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Sa Fira
Com cada any, arriba la temporada de

fires. Un diumenge darrera l'altre la

gent mallorquina aprofita per visitar

els pobles veïns, veure exposicions,

mirar el que venen, comprar qualque

jugueta als al·lots i, a la fi, haver fet

una passejadeta abans de dinar per

entrar en gana.

Sencelles també té la seva fira, que

cada any ens ofereix alguna novetat.

Enguany, el més destacable és la mostra

de races autòctones que, sens dubte,

tendra l'interès dels sencellers i dels

visitants.

El programa és molt complet i aquí

vos ho oferim. Serà un dia de festa i

ens hi veurem tots:

Dissabte, dia 18:

A les 20 h.: Inauguració de l'exposi-

ció de grafies i dibuixos al saló

d'actes de l'antic ajuntament.

A les 22 h.: Actuació de l'Agrupació

Folklòrica "Es Jonc" i "L'Escola Muni-

cipal de Ball", acompanyats dels canta-

dors i senadors del grup, a la Plaça

Nova.

;̂ PP

Diumenge, dia 19:

Exposició de Maquinària Agrícola.

Exposició de cotxes.

Exposició de ramaderia ovina i caprina.

Mostra de cans de bestiar, de caça i

altres.

Mostra de Races Autòctones de les

Illes Balears.

Dilluns, dia 21:

Es firo.

ORGANITZA: L'Ajuntament de Sencelles

i la Cámara Agrària.

PATROCINA: El Consell Insular de

Mallorca i l'Ajuntament de Sencelles.
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VIATGE D 'ESTUDIS

9O/91
El viatge d'estudis d'enguany ha

estat molt divertit. Hem disfrutat,-
però l'aigua ens na desbaratat . Hi
ha hagut dies que no hem po^ut sor-
tir de l'autocar per culpa del plou-
re.

Hem -.et una ruta bonica,anant a
ciutats com Barcelona,Saragossa, Pa
lència, Lleó, Oviedo, San tander, Loia, a

i Logroño j tambe' vàrem veure pobles
tan encantadors com Luanco,Cudillero
Luarca,Isia,Cangas de Onís,Lantilla-
na, Cantona, ... Tinguérem l'oportuni-
tat de conèixer els llocs i monu-
ments d'aquestes ciutats.

1Í.OS ha agradat molt. Lan* el vai-
xell hem jugat,dormit,ballat i ho
hem passat molt be'.

Un dia, quan els mestres varen ha-
ver de dur un nin al metge ,noltros
fe'rem un poc de trui a l'hotel; và-
rem fer massa renou i quasi mos tre-
gue ren a fora.

En aquest viatge hem aclarit algú
nes coses com els rius,els seus —
afluents i correnties dels me's im-
portants com l'Ebre»Duero,...
El més bonic ha estat Covadonga amb
la seva cova i catedral,però llasti
ma que plogués i fes neu.

La gent de- per allà é B molt agra
dable i ens tractava molt be'. El con
ductor de l'autocar,de nom Àngel, va
ser un bon conductor i amic. Ell mos
contava "xistes" i també mos posava
qualqun pel.li'cula de video.

La policia mos va aturar un parell
de vegades però no passà res. Anant
cap a Astúries,quan pujàvem al Port
de Pajares un fusible de l'autocar
es va fondre el que va provocar que
arribàssim m'es tard a 1 hotel.

Una cosa que mos ha cridat —
l'atenció ha estat el fenomen de
les marees al Cantàbric.

Vàrem fer moltee fotos,sobretot
al paisatge,als prats,verds com una
persiana acabada de pintar.

Del menjar no mos podi em queixar
però algunes coses n» hi havia qui •
se les menjas,com per exemple, els
pèsols. Altres coses te les menjaves
amb la vista,com les patates o el -
peix rebossat.

Entre les anècdotes més curioees
destacam el fet que algun espavilat
quedas tancat dins 1'ascensor de -
l'hotel, o un altre en què els mes-
tres amb el conductor varen haver
de moure un cotxe per poder passar
el nostre autocar. .això era la Ciu-
tat de Palència.

A Santander vàrem tenir lliber-
tat per anar de compres on qui més
qui manco va pensar amb els seus -
familiars i ami es«

El profit és que mos ha agradat
i hem vist coses que no havíem vist

jJ OX^cx M oh CUL

1*
t dto>
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V ROMERÍA

En Toni Mas Gari i en Biel

de Ca1n Rigan duran a terme la

Romeria de Sa Casablanca a Sencelles.

Es la Sena, vegada i "per molts

d"anys".

Aquesta Romeria, que tengué

l'origen un dia que plovia en

què els pagesos, com que no podien

fer feina, comentaven dins el

cafè la cura d'alguns d'ells de

dolors i de morenes i digueren

"hi hem d'anar".

Ara que s'acosten les eleccions,

ens fan sebre que la Romeria vol

ésser popular i no política.

Com a novetats, l'amo En Biel

ens comenta que esperen la participa-

ció de més de 700 persones, amb

cavall, ase, tractor, carrossa

o a peu. A més, intentaran arreplegar

més la gent per fer més festa

a l'arribada. També, si hi ha

temps, duran una nova cançó i

intentaran que vengui el Coro

de Sant Jordi.

Quan xerra de la rebuda que

els fa la gent de Sencelles, l'amo

en Biel no té més que paraules

d'agraïment; diu que així no reben

ni al Rei. En veure els domassos

i les pancartes d'arribada, els

romers s'emocionen. L'Ajuntament

col·labora amb la Romeria i, si

poden demanar qualque cosa, els

agradaria que vengués TVS a filmar

i poder trobar un tassó de vi

en arribar.

Els romers volen aprofitar

per fer un recordatori a l'amo

de Ca'n París, a Na Maria Garrido

Casas, que ha mort enguany als

21 anys, a En Jeroni de S'Hort

de Ca'n Guidet perquè millori

dels seus problemes de vista,

i a Madò Jerònia que presentava

l'ofrena però una malaltia no

la deixa caminar.

Estam segurs que el poble sence-

ller donarà la benvinguda als

romers el proper dia 12 de Maig.

La Beata també els la dóna.
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CARTES
Les males llengües:

Lluïtem per un poble millor.

Crec que aquest títol ja assenyala
clarament el que vull dir. Una de les
coses que no puc entendre és el motiu de
perquè nosaltres mateixos ens tiram
terra damunt. Tots deim "volem un poble
millor", i qui fa el poble no son només
les façanes de les cases, els vestits
nous, els cotxes, els arbres, ... etc.
sinó que són les persones que hi viven,
i és amb l'esforç de totes aquestes per-
sones que es farà un poble millor.

Aquest esforç ha d'anar encaminat, entre
altres espectes, a canviar la conducta
del carrer. Es trist passejar pels car-
rers del poble i sentir les persones com
enraonen, com opinen, com critiquen als
altres que els enrevolten, als veïns,
als companys i, fins i tot, a vegades,
als parents.

Si realment volguéssim un poble
millor, enraoneríem, opinaríem i critica
riem però d'una manera sana i construct!
va. J n pens que l'únic que fe i m quan cri_
ticam de forma tan lleugera i, al mateix
temps, tan dura, es fer un poble sense
personalitat, un poble buit on ja no hi
farà bon viure.

En conseqüència de tot això, el que
em preocupa personalment és que en la ma
nera que actuam donam ò transmetem un mo
del d'educació social als joves, als
nostres fills, als qui tindran Sencelles
a les seves mans el dia de demà, tan i
tan erroni que es convertiran en uns
sers vegetals. Per tant, canviem la nos-
tra conducta i eduquem als qui vénen
darrera nosaltres ajudant-los i impul-
sant-los per poder alcançar el nivell
cultural propi del poble Senceller.

Signat:

M3 Victòria Coll Ramis

HUMOR
El club de futbol C.E. Sencelles, en vista què "el Barça" té èxit

amb en "Jordi Culé" vol imitar aquest, fent sortir al camp un espontani

que farà festa dels gols de l'equip i les errades dels visitants

encara que el nom està per treure.

Sabeu com es diu "bigoti" en italià ... eh, eh?

"Trampolini di moqui"

Ah! què no ho sabieu, eh eh!!!

Acudits:

Un pare i un fill colcaven en mula per mig de l'hort; senten

plooff! ! clata ploff! ! xispapum!!

- Fill: Pare, què heu estat vos o la bèstia?

- Pare: He estat jo fill meu.

- Fill: Ja deia jo que era molt gros per esser la mula.

Vos demanam, vos suplicam, per favor REIS ...

(Bakunin)
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TEMPS ENRERA.
ELS FONERS BALbARS

Es un fet comprobat , del qual en parlen llargament les fonts escrites,

és la presència en els exèrcits punies, a partir del segle V a.de C. de

nombrosos mercenaris illencs, els famosos "foners balears".

Aquest fenomen, mercenaris enrolats als exèrcits grecs o cartaginesos

i més tard romans, és un fet generalizat dins la Mediterrània occidental

i central en aquells moments.

Es durant 1'enfrontament entre grecs i cartaginesos per la possessió

de Sicília (Guerres Greco-Púniques) quan sorgeixen per primera vegada notí-

cies fiables sobre la presència dels foners balears formant part de l'exèrcit

cartaginés. També hi ha referències de la seva participació a la Primera

Guerra Púnica (204-241 a.de C.), i a la segona,, la d'Aníbal, els mercenaris

balears participaren a quasi tots els aconteixements importats. La darrera

vegada que intervingueren amb els exèrcits punies fou la batalla de Zama

(201 a.de C.) punt final del segon enfrontament púnic-romà. Més endavant

s'enrolaren als exèrcits romans.

Segons els autors grec i llatins, el foners, anomenats així per

l'ús de la fona com arma de combat, solien formar part de l'exèrcit d'armes

lleugeres i la seva missió solia consistir a fustigar l'exèrcit enemic

al començament de la batalla. Però també participaven en altres accions,

arribant, si era necessari, a la lluita personal cos a cos usant el dard

que portaven. En l'aspecte personal els descriuen com a pertanyents a un

poble endarrerit en un estat de civilització molt inferior al que aleshores

gaudien grecs, cartaginesos i romans. No podien introduir moneda a la seva

terra perquè estava prohibida, i per això gastaven tot quant guanyaven

i compraven dones i les se'n duien quan retornaven. El vi els agradava

molt i s'untaven el cos amb una mescla de greix de porc i un oli fet de

llentiscle. Parlen també de que van nus. Altres diuen que es cobrien el

cos amb pells i que els punies els ensenyaren a vestirse amb túniques o

c-amises de retxes amples. Es mencionen també les túniques miserables i

brutes dels forners balears.

Una de les anècdotes més conegudes es la propagada por Licofró (Alex.633)

"I les mares ensenyaven als fills, en dejú, l'art de llançar pedres perquè

cap d'ells no podrà tastar el pa si abans no toma amb una pedrada el tros

posat sobre un pal com a fito".
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Sencelles, 19 d'Abril de 1991.

Associació de Pares d'Alumnes
(A.P.A.) del Col·legi Públic Ca'n
Brii de Sencelles.

Avui ens acostam a tots: als que
ens coneixen, als que han sentit
anomenar-nos i als que no ens
coneixen de res, per contar-vos
un poc que hem fet fins ara.

S'actual Junta Directiva està
al front de s'APA des del curs
89-90 i durant aquest període
hem organitzat vàries activitats.

Durant es curs lectiu 89-90 s'han
donat per als pares/mares : una
xerrada d'educació sexual, un
curset de psicologia infantil
de quatre dies i una xerrada d'ali-
mentació. I per als nins/nines
un curset d'escacs amb molta partici-
pació, que ha donat com a resultat
l'organització del I TORNEIG D'ESCACS
a ses festes de la Mare de Déu
d'Agost. En es mateix curs lectiu
s'APA ha contractat es servicis
d'una psicòloga que encara segueix
fent feina a s'Escola.

En es present curs 90-91 sa feina
de s'APA s'ha centrat més en els
•nins/nines; així per ses festes
de Sta. Águeda i Sa Rua hem recaptat
fons per als alumnes que havien
d'anar al viatge d'estudis enguany.

En es mes de Gener va començar
un curset de ceràmica que ha tingut
molta acceptació per part dels
nins/nines i acabarà el mes de
Maig. Es dia 22 d'Abril comença
un curset d'anglès a dos nivells:
es primer de pronunciació i ajuda
als alumnes dels cursos 6è, 7è
i 8è i es segon de conversa per
als alumnes de 3er, 4art i 5è,
perquè vagint prenent contacte
amb una llengua que hauran d'estudiar
molt prest.

Aquestes activitats que tothom
coneix, semblen poca cosa, però
com que s'APA no és una associació
amb finalitat comercial és molt
difícil tenir diners suficients
per pagar professors, material,
etc.

A més d'aquestes feines que es
veuen n'hi ha moltes altres que
una Junta ha de fer: coses que
resoldre, veure gent, xerrar i
anar a visitar altres persones
com per exemple: un Batle, un

Inspector d¡Escola, anar al Ministeri
d'Educació, Conselleria d'Educació
i Esports, recollir documentació,
sol·licitar ajudes, informació,
subvencions, etc., etc.

Endemés hi ha una altra feina
que és formar-se i informar-se
per poder-ho transmetre als atres
pares/mares. Membres de sa Junta
Directiva han fet cursets de:
"Educació no sexista", "Educació
per al temps d'oci", "Prevenció
de drogodependència" i "Participació
de ses APAs dins i fora de s'Escola".

Es pròxim dia 12 de Maig de 1991
hi haurà una trobada d'Escoles
Mallorquines a Artà. S'Ajuntament
d'Artà organitza una sèrie d'actes
per aquest dia, i poden anar-hi
totes ses famílies de s'APA que
vulguin. S'anomenen Escoles Mallor-
quines a ses escoles a on tot
s'ensenyament es fa en mallorquí:
explicacions, llibres de texte,
etc.

Tot allò que feim és en benefici
dels nins/nines, per poder educar-
nos i educar-los per a ser persones
solidàries, democràtiques, participa-
tives, sanes i felices.

Vos donem ses gràcies a tots i
vos convidem a continuar ajudant-
nos com fins ara.

Vos saluda
sa Junta Directiva
APA Sencelles
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L'AJUNTAMENT NOU El passat dia 13 d'Abril va

esser inaugurat l'ajuntament nou.

Era ben necessari degut a que

les nombroses agrupacions culturals

no tenien un lloc per treballar

i ara ocuparan l'antic ajuntament

com a casal de cultura.

L'acte va ésser molt concurrit.

A la plaça hi havia quasi tot

el poble que mirava amb curiositat

aquest nou edifici.

Acudiren també autoritats del

Govern Balear com en Verger, na

M ̂  A. Munar, i això sempre fa

molt bonic.

Una vegada més en Canyelles

excusà oficialment la seva presència,

per què serà?

Després dels respectius discursos

i benedicció es pogué visitar

l'interior de l'ajuntament, això

sí, després de les autoritats.

I tot seguit tothom cap al refresc.
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Diumenge de l'AnOel

Fa un grapat d'anys que un

grup de sencellers va organitzar

la Diada de L'Angel a sa Caseta

de la Mare Superiora. I, va ésser

una gran idea. Tots els pobles

veïnats tenen les seves romeries

pròpies i a Sencelles hi feia

falta.

La Coral Sor Francina-Aina

ha estat la continuadora d'aquesta

bona iniciativa i durant aquests

tres darrers anys, amb el suport

de la Societat de Caçadors, ha

intentat donar brillantor a la

festa i, sobretot, consolidar

aquest dia perquè sigui pels sence-

llers una diada de germanor allà

on ens asseim a la taula, baix

la mirada satisfeta de Sor Franci-

na-Aina, un gran nombre de persones

de totes les edats per compartir

un poc de tot allò que tenim o

sabem fer.

I creim que això és el més

important. La resta és accidental.

I així gaudírem d'un gran dia

de sol quan uns dies abans feia

un vent que espantava. L'Arròs

era tan bo que se'n podien xuclar

els dits, però veient d'aprop

amb quina dedicació les cuineres

el preparaven, si hagués estat

fat o salat, ningú ho hauria dit.

Dels plats dolços en podríem

escriure un llibre. I, sobretot,

menjar-ne una setmana seguida

sense embafar-nos per la varietat,

quantitat i qualitat de tots ells.

La festa de l'horabaixa era

per arrodonir la diada. I per

l'atenció i la cara de satisfacció
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de la gent, crec que ho vàrem

aconseguir.

Que a N'Antònia Respeta li

agrada més riure que plorar, això

ho sabem tots, encara que va fer

el segon en veure el seu home

covar.

Tenguérem ocasió d'escoltar

a dos caps de llista per a les

properes eleccions municipals;

i, encara que fos de bromes, l'amo

en Toni Merris no atura de firmar

autògrafs i rebre vots pel carrer.

Si na Xuxa i acompanyants feren

un ball ben vitenc, "s'escola

d'empardalats" de cada dia augmenta

en número en veure com canten

de bé aquests jovenets.

L'Ensurt el ens va donar en

Jaume Letgori. Va ésser això,

un ensurt i en Jaume l'any que

ve serà en nosaltres, i de bon

matí per poder veure-ho d'aprop.

Des d'aquí les gràcies a la

Societat de Caçadors, M.I.Ajuntament,

Germanes de la Caritat, Sr. Rector,

TV—S, a totes les persones que

col·laboraren en fer el dinar,

pastissos, servir a la taula,

actuacions artístiques, etc. i,

especialment a la persona que

n'és l'ànima de la festa i que

la veim ara remanant l'arròs,

ara vestida de nina petita actuant

o bé fent d'apuntadora: Sor Catalina

Crespí.

A tots, moltes gràcies i fins

1'any que ve.

CORAL SOR FRANCINA-AINA
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LLINATGES SENCELLERS
COGNOMS MÉS USUALS DE SENCELLES

Seguidament es presentarà un llistat dels llinatges més característics del

nostre terme. Al costat hi trobarem l'origen de la paraula de la qual deriven

i altres notes curioses.

Està ordenat de major presència a menor dins el poble. Per exemple el llinatge

que abunda més a Biniali és Mayrata, en canvi a Sencelles el pòdium està format

pels cognoms Llabrés, Cirer i Ramis.

BINIALI

Mayrata: no hem trobat documentació al respecte.

Bibiloni: prové de Babiloni, és a dir, nadiu de Babilònia, antic regne situat

a l'actual Irak.

Ramis: sembla venir d'un nom germànic, Rami o Ramis. Altres autors consideren

que prové d'una variant francesa de Remy, que deriva del nom llatí Remiqius.

(Ramis d'Aireflor existeix com a variant del llinatge originari. Aquesta família

s'afegí aquest nom per distingir-se com a propietaris d'aquesta possessió).

Nicolau: prové del nom d'origen grec Nicolaus que fou un sant del Sant del

segle III.

Fiol: prové del substantiu fillol (llatí filiolus),"Fill espiritual, persona

considerada en relació al seu padrí de fonts.

Sastre: prové del nom comú sastre (llatí sartore), el que fa vestits d'home.

Alomar: prové de Germania Aldemar que significa vell famós.

Batle: prové de Batle, del llatí baiulus, que significa president del consistori

municipal.

Amengual: probablement deriva de Ermingaud, paraula composta de dos noms de

divinitats germàniques.

Vich: nom de ciutat catalana que prové del llatí vicus (que significa llogaret).

SENCELLES

L·labrés: probablement és una grafia incorrecta de llabrers, plural de llebrer

(persona que caça llebres).Llabrés de Jornets existeix com a variant del llinatge

originari. Aquesta família s'afegí aquest nom per dirigir-se com a propietaris

de la possessió homònima.
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Cirer: es una forma dialectal de Cirer per cirerer (arbre fruiter).

Ramis: (ja apareix entre els cognoms de Biniali).

Oliver: prové del nom de l'arbre que fa olives. Oliver, era en l'Edat Mitjana

un nom de baptisme, divulgat potser per la fama del famós Olivier, de la gesta

carolíngia. De totes maneres no era un nom d'origen germànic, sinó llatí.

Ferrer: deriva del nom llatí ferràrius que significava ferrer, o sia, persona

que treballa el ferro.

Ferragut: és una contracció de ferro agut, aplicat com a malnom als homes

que portaven armes.

Amengual: (ja ha sortit als cognoms de Biniali).

Arrom: deriva de l'àrab AR-ROM que significava el Cristià.

Verd: ve de l'adjectiu verd, que és un nom de color.

Coll : prové del substantiu coll (del llatí collis) de significació topogràfica

"muntanyola" o "pas entre muntanyes".

Mateu: deriva de Mathaeus, nom d' un evangelista.

Fiol: (ja ha aparegut anteriorment a Biniali).

Aloy : prové de Eloy, forma francesa de Eligius, nom d'un sant ministre del

rei Dagobert i patró dels argenters i metal·lúrgics.

Sans: deriva de Sanctius, cognom derivat de sanctus, "sant".

Vich: (surt a l'apartat de Biniali).

Carbonell : derivat diminutiu de carbó (mineral).

Torrens : prové del nom comú torrens, que prové del llatí torrente (curs d'aigua

intermitent).

Florit: deriva del participi del verb florir, era aplicat com a malnom d'una

persona afectuosa o elogiosa.

Roig: deriva de l'adjectiu roig, que és un color vermellós.

Bennàssar: prové de l'àrab Ibn—Nasr, que significa fill de "Nasser".

Serra: deriva del nom comú serra (cadena de muntanyes).

Jaume : ve de Jacobus (que era el nom de dos apòstols).

Bibliografia: Llinatges catalans. Francesc de

B.Moll.Editorial Moll (Col·lecció Raixa) 1959 Palma.
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FUTBOL 3* REGIONAL

Parlant dels Clubs de futbol local,

diguem que ha estat una temporada

bastant irregular. El C.E. Sencelles

de Preferent ha tingut mala fortuna

esportivament parlant, i també

greus errors arbitrals, però crec

que ai.̂ b un poc d'esforç i voluntat

poden salvar els mobles. Parlant

del nou club desconegut per la

majoria, donarem a conèixer el

balanç d'aquesta temporada, que

ha estat desafortunada, però esperant

que la propera sigui millor pels

dos clubs locals.

ARA DONAREM A CONÈIXER ELS RESULTATS DE LA PRIMERA TEMPORADA D'AQUEST NOU

CLUB DE TERCERA REGIONAL.

Classificat en 10è lloc de 3a Regional A

J G

20 2

E

3

P Gf

17 15

Ge

65

P

7

+ -

-13

Golejadors:

5 gols

4 gols

3 gols

2 gols

2 gols

2 gols

1 gol

Josep Arboleda Fernández

Joan Cirer

Josep Mesquida Alomar

Antoni Puig Ramis

Guillem Ferrer Caldenteny

Gabriel Sans Bennàssar

Bartomeu Ramon Oliver

Antoni Pons

ANUNCI

Cerc casa dins Sencelles, per

comprar-la i restaurar-la. N'hi

ha abastament amb dos dormitoris

i una mica de corral.

Contectar amb Macià.

Telèfon: 23-47-30
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GH UP PARROQUIAL DIACCIÒ SOCIAL

No és necessària la nostra presenta-
ció ja que tots ens coneixem.
Aquest any 1991 hem augmentat
el grup amb jovintut nova i el
nostre desig és anar incorporant
altres joves i al·lotes de bona
voluntat, disposats a donar qualque
cosa de la seva vida, del seu
temps, del seu servei i de la
seva simpatia, en favor d'aquells
germans nostres que més ho necessi-
ten, això sí, amb molta perseverancia
i constància.

Les activitats del Grup Parroquial
d'Acció Social són conegudes per
tots vosaltres; cada mes tenim
una reunió amb altres grups de
diferents pobles de l'illa per
compartir inquietuds, planetjar
noves activitats, conviure amb
altres persones dedicades al mateix
servei i, encara que a vegades
ens costi desplaçar-nos, sempre
duim noves idees.

Al nostre poble estam sempre dispo-
sats per ajudar en el que sigui,
segons les nostres possibilitats

quan es necessita la nostra
ajuda al menjador de Caritas a
Palma, ens desplaçam per servir
a aquells que els manca molta
d'assistència, molta de comprensió.
Els que hi van són els nostres
i els vostres germans més pobres
i necessitats del nostre entorn.

Agraïm de veres la vostra col·labora-
ció en les campanyes que de paper,
botelles i roba hem organitzat;
gràcies, moltes de gràcies. No
dubtam que cada vegada que demanem
la vostra ajuda s'augmentarà i
la vostra generositat serà major.

Potser que no sapigueu el destí
de tot el que recollim; és per
a la fundació Deixalles que, junta-
ment amb Caritas i la Pimem, serveix
de pont entre els centres de rehabi-
litació d'alcohòlics, toxicòmans
i marginats.

En 1990, s'han recollit 78.000
kg. de roba, 400.000 de paper,
237.000 de vidre i 207.000 de
ferro vell; a aquestes xifres,
s'inclou el que vosaltres heu
donat i que esperam sigui de cada
vegada més.

Són moltes les necessitats que
s'han de cubrir; amb ajuda de
tots, es pot sortir endavant.
Pensem un poc i reflexionem, veient
les persones que sofreixen, que
no tenen el necesari per viure,

que tenen enfermetats. Quanta
misèria veim a aquelles imatges
que ens presenta la televisió
i quantes calamitats llegim als
diaris !

Com en anys anteriors, també aquest
any hem celebrat el dia del malalt
a Lluc, junt amb tots els de Mallor-
ca, als peus de la Verge tan estimada
pels mallorquins. Han col·laborat
amb això l'Ajuntament, Sa Nostra
i Banca March, posant un autocar
a disposició de tots els que hi
han pogut anar; que així sigui
de cada any.

Anam preparant una tómbola amb
gran il·lusió per atendre moltes
necessitats. Acció Social abarca
molt; sapiguem imitar a la Beata
Francinaina, tan estimada per
tots i tan nostra, que mai va
regatetjar esforços ni generositat
pel bé dels més pobres. Hi ha
que donar amb alegria sense esperar
remuneracions terrenes.
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MANCOMUNITAT PLA OE MALLORCA

Per la present volem recordar
a tots els veïns dels pobles que
configuren la Mancomunitat del
Pla de Mallorca (Algaida, Montuïri,
Sant Joan, Vilafranca, Petra,
Ariany, Santa Eugènia, Sencelles,
Costitx, Lloret, Sineu, Llubí
i Ma de la Salut). Que des de
fa dos anys en els vostres respectius
municipis gaudiu de Serveis Socials.

Aprofitam aquesta ocasió per
fer-vos arribar els projectes
que dins aquest any 91, el Ple
de la Mancomunitat del Pla ens
ha aprovat amb el suport del Consell
Insular de Mallorca. I es duran
a terme els projectes següents:

El Servei d'Ajuda a Domicili,
es va començar a posar en funciona-
ment el mes d'octubre de l'any
90. Es un servei públic, de caràcter
social, amb personal professional,
destinat o dirigit a persones
majors de 65 anys, minusvàlits,
persones soles o a famílies que
tenen greus problemes, bé sigui
per valer-se per elles mateixes
o per mantenir el nucli familiar.
Tenint en compte que aquest servei
va encaminat a restablir, mantenir
0 augmentar el seu nivell de benes-
tar, físic, psicològic i social,
mitjançant la prevenció i assitència,
ajudant a què puguin continuar
vivint al seu llar.

En definitiva la finalitat
del S.A.D. és millorar la qualitat
de vida de les persones que viuen
en els seus domicilis i requereixen
d'una assitència.

El S.A.D. no és sol·lució per
aquelles persones que viuen soles
1 requereixen d'una atenció permanent
i continuada degut a la seva situació
d'invalidesa.

Per accedir al S.A.D. s'ha
d'acudir als respectius Ajuntaments,
dirigint-se a l'assistent social.

IF
-Alcoholisme i altres toxicoma-

nies: Aquest projecte ja es dugué
a terme l'any 90. Ses línies princi-
pals d'actuació són:
Prevenció en l'abús de l'alcohol
i tabaquisme per a nins i nines
de tretze i catorze anys que es
duu a terme, al col·legi del vostre
municipi i en col·laboració de
l'S.P.S. del C.I.M., aplicant
el programa "tu decideixes".

La sensibilització: dirigida
a totes les persones, i especialment,
als que tenen algun familiar malalt
alcohòlic, perquè puguin gaudir
d'una informació sobre la malaltia
de l'alcohol i altres drogues.

L'Assistència: La Mancomunitat
del Pla ha signat un Conveni en
Creu Roja perquè totes les persones
malaltes alcohòliques i toxicòmans
puguin ésser tractades pels centres
de Creu Roja. A més, també hi
ha signat un conveni amb A.T.A.
a través del qual les persones
de la Mancomunitat del Pla tindran
un 20% de descompte.

Tercera Edat: Per aquest any
91 es planteja fer un estudi de
rehabilitació de menajdors mancomu-
nats, idea que està recolzada
des de les diferents administracions
públiques com poden ésser INSERSO,
CIM, i la pròpia Mancomunitat
del Pla. Avalada per una prospecció
de necessitats dins els col·lectius
de la Tercera Edat realitzat l'any
anterior.

Dismninuïts: Es el primer any
que s'ha elaborat un projecte
per aquest col·lectiu. També avalat
per una prospecció de necessitats.
Ses principals línies d'actuacions
d'aquest projecte són: la integració
en el camp escolar, social i laboral
del disminuït.

Per acabar us volem recordar
que ens poden trobar els dematins
a l'Ajuntament del vostre respectiu
poble on tindreu accés a l'horari
pertinent, on s'atendran totes
les vostres peticions gaudint
de l'orientació i assessorament
més adient.
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MUSICA

En aquest espai dedicat a la música ¡'

volem donar a conèixer l'aportació

del nostre poble en aquest art.

Tots sabem que qualsevol pot fer

música, simplement agafant una

ximbomba i quatre gloses per davant.

Però heu de creure i pensar, i

pensar i creure que la música

està reservada a una minoria que

amb esforç i entusiasme arriba

al punt més alt: l'èxit.

Sencelles és un poble important

en aquest aspecte ja que hi ha

molta gent que s'hi dedica. Hem

de diferenciar una sèrie de grups

que es dediquen a la denominada

cultura musical, és a dir, a la

música nostra com poden ser per

exemple els xeremiers mostrant

als demés amb la xeremia cançons

populars que no s'han de perdre.

El Jonc, grup de ball de bot que

vol reviure i conservar els nostres

balls típics.

També hi ha el Cor de joves format

per Don Josep Jaume, antic rector

de Sencelles, que conté una sèrie

d'al.lots i al·lotes que amenitzen

les celebracions eucarístiques.

Però no hem d'oblidar la Coral

que fou formada fa un parell d'anys

i que malgrat la seva infantesa

com a grup demostra una gran profes-

sionalitat a l'hora dels concerts.
Altres grups se centren dins l'anome-

nat "Pop rock" o Música Jove.

Tots coneixem el grup "Làser"

en el qual tenim dos sencellers:

en Toni "Estela" i en Tomeu de

"Sa tenda". Aquest grup es dedica

a alegrar les festes populars

per tots els indrets de Mallorca

i també fora de l'illa.

Un altre grup destacat és el grup

"Tedeum", grup format per una

sèrie de joves amb moltes ambicions

de superar-se cada dia. Entre

els components d'aquest grup hi

forma part en Miquel Vicenç.

Finalment, després d'aquesta llarga

llista de grups, que gràcies a

ells el nostre poble té un caràcter

més alegre cada dia destacant

també el grup integrat per en

Miquel "Llargo" en Tia "Ferrerà"

i demés que no ens han volgut

revelar el nom del seu grup.

La nostra missió vol ser donar

a conèixer tota aquesta "moguda

musical" perquè poguem saber

les ganes que aquesta gent hi

posa i que nosaltres, a vegades,

no valoram.



sa sella 18

EL CAP DE LLISTA DEL

PARTIT INDEPENDENT
Non; Joan Roig.
Edat; 51 anys.
Estat civil; Casat amb dues filles.
Professió; Torner mecànic.
Per quin partit vos presentan i
peer que? Vos sentiu identificat
amb aquesta ideologia?
Be, jo me present pel Partit Indepen-
dent, i enguany serà la tercera
vegada que aniré amb aquest partit
a les eleccions. Eh quant a la ideo-
logia, ja se sap que la independència
no té una ideologia molt definida,
però jo consider que una independèn-
cia és molt atractiva i el que volem
fer és una "politica de poble",
és a dir, que no ens vengui marcada
de Palma o Madrid.
Qui són els qui formen aquesta candi-
datura? Per que aquesta gent i no
una altra?
Els qui formam aquesta llista scm;
Jo son cap de llista, en Joan Florit
"Caragol", na Maria Dolors Gili,
en Pep Bibiloni "Correu", en Guillem
Vich "Jano", en Toni Mulet "Morro",
na Maria Victòria Coll, en Temeu
Vaquer, na Jerònia Ferrer "Pollas-
tre" , en Pep Pons " Rei", en Llorenç
Ramis "Racó" i en Joan Mut.
La gent que està dins aquesta llista
hi està perquè han demostrat unes
inquietuds i, bé, m'han animat en
certa manera a que me torni presen-
tar, cosa que, en principi, no feia
comptes fer però m'han demostrat
que tots plegats podem fer molta
feina encara.
Quins resultats feis comptes treure?
Be, la veritat es que nosaltres
hi anam per guanyar i crec que totes
les candidatures que es presenten
ho fan pel mateix. Si et presentes
a unes carreres és per -»guanyar.
Però això és una cosa que ho ha
de decidir el poble i triar el qui
més els convengui. Les altres candi-
datures, sols pel fet de presentar-
se ja me mereixen el meu respecte.
Tenir unes inquietuds per fer feina
pel poble és una cosa molt bona
i pel sol fet de donar una passa
endavant, els faig aplaudiments.

Es possible que cap partit tregui
la majoria. Quins serien els pactes
post-électorals?
Si, es possible. Nosaltres la tengué-
rem l'altra vegada, i és possible
que enguany es repeteixi. Eh quant
als pactes, és molt prest per xerrar
d'aquestes coses, però no és una
cosa que depengui nanes de jo, sinó
també dels meus ccmpanys.
Quina és la causa que vos fa decidir
sempre en el darrer manen t?
Be, aquesta vegada 30 no volia tornar
i decidir-me en el darrer manen t
no és cap estratègia politica, con
s'ha dit, però hi ha hagut gent
que han influït i han cregut que
podem fer moltes més coses pel poble.
Xerrem de projectes. Quines són
les idees bàsiques del vostre progra-
ma?
Les idees bàsiques, en certa manera,
és acabar el que ja hi ha començat,
con pot ser el poliesportiu on hi
ha una sèrie d'obres que estan comen-
çades, con poden ser la piscina,
el poliesportiu cobert, fer-hi un
bar-restaurant, tancar el camp de
futbol i posar tot això en funciona-
ment. Hi ha d'haver esport, no ha
d'estar aturat.
També, con a fet imminent, per part
del Consell s'ha tret aquest Pla
"qua trienal" que es basa en que
no quedi ni un sol poble dins Mallor-
ca que quedi fora canalització d'ai-
gües residuals, i en aquests monents
ens estan redactant el projecte.
Estam cercant una finca per posar-
hi una depuradora que seria de l'ús
de Sencelles, Santa Eugènia i Binia-
li. També l'asfaltat dels camins
municipals i, dins aquests quatre
anys, si no tots, la gran majoria
han de quedar asfaltats.
També s'ha de tenir molt en ccmpte
l'Ajuntament vell, el qual s'ha
de convertir en Casal de Cultura,
allà on s'hi podran reunir les enti-
tats del poble, exposicions,...
i coses aixi.
També l'obra del cementiri. S'hi
ha de continuar fent obra a fi de
deixar-lo bé. El cementiri era de
l'Església i de l'Ajuntament, i
l'Església ens l'ha cedit i hi segui-
rem fent feina per deixar-lo en
bones condicions.
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Greis que l'urbanisme és el fet
que origina mes problèmes? Quina
es la politica que seguireu? Amplia-
reu el casc urbà? I cap a on?
Si, l'urbanisme es molt polèmic,
però l'hem corpost bastant. Eh quant
a la parcel·lació, està aturada.
Hi ha hagut una vigilància que ha
ajudat bastant i crec que, també,
el que ha ajudat molt ha estat la
informació, els cartells posats
a les entrades del poble. Cada vegada
hi ha més gent que ve a demanar
informació abans de comprar una
finca, a veure si hi pot construir.
Abans no ho sabien, i quan sabien
que no hi podien construir, s'arris-
caven i tot anava com anava, però
s'ha compost moltissim.
Eh quant a la política urbana, el
priinier que volem evitar és la par-
cel·lació. Efe mirarà de redactar
les normes subsidiàries, però encara
no està finalitzat, ja que és molt
polèmic a un terme tan edificat
con és Sencelles.
Molta de gent que se n'ha d'anar
a viure a fora per manca de casa
es podria quedar i, d'aquesta
manera, es podrien crear petites
empreses,... Una cosa porta a
l'altra.
En cas de no guanyar, fareu una
oposició activa o l'endemà de
les eleccions s'ha acabat tot?
Bé, crec que una oposició activa
construcitiva sí, perquè és molt
bona, i tant jo com els meus companys
no faríem una oposició destructiva,
sinó que ens posaríem al servei
dels que tenguessin la majoria,
a fi d'ajudar-los en el que pogués-
sim.
Què pensau fer per crear riquesa
i llocs de treball dins Sencelles?
S'hauria de crear una zona on
fer-hi un polígon industrial.
Afavorir el màxim, així com ja
ho feim, la instal·lació de noves
empreses perquè s'hi puguin ins-
tal·lar. Declarar finques d'interès
social per instal·lar-hi aquestes
empreses,... No posarem cap trava.
Es necessari potenciar amb qualque
cosa més que paraules les festes
patronals?
La nostra política en quant a
les festes, jo crec que han de

ser populars. Un dia a l'any que
vengui un conjunt de renou hi
pot ésser, ja que això és el que
vol el jovent, però les festes
patronals han de ser populars
i gratuïtes.
Quina postura adoptareu dins les
relacions amb les institucions?
Personalment, puc dir que des
de fa vuit anys, les relacions
han estat molt bones i es mantendrien
igualment. A un poble com Sencelles,
amb un presupost baix, no es podrien

fer totes les coses que es fan
si no fos amb la seva ajuda.
Creis necessària una revista dins

el poble~
Una revista, crec que és molt
necessària, ha de ser moderadora,
però també un poc crítica, perquè
aquestes xispetes que a cops surten
ferint a qualcú, són bones. Anima
un poc s'ambient. No ha de ser
moderada de demés, perquè, si
no, no desperta interès.
Què diríeu als lectors de Sa Sella
a fi de que vos coneguin i vos
puguin votar?
En vuit anys, crec que conèixer
ja ens coneixen, i els diria que
si la nostra actuació els ha agradat,
que tornin confiar en nosaltres,
que tant jo com el meu equip ho
farem tot lo bé que poguem. Això
sí, a vegades les coses no ens
surten així com voldríem, i no
surten bé per tothom, però volem
que dins aquests pròxims quatre
anys, dins Sencelles hi hagi totes
les infraestructures que es mereix.
I en quant a joventut, que hi
hagi esports, que hi hagi de tot...
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EL CAP DE LLISTA

Non:Guillem Salas.
Edat: 30 anys.
Estat Civil: Casat, amb dues filles.
Professió: Bomber de l'Ajuntament
de Palma.
Per quin partit vos presentau
i per què? vos sentiu identificat
amb aquesta ideologia?
Pel PSM, en principi no hi havia
cap afiliat. Em present a aquest
partit perquè és un partit naciona
lista i les meves idees sempres
han estat d'aquest caire.
En un primer moment no feia comptes
presentar-me, però vaig veure
que hi havia un grup de joves
interessats a dur això a terme
i que no gosaven posar-se al cap
davant de llista.
Qui són els qui formen aquesta
candidatura? Per què aquesta gent
i no una altra?
- Guillem Salas
- Toni Ferrer
- Jaume Perelló
- Catalina Pons
- Antònia Roig
- Miquel Fiol
- Franciscà Verd
- Manolita Vidal
- Guillem Llabrés
— Franciscà Bennàssar
- Grabiel Coll
- Guillem Oliver
Perquè aquesta gent estava interessa-
da en fer feina. Poc a poc s'ha
anada convencent, amb les reunions
s'han anat animant.
Primer érem pocs i s'han anat
afegint, podríem dir que hem anat
agafant conciencia de grup.
Quins resultats feis comptes treure?
Crec que els resultats són imprevisi-
bles, depèn molt de la feina que
es pugui fer a la campanya.
Quina opinió teniu de la gestió
de l'Ajuntament passat?
Què valorau més positiu i què
criticau més?
No coneixem detalls molt concrets
perquè no hem estat mai a l'oposició
però trob que a Sencelles s'han
fet coses molt positives. Això
està a la vista.

O£L Es possible que cap partit tregui
la majoria. Quins serien els pactes

OGJLf post-électorals?
Ens ho pensarem. El que tenin
pensat és que quan hi hagi un
ple, votarem el que creguem millor
pel poble, no perquè haguim pactat
amb un partit. Comptam especialment
amb el vot dels joves. Sencelles
s'ha caracteritzat sempre per
ser un ajuntament on els joves
hi han pintat sempre molt poc.
Tenim confiança de que les coses
es poden fer.
Xerrem de projectes. Quines són
les idees bàsiques del vostre
programa?
No hi ha promeses concretes, perquè
no tenim experència anterior.
Creim que no és necessari perquè
respectam massa l'electorat. Ens
comprometem a fer feina pel poble
i a ser el màxim democràtic possible.
Consultar les coses que es puguin
fer i veure les alternatives que
hi pot haver. Seríem partidaris
de fer consultes populars per
servir al poble. Fer les coses
al gust i a la mida del poble
pensant que sempre s'ha de sercar
dur doblers de fora i aconseguir
el màxim de subvencions. Apoiar
molt la gent que fa feina dins
les diferents activitats del poble,
com per exemple, la Coral, grup
de Teatre, club d'Esplai, Sa Sella,
etc.,han d'estar recolzats per
l'Ajuntament. S'han de preocupar
per ells. S'ha d'estar disponible
per fer feina perquè es poden
fer moltes coses. Es fa un vídeo
per informar al poble de les coses
que s'han de conservar i un poc
de les nostres idees.
Aquest vídeo és una presentació
de la nostra candidatura que intenta-
rem passar per T.V.S. i, si no
és possible, se passarà de casa
en casa.
Creis-que l'urbanisme és el fet
que origina més problemes? Quina
és la política que seguireu? Amplia-
reu el casc urbà? I cap a on?
És un gran problema perquè s'han
fet una sèria de construccions
il·legals. Som consciens de que
no s'ha de ser agressius amb la
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gent però s'han de respectar les
lleis, encara que això sigui molt
difícil. S'ha de seguir un ordre
perquè no s'acometin aberracions
sabent que no hi ha unes normes
subsidiàries fetes . Si hi fossin,
la gent sabria més a què s'ha
d'atendre. S'han d'adaptar a les
necessitats del poble. En quant
al casc urbà no es pot parlar
de fer cap canvi si no hi ha unes
normes subsidiàries.
Al poble de Sencelles no hi ha
vigilància, no tenim policia munici-
pal. Consider que s'han d'establir
mitjans per dur un control i que
el poble no es degradi. No volem
ser agressius, però hi ha coses
que s'han de controlar.
En cas de no guanyar fareu oposició
activa o l'endemà de les eleccions
s'han acabat les coses?
S ' h a n d e tenir possibililtats.
Una persona tota sola no ho pot
fer. Nosaltres volem seguir fent
feina sempre que sigui possible,
que hi hagui un mínim d'acords.
Crec que una coalició pot ser
possible. No tenim cap norma amb
qui pactar. Depèn també de la
política que duguin els altres.
No farem oposició només per anar
al contrari. Tampoc no tenim cap
compromís. Està ben clar!
Què pensau fer per crear riquesa
i llocs de treball dins Sencelles?
Tot això es pot fer si hi ha un
pla. S'han de crear unes condicions,
una àrea de serveis que, a la
vegada, pugui crear un polígon
industrial i això donaria peu
a altres coses. Si no s'oferéis
no es pot fer res. Som partidaris
del progrés, que el poble creixi
així com toca. Delimitaríem una
zona per això, perquè també volem
Conservar el poble. Som un dels
pobles que anam més a la coa amb
això. L'Ajuntament, tal vegada,
ho havia d'haver fet abans per
poder anar progressant.
Es necessari potenciar amb qualque
cosa més que paraules les festes
patronals? Què pensau fer?
Creim que les diferents agrupacions
que hi ha s'han de potenciar.
Nosaltres no estam enfrontats
amb ningú i estam oberts a tothom;

si això funciona bé les festes
també han de funcionar bé. L'Ajunta-
ment s'ha de preocupar d'aconseguir

subvencions.
A l'hora de plantetjar les festes,
estaria bé fer una enquesta a la
gent, del que li agradaria que es
fes.
Quina postura adoptareu dins les
relacions amb les Institucions?~
Encara que ens presentem per aquest
partit, no tenim 'res en contra dels
altres partits. No volem fer politica
agressiva, nosaltres simplement
tenim les nostres idees. Plantetjarem
alternatives, no volem despotricar
contra ningú. Estam disposats també
a fer feina amb aquesta gent, ens
adaptarem tot el que poguem amb
ells.
Creïs necessari una revista dins
el poble? Com pensau que ha de ser?
Crec que l'Ajuntament, sempre dins
les seves possibilitats, sí que
els ha d'ajudar, perquè és bo que
hi hagi una revista, ja que la gent
ha d'estar informada. Crec que la
revista ha de ser critica. S'han
de poder dir les veritats encara
que, a vegades, no agradin molt.
Sempre que no sigui per fer mal,
s'han d'aclarir les coses, argumentar
els motius i fer una anàlisi ben
fet.
Què dirieu als lectors de Sa Sella
a fi de que vos coneguin i vos puguin
votar?
Que a l'hora de votar, s'ho pensassin
bé, i que votin convençuts. Que
no sigui un vot inconscient, que
es preocupin un poc de saber a qui
voten.
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EL CAP DE LLISTA
DEL PP-UM

Nom: Guillem Ferrer.
Edat: 49 anys.
Estat civil: Casat, amb 3 fills.
Professió: Ramader i agricultor.
Per quin partit vos presentau
i per què? Vos sentiu identificat
amb aquesta ideologia?
Me present pel P.P. perquè som
simpatitzant d'aquest partit.
Teñe unes idees de dretes que
són afins a aquest partit, i el
motiu pel qual me present per
batle és perquè l'actual batle
s'havia de presentar, pels pactes
PP-UM, com a cap de llista del
nostre partit, però llavors va
rompre pels motius que fossin
i ara els altres membres del partit
han trobat que jo havia d'ésser
el cap de llista.
Qui són els qui formen aquesta
candidatura? Per què aquesta gent
i no una altra?
Els anomenaré per ordre: Jo som
cap de llista, el segon és don
Ventura, sa tercera és na Franciscà
Nicolau de Biniali, el quart és
en Miquel "Xotano", el cinquè
és en Joan Cirer "Xaca", el sisè
és el meu germà, el setè en Ramon
"Liento", el vuitè és n'Àngela
"Ramon", el novè és en Miquel
"Sopes", el desè és en Carlos
de Ca'n Raió, l'onzè és en Biel
de Ca's Alois i el dotzè és en
Joan "Carboner". Més o manco per
aquest ordre.
Hi ha aquestes persones perquè
són simpatitzants del nostre partit
i aquests han volgut venir.
Quins resultats feis comptes treure?
Feim comptes treure majoria. Si
sa gent és conscient del que hi
ha hagut tot aquest temps, no
dubtarà. Això depèn de l'opinió
de la gent.

Què pensau de les altres candidatu-
res?
Me pareixen bé. Les respect a
totes. El PSM, els joves, és normal
que pensin així com pensen. En
quant a l'altra, no sé què perquè
fa dues vegades que se presenten;
sempre diuen que no, que no, però
sempre al final és que sí. S'havia
desfet de nosaltres, del pacte
PP-UM i ara s'ha presentat d'indepen-
dent.
Es possible que cap partit tregui
sa majoria. Quins serien els pactes
post-électorals?
Això s'estudiarà mirant les conve-
niències pel poble, més que les
de la persona. I si hem d'estar
a l'oposició, farem una oposició
constructiva, com ara que hi havia
l'oposició, que era la que governava
perquè tots els doblers han vengut
del Govern Balear i del Consell
Insular, o sigui, dels nostres.
Quina opinió teniu de la gestió
de l'Ajuntament passat? Què valorau
més positiu i què criticau més?
S"opinió de s'Ajuntament passat,
no de la persona, crec que per
uns quants pot ésser positiu,
però per la majoria no. Aquí hi
ha hagut bastantes parts i quarts.
A un perquè era amic li toleravan
segons què i a un altre no li
toleraven.
El més positiu és, per jo, el
que s'ha fet al poliesportiu i
local de la Tercera Edat, però
no el lloc on està; hagués pogut
estar a la plaça, on haguessin
estar millor, però l'Ajuntament
no ho va voler comprar quan era
hora. Això ja no canviarà mai.
L'Ajuntament veig que se canvia
de tant en quant, però la Plaça
no canviarà. Les coses s'han de
fer amb consciència i s'han de
fer bé.
Xerrem de projectes. Quines són
les idees bàsiques del vostre
programa?
Anam xerrant i encara n'afegirem
més. Però el que volem es arreglar
els camins, no tapar clots, que
siguin camins per anys, amb hon
asfalt. I arreglar els torrents,
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que estan fets un desastre. Donar
permisos a ses casetes correctes,
que estiguin dins sa llei.
Greis que l'urbanisme és el fet
que origina més problemes? Quina
és la política que seguireu? Amplia-
reu el casc urbà? I cap a on?
Estudiar a les afores on és més
adequat per edificar, fer un -pla
d'urbanisme. No n'hem parlat,
però s'estudiarà on convé més.

En cas de no guanyar, fareu oposició
activa o l'endemà de les eleccions
s'han acabat les coses?
Normalment, això no ha passat.
A les eleccions passades, els
nostres varen fer una oposició
constructiva.
Què pensau fer per crear riquesa
i llocs de treball dins Sencelles?
Es primer any no se pot pensar
de fer res perquè el dèficit que
ens deixen se n'anirà a bastant
de milions. Fa quatre anys, el
presupost era de 20 milions i
ara és de 40 milions. Aquí es
va fer un presupost per fer l'Ajunta-
ment de 16 milions i al final
l'arquitecte o qui sigui s'ha
equivocat del 100 per 100; han
estat 31 o 32 milions.
Si entram, hem de mirar de canalitzar
les aigües brutes, sempre i quan
estigui subvencionat a la major
part. Santa Eugènia vol fer una
depuradora a Sencelles, però nosaltre
la volem dur cap a Binissalem.
El poble estaria més bé.
Es necessari potenciar amb qualque
cosa més que paraules les festes
patronals? Què pensau fer?
Crec que col·laborant amb els grups
que hi hagi, potenciar al màxim.
O sigui, posar el màxim d'interès
per tot.
Quina postura adoptareu dins les
relacions amb les Institucions?
Millor postura no pot ésser. Tant
el Govern Balear com el C.I.M.
són del PP i tots els doblers
que han vengut aquests anys són
dels nostres. I si nosaltres entrassi
vendrien més doblers, més quantitat.

Què diríeu als lectors de Sa Sella
a fi de que vos coneguin i vos
puguin votar?
Que pensin com a sencellers i
que és una cosa que s'ha de meditar.
S'ha de mirar pel bé de tots.
Creis necessari una revista dins
els poble? Com pensau que ha de
ser?

Crec que hi ha de ser. Estaria
bé que estàs subvencionada per
l'Ajuntament. Ha de ser crítica;
si una persona s'equivoca, està
bé que hi hagi una crítica.
Voleu dir res més?
Que la gent s'ho pensi, perquè
així ens votarà a nosaltres, tant
a l'Ajuntament com a les Autonòmi-
ques.
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CALENDARI DE TRACTAMENTS FITOSANITARL&

En aquest escrit i altres, que
possiblement surtin en properes
edicions de Sa Sella, pretenem
donar una petita orientació damunt
les principals plagues, essent
impossible extendre's massa degut
a la infinitat d'insectes i fongs
que ataquen els fruiters.

En quant als productes, és imprescin-
dible llegir atentament les instruc-
cions que donen els fabricants,
tenint molt en compte el termini
de seguretat que tenen els insectici-
des.

El cos humà té moltes dificultats
per poder destruir els restes
d'insecticides que ingerim menjant
fruites o verdures que han estat
esquitxades, i les consumim abans
que acabi el termini de seguretat
que donen les cases comercials.

Els tarongers:

-Els tarongers es troben en floració,
per tant, si no és molt necessari,
no és convenient realitzar cap
tractament. A les varietats "clemen-
ti" i "navelate", que solen fruitar
poc, al final de la floració,
quan ha caigut un 70 o 80 per
cent dels pètals, és convenient
realitzar dos tractaments, separats
15 dies l'un de l'altre, amb un
d'aquests productes:

ACIBEL (Bayer) 4 c.c. per 10
litres d'aigua.
FENGIB (Inagra)
10 litres d'aigua.

8 c.c, per

-Per evitar la "fritoctora" o
"prudidura de coll" al tronc al
punt que s'amaga dins la terra,
la pell se separa, es mor un redol,
quedant una ferida. Si se n'ha
mort qualcun amb aquests símptomes,
és convenient (sobretot engunay
que ha plogut molt) fer un tractament
amb

ALIETTE a la dosis de 25 grams
per arbre adult.

-A partir del mes de juny, convé
vigilar l'aranya roja. A les fulles
s'observen petites taques grogues,
a les taronges petites, si l'atac
és molt fort, les fa caure. El
tractament pot ser un d'aquests
dos productes :

FOLIMAT TK (Bayer) 20
per 10 litres d'aigua.
TEDION-KELTHANF P.
20 c.c. per

Les pereres i les pomeres:

c.c.

(Angos)
,'ua.

Són arbres molt problemàtics.
En els darrers 15 ò 20 anys, a
resultes de l'entrada de noves
varietats, també vengueren moltes
malalties.

- Pereres :

Es convenient mesclar un insecticida
pel janus o picahot, i un fungicida
pel motetjat, taques negres que
surten a les peres.

HETASYSTOX R 10 c.c. per 10
litres d'aigua.
POMARSOL 20 grams per 10 litres
d'aigua.

A les pereres blanquilla, s'ha
de suprimir el POMARSOL per un
fungicida sistèmic.

BERLATE 6 grams per 10 litres
d'aigua.

- Pomeres :

A les pomeres, el mateix tractament
que a les pereres, afegint, a
principis d'estiu, un acaricida.

TEDIAN-KELTHANE P (Argos) 20
c.c. per 10 litres d'aigua.

Els níspreros:

La principal malaltia és el motetjat,
taques negres que surten a la
pell del níspero, fins i tot després
de xapar-se arriben a caure.

Es necessari un fungicida sistèmic.
BENLATE G grams per 10 litres
d'aigua. (Si hi ha pluges,
repetir als 15 dies).
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Els melicotoners:

Les enfermetats més freqüents
són el poll i el caparrot. Un
dels tractaments pot ser:

DIMETOATO 15 c.c. per 10 litres
d'aigua.
POMARSOL (Bayer) 20 grams per
10 litres d'aigua.

Segons els anys, els polls es
fan resistents als insecticides;
per tant, si no el maten el Dimetcato
s'ha de sustituir per:

DECÍS OVICK (Procida) 5 c.c.
per 10 litres d'aigua.

El Dimetoato el podeu trobar subven-
cionat parcialment a l'Ajuntament,
pel mes de juny. No emprar el
Dimetoato amb melicotoners cardinals,
Red Harven, taronger amarg i albarco-
quer.

La vinya:

A l'hora de fer aquest escrit,
ja n'hi ha qualcuna de vermada.
Les passades gelades feren l'esporgar
molt entretengut.
Si seguim amb aquestes pluges
serà any de cendrada i mildiu.
S'han de tenir prsents els tres
deus: 10 cm. de llargària de la
serment, 10 litres de pluja per
metre quadrat i més de 10 graus
de temperatura, donen les condicions
ideals per un atac de mildiu.

NOTICIES FRESQUES

Els tractaments pel mildiu poden
ser:

CUPROSAN S.D.311 30 grams per
10 litres d'aigua.
TRIMILTOX 40 grams per 10 litres
d'aigua
ANTRACOL TRIPLE 40 grams per
10 litres d'aigua.

En cas d'atacs molt forts de mildiu,
emprar un fungicida sistèmic:

RIDOMIL-MZ 72 (Ciber Geygi)
Per la cendrada, el producte més
emprat és la flor de sofre. Si
es vol mesclar amb els coures
abans citats s'ha d'emprar la
sofre micronitzada.

AZUFRE MOJABLE (Bayer) 25 grams
per 10 litres d'aigua.

Si la sofre no atura la cendrada,
emprar un d'aquests productes:

NUSTAR 40 EC (Du Pont)
BAYFIDAN 25 EC (Bayer) 5 ce
per 10 litres d'aigua.

Per la botritis (el raïm, després
d'haver florit, comença a podrir-
se de la punta cap amunt)

RONILAN (Baf) 15 grams per
10 litres d'aigua.
SERINAL P.B. 50 (Rioagro) 15
grams per 10 litres d'aigua.

Les hortalitzes:

poll s'han d'utilitzar productes
tenguin una persistència molt

Pel
que
curta (sobretot
la collita).

LANNATE 20 L (Du Pont) 20 c.c.
per 10 litres d'aigua (7 dies
de persistència)
CYBOLT 10 E (Cynanid) 6
per 10 litres d'aigua (3
de persistència).

Un fungicida pot ser:
BENLATE 6 grams per 10 litres
d'aigua.

quan s'acosta

c.c.
dies

Per tots aquell que no sabeu nedar:

Enguany, els cursets de natació
ja es faran a Sencelles. Els qui
ho tendrán millor són els que
no en saben gens, perquè començaran
sense aigua i així no tendrán
possibilitats d'ofegar-se.
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els nostres talaiots

Fa uns 6000 anys, se suposa que
l'home va trepitjar per primera
vegada la nostra illa. Aquests
primers assentaments es produïren
aproximadament l'any 4000 abans
de Crist. I és el que es coneix
com a "fase pretalaiòtica" o "Cultura
de les coves".
S'ha deduït que els primers pobladors
d'aquesta època vivien majoritària-
ment dins barraques, fetes de
ramatge, formant petites comunitats
pacífiques i agrícoles, i que,
molt possiblement, practicaven
la transhumància.
Les coves constituien un element
molt important de la vida de l'home
pretalaiòtic. Les utilitzaven
-ja fossin naturals o excavades-
per enterrar els morts, encara
que sembla que alguna d'elles
eran emprades com a lloc de vivenda.
A l'etapa del "pretalaiòtic final"

apareixen les primeres construccions
ciclòtiques: "cambres navetiformes",
que representen els monuments
més antics que es troben a Mallorca.
Aquestes construccions foren l'inici
del que nosaltres coneixem com
a talaiots.
A l'època talaiòtica (1300-1000a.C.)
trobam els primers talaiots, que
daten de l'any 1300 a.C., aproximada-
ment.
N'hi ha de planta circular o quadrada
amb cambra central o macissa,
amb o sense corredor d'accés,
i també amb o sense columna anterior,
per sustentar una coberta de ramatge.
Hom suposava que servien, segons
els moments, com a lloc d'enterrament
o d'habitatge.
Nosaltres intentarem acostar-vos,
en successius articles, al que
són o eren els talaiots del terme
de Sencelles.

TALAIOT
CIRCULAR

TALAIOTS
QUADRATS

H A B I T A C I O N S
R E C T A N G U L A R S )

T A L A I O T S
CIRCULARS
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Imatges d'ahir

Aquestes dues fotografies ens demostren que les festes de Santa
Águeda i l'Àngel són tradició dins Sencelles.

A la de l'Àngel, veim com la gent es dirigeix cap a les casetes
amb les cenalles plenes per celebrar aquesta diada.

A la de Santa Águeda, sembla que la gent acaba de sortir de missa
i esperen, com cada any, que a l'horabaixa es representi la comèdia
de la vida de Santa Águeda.
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