garrió i ens demanaren a veure si sabíem

per Palma. I vàrem respondre que si,

amb tal de passejar i no estar allà de-

dins. Sa qüestió que si un en sabia poc,

s'altre en sabia menys. Es darrer cop,

a's cap de dues hores de fer voltes,

vàrem veure un vell i li vàrem demanar

per anar a sa Plaça d'Espanya. Ell ens

va respondre que hi havia anat així i

no li havien dit res. I sa qüestió era

que estàvem a 50 metres i no la veiem.

Llegeixes la revista?

Casi sempre. Sempre es pot dir.

I què trobes que li falta?

Una secció a sa glosa i més noticies

fresques; tota la -resta crec que està

bé.

I el convidarem a que faci una secció

dedicada a les gloses perquè, con podeu

veure, li surten molt bé. Li hem dit

això i ses baves li queien damunt sa

taula.

Sa darrera glosa dedicada a la revista
és aquesta; Sa revista de Sa Sella

té molts de representants

casi tots són estudiants

i ningú va de tarea.
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ESPORTS
Segueix la bona marxa de l'equip
del Sencelles a la categoria
de Ia preferent, dia 29 d"abril,
ni més ni manco, guanyaren al
3s classificat de la categoria
l'Alaró, que està classificat
per jugar la Iugulila d'ascens
a 38 divisió, per un resultat
de tres gols a zero i sense despen-
tinar-se.
Serà degut al canvi de capità?
Passant a la situació de l'altre
equip, el de 3a regional hem
de dir que no és molt bona, però
no s'han de desanimar i procurar
l'any que ve fer un millor paper.

Dins el mateix àmbit hem de fer
una crida a tots els aficionats
al futbol perquè vagin al camp
a animar als equips ja que necessite
tant de suport moral com econòmic.

Diumenge dia 29 d'abril i passant
al l'atletisme, se va celebrar
la tradicional marató Valldemossa-
Palma amb un gran nombre de partici-
pants i amb les millors figures
del cross balear. En aquest acontei-
xement no hi va faltar el nostre
representant el Senceller Guillem
Ferrer que va fer una destacada
actuació, quedant el quint classifi-
cat. Des de aquesta secció el
volem animar i com no a tots
els que vulguin seguir les seves
passes en aquest món atlètic.

Notícia molt bona per l'esport
senceller, s'ha creat un club
ciclista per iniciativa del joves
ciclistes del nostre poble que
volen promocionar aquest esport.
Com tota iniciativa necessita
suport, des de aquí esperam que
no tenguin problemes per dur-
ho a endavant. Ànims de part
nostre a tots els aficionats
que volen dur a bon terme aquest
projecte. Ànims ciclistes. Ah!
per si un cas vos interessa aquesta
notícia, se pot informar al taller
de "Ca'n Morey" o a "Sa Drogueria".
Inscribir-sè costa la petita
suma de 1000 ptes cada any.

Molts són els que diuen que ells
no estan motivats cap a l'esport,
però com podem veure això no
és així i ja que ara mateix hi
ha una gran competició de "dardos"
al pub S'Espiga i a més els dissabte
capvespre hi ha interessants
partits de futbol entre els joves
del poble, que segons fonts de
tota confiança són de gran rivalitat
s'asseguren espectacles i molts
de gols.

Ens ha arribat a les orelles
que el dissabte dia 28 hi va
haver una gran tirada al plat,
aquí hem de demanar perdó, perquè
la nostra informació és escasa
per no dir nula, però se que
ens pareix molt remarcable que
un senceller, ni més ni manco
que en Pere Cirer "Puça" va
ser el millor de tots els tiradors,
evidentment aquesta notícia
és molt bona.

Comunicam a tots els futurs segui-
dors d'aquesta secció, (si és
que els redactors de "Sa Sella"
ens tornen voler), que a la pròxima
edició d'aquesta publicació que
s'obrirà un "RANKING" sobre un
esport que té molta aceptació
entre totes les edats: "AIXECAMENT
DE PESES DAMUNT BARRA FIXA".
A que és interessant.

Informen: ORATGES DE SON VENTURA
Per tots els que tenguin mal
de panxa, hi vulguin saber d'on
surt aquest nom que vagin un
diumenge al futbol i tot les
quedarà aclarit. Darrés.

ELÈCTRICA COLL
SERVICIO TECNICO RADIO & TELEVISION

C/ Rafal, n» 30 SENCELLES
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NOTICES FRESQUES
El corresponsal de Sa Sella
a Sevilla, Curro Barramot D'Alluny
i de Barbate ens informa que
dins els negocis immobiliaris
d'en Joan Guerra hi entra el
principi d'urbanització de
devora sa caseta de la Venerable.
No sabem qui és de Sencelles
que ha passat per "El Despacho
de la Delegación del Gobierno
de Sevilla".Mirarem el llibre
de visites i ja vos ho direm.Segons
les mateixes fonts hi tenen
pensat fer-hi una sucursal de
Ensidesa.

L'Ajuntament de Sencelles convoca
una plaça de desentalador del
mirall que han posat devora
la creu de Sa Cometa.

TIM) \ DK MODA JOVl

t ppji tots
5<> 1.1 84

CONSULTORI

MEDIC-PSICOLÒGIC-PSIQUIÀTRIC-
PENITENCIAL-URBANISTIC
PEL DOCTOR BARRAMOT (DOCTOR
HONORIS CAUSA NOSTRA PER LA
UNIVERSITAT PERIFERICA DE RATANGA
DEL SUD).

Som un lector de Sa Sella i
tene un petit problema urbanístic.
Voldria fer una caseta per ca
amb terrat, i l'Ajuntament m'ha
dit que només es pot fer teulada
i de teules.Però és que en
el ca li agrada pujar danunt
el terrat per estendre la ioba
i veure el veinat.
Matau el ca i comprau-ne
un altre que no li agradi
pujar damunt el terrat.

Som un lector que he fet
una caseta a cinc metres
de la paret del veinat i
ara l'Ajuntament em vol tocar
els collons dient que ha
d'estar a deu metres.

Matau el veinat i
la paret en sa nit.

feis corre

Som un tercer lector que
vol fer un galliner d'un
parell de pisos en el corral
i l'Ajuntament diu que "por
huevos" no hi ha permís.

Bé, aquesta vegada no importa
matar nigú.No compreu gallines
ponedores,posau quics de
garriga.

Som una lectora que fa un
parell de dies em va sortir
un bony en el cul i no sé
què fer, estic molt preocupada.

Bé, això que vostè té,fa
vint anys que un negre patia
de lo mateix.El vaig tenir
en tractament de reblanir-
lo en el "Baño María".Va
anar bé,però és un poc molest.A
vos vos recoman que segueu
molt i amb molt de pes damunt,
perquè així no agafi força.
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