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L

A n'aquesta fotografia hi podem observar una representanció d'una

obra teatral.Com podeu veure, la tradició ve de molts anys enrera,

i continua amb les mateixes ganes d'entretenir a la gént i fer-li

passar una vetlallada ben graciosa i alegre, ja que, a qui no li

agrada la comèdia? Creim que hi deu haver molt poca gent a la que

no li agradin les quatre pardalades que diuen els comediants/es,i,si

no hi estan d'acord, anau-hi qualque dia i veureu com la gent riu

amb un pam de boca. Tornant a la fotografia, el grup d'al·lotes que

hi ha, són ben sencelleres, però un bon grapat d'anys enrera, això

sí. Varen anar a representar l'obra a Inca. Els coneixeu?. No vos

"sonen" les fesumies?. Segur que sí, i, si no, paciència, ja vos

espavilareu, punyetes! Que el cap no és per dur-hi polls!
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Davant voltros teniu un nou número de SA SELLA. Esperam haver-nos

fet reso de totes les coses que han passat en el poble aquests mesos.

Trobareu les seccions habituals que hem de mantenir i potenciar.

Per això esperam la vostra ajuda en benefici de la Revista.

A més hi ha un ampli reportatge sobre les eleccions, recollint tots

els resultats i feim una valoració dels mateixos.

Informació de les festes que s'acosten de Biniali i Huberts. Estam

contents de la col·laboració d'aquests dos nuclis sencellers. Es

objectiu de SA SELLA arribar a tots i cada un dels indrets del nostre

municipi i això és tasca de tots.

Veim amb satisfacció que hi ha col·laboració espontánea de gent que

ens fa arribar les seves cartes per transmetre les seves idees a

tot el poble.

Del nou Ajuntament esperam que ajudi a seguir fent possible aquest

important medi de comunicació pel nostre poble com és SA SELLA.

Agraim i respectam totes les opinions que apareixen damunt Sa Revista

si bé ens mantenim en què cadascú és responsable dels seus escrits.
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LES FESTES DE ROBERTS

Un any més, les festes de la Mare

de Déu del Carme, de Huberts,

ja s'han posat en marxa.

A hores d'ara, 22 de juny, encara

no contam amb tot el programa,

però sí que vos podem anticipar

una sèrie d'actes que es duran

a terme, si Déu vol.

Començarà la festa el dissabte

dia 13, on s'horabaixa tendrán

lloc les tradicionals corregudes

i cucanyes. El vespre hi haurà

un grup amb el que els joves podran

ballar i fer bauxa.

Passant al diumenge, dia 14, devers

les 10,30 del matí, començarà

la tirada de passetja que, com

l'any passat, serà puntuable pel

Campionat de Mallorca, i a on

tendreu també la possibilitat

de participar, ja que es farà

una tirada local.

En acabar la competició, es procedirà

a 1'entrega de trofeus als guanyadors

de totes les categories.

A les 7 de l'horabaixa tendra

lloc la Missa, i quan sortiguem,

berenarem tots plegats a la plaça,

on segurament hi haurà un grup

de música per animar la gent.

També, aquest dia, es farà una

rifa.

El dimarts, festa de la nostra

patrona, els actes començaran

a les 7 de l'horabaixa, amb l'Ofici,

presidit aquest any per Don Bartomeu

Mulet qui, en sortir, serà homenatjat

pels ruberters en commemoració

dels seus 50 anys de capellà,

19 d'ells compartits amb els ruber-

ters.

Llavors es convidarà als assistents

a un refresc, on no hi faltaran

les ja tradicionals coques, salades

i dolces, que cada any acompanyen

la nostra festa.

Ja entrada de fosca, possiblement

contem amb els balladors, cantadors

i sonadors de Sencelles, que animaran

més la festa amb els seus balls

i cançons mallorquins.

Esperem que aquest any sigui,

al manco, tan lluït com els passats.

Queda tothom convidat a compartir

amb els ruberters la festa de

la nostra patrona.

Molts d'anys.

— 4
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UN MOU CENTRE A IRUBERTS

El passât 8 de juny tengué lloc

a Ruberts la inauguració del Centre

d'Animació, grup aquest que forma-

part del Secretariat Pastoral

Juvenil.

Tal Centre està format per una

sèrie de monitors, que tenen per

objectiu acompanyar i animar durant

uns quatre dies a grups de joves

a fi que aquests iniciïn o puguin

aprofundir més el seu procés de

fe.

Així, el Centre d'Animació es

defineix com a un lloc on es pot

experimentar l'estil de vida que

va seguir Jesús.

En quant a l'acte d'inauguració,

dir que començà a les 6 hores

de l'horabaixa amb una Missa,

presidida pel senyor Bisbe, i

a on poguérem veure persones ben

conegudes i apreciades pels ruber-

ters, per la bona labor que aquí

dugueren a terme. Te.l és el cas

de don Bartomeu Mulet i don Josep

Jaume.

Una vegada va acabar la Missa,

es convidà a un refresc i a que

tots els assistents entrassin

a veure el nou aspecte de l'antiga

Rectoria de Ruberts, avui reformada

i convertida en el nou Centre

d'Animació.

Cal dir que quasi tot el poble

de Ruberts i una bona representació

de Sencelles va ser present a

la inauguració, donant la benvinguda

"oficial" i desitjant els millors

fruits a aquesta experiència,

que, segur, arribarà a bon terme

a un lloc ple de p;-.-u i tranquilitat,

coses tan cercades que sabem ben

cert que sabran conservar.

Sort.
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E N TR E VIS TA Antonia Jaume

Quin curs fas?

Faig COU. M'ha quedat la llengua

espanyola però la superaré.

Quines són les teves aficions?

El ciclisme, el tennis, la natació

a l'estiu i cantar.

Quin tipus de música t'agrada més?

No ho sé... En Juan Luís Guerra

i el que ara s'escolta.

Quins esports practiques?

I que t'ho he de dir dos pics?

On ens convidaries a nedar?

A ca nostra.

Platja o muntanya?

Platja!!!, a l'estiu, i a l'hivern

a la muntanya.

Banyador o bikini?

Banyador.

On t'agrada anar de marxa? Quin

lloc ens recomanaries?

M'agrada i vos recomanaria Alcúdia.

Una beguda que no sigui aigua?

Combinats,...

De què?

De whisky amb llimonada.

Falda o pantalons?

Pantalons, per favor!

Sabates amb tacó o planes?

Planes. No m'agraden els tacons.

Una flor o una Joia?

Una joia! (Ho diu i se frega les

mans).

Ball de bot o de discoteca?

Discoteca. També m'agrada el ball

de bot, però...

Cotxe o moto?

Les dues coses, mentre siguin

bons. (Nosaltres també)

L'estiu o l'hivern?

L'estiu per l'ambient, i l'hivern

per la foganya.

Cristal, La Revancha, La Dama

de Rosa,...?

De sudaques, res!

^ 6

Un actor i una actriu de cinema?

Richard Gere i Julia Roberts.

Un piropo que t'hagin tirat o

que t'agradaria que te tirassin?

- Eh! T'has aprimat!

- Quina tia més curra!

Tots dos els m'han dit.

Una anècdota?

Uf!! En tene moltes.
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Mollen una, per favor!

Quan vaig anar a Paris, vaig visitar

la Tour Eiffel. Em va impresionar

molt i vaig decidir pujar-hi.

Mentres estava esperant per pujar,

vaig sentir que queia una cosa

damunt el cap. I quina mala sort,

amb tota la gent que hi havia,

ern va haver de caure a damunt

jo una cagarada de coloni.

On aniries de viatge? Tota sola

o acompanyada?

La volta al món amb les meves

amigues, perquè ens ho passam

molt bé totes juntes.

El sol de la platja o del camp?

Es el mateix, o no? O n'hi ha

dos? Però el de la platja fa més

fi.

Què trobes del poble?

Quin dels tres? Sencelles, Huberts

o ca nostra? Sencelles és allà

on surt i hi teñe les amistats.

Per acabar, què opines de Sa Sella?

Sa Sella? I això què és? Ha, ha,

ha! (I després d'haver-li explicat

què era...) Trob que està molt

bé.

Imatges d'ahir

Sens dubte, si tots aquests personatges encara formassin part del
coro parroquial, ioó seves veus no serien com les que tenien a l'any

que ca va fer aquesta foto, és a dir, 1950.
Tots són sencellers, tots cantaven bé. Els coneixeu?

7 J
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LES FESTES DEL POBLE

Maria Antònia Llabrés, de Ca1n Paris.
Les festes sen entretengudes. El millor son les berbenes, i
no hi ha res que no m'agradi. Crec que la gent col·labora. Vol-
dria que duguessin grups actuals i moderns, i no grups de l'any
de la pera. Haver de pagar, segons quin grup vengui, sì, però
segons quin, no.

Miquel Aloy, de Ca'n Llargo.
Trob que scm el menys indicat per opinar perquè, en vista de
l'èxit de les darreres vegades, procur arrancar cap a un altre
poble. El que m'agrada més és veure que la gent col·labora,
i no m'agrada veure unes festes mortes. La col·laboració de
la gent és clau; si la gent no col·labora no fa falta que facin
festes. Els grups que han de dur són els que puguin agradar
als joves i a la gent major. Si les festes han de ser gratuïtes
i han de ser dolentes, val més pagar i que siguin bones. Per
molt gratuïtes que puguin ser, sempre paga el poble, directa
o indirectament.

Francisco Florit Mateu, de Ca'n Bergant.
Les festes estan be, son completes. El que mes m'agrada son
les exposicions de flors. En canvi, el que menys m'agrada
el tir al plat. Sobre la gent que col·labora, n'hi ha que
i n'hi ha que no. En quant a la aportació de l'Ajuntament,
crec que dóna el que pot; fan refrescs, boleros, etc. Sem de
l'opinió que les festes siguin gratuïtes, perquè el pobl«
per les festes.

Joan Carles Llabrès, de Ca's Tixador.
Trob que les festes estan be, en principi. Sense festes, el
poble seria molt trist, i, aixi, està animat. El que més m'agra-
da són les berbenes, i el que m'agrada menys són les exposi-
cions culturals. Crec que hi ha bastant col·laboració ja que
tot el poble fa la festa. M'és igual els grups que duguin,
si se fa festa i bauxa tot m'agrada. Cue les festes siguin
-tratuïtes està bé pel públic, però per l'Ajuntament, no, perquè
i surt perdent.

= 8
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Miguel Vallès Ramis, de Ca'n Merris.
Trob que les festes estan be, a jo m'agraden. El que més
m'agrada són les carreres a peu, mentre que el que menys m'agra
da són les exposicions culturals. Vaig a les berbenes i m'hi
deixen quedar fins a la 1,00 o les 2,00. M'agradaria que dugue£
sin als "Osifar", i estic a favor de que siguin gratuïtes.

Maria Colcmar, de Ca'n Roquet.
Per jo, aquests darrers anys han estat bastant dolentes. El
que més m'agraden són els esports i les diversions, però les
exposicions culturals no m'agraden tant. A l'hora de col·laborar
la gent xerra molt, però després no fa res. Els grups que ,
per jo, haurien de dur són "Modèstia aparte" i "Héroes del
silencio". Si poguessin venir grups bons, valdria la pena haver
de pagar.

Pep Vaquer.
Trob que les festes són poc originals. S'haurien d'organitzar
coses noves. El que més m'agrada són les exhibicions de les
nostres festes, però no hi ha res que no m'agradi. Jo crec
que la gent col·labora més que els anys passats; en aquest punt
estic content, però podria ser més. Voldria que duguessin grups
coneguts però poc desastrossos, que duguin gent sana. M'agrada
| que, si pot ser, les festes siguin gratuïtes, però si no pot
ser, no em fa res pagar un poquet.

Margalida Ramon Oliver, de Son Pelea.
Les festes del poble, aquests darrers anys, han anat mancavant.
Els meus actes preferits són les diversions i les berbenes.
En canvi, el que menys m'agrada és la poca col·laboració de
la gent. Hi podria haver més participació, i que la gent no
quedi enrera. Els meus grups preferits són "Osifar" i "Héroes
del silencio". Si duen bons grups, val la pena pagar, però
si han de ser xerecs, no.

Joana Crespi, de Ca'n Vaquer.
Les festes, pel meu gust estan bé. El que m'agrada mes son
totes les actuacions musicals, tant les berbenes con els bole-
ros, la Coral,... El que menys m'agrada són les carreres de
cotxes. Consider que hi ha bas tan ta gent que col·labora, però
encara n'hi podria haver més de la que hi ha. L'Ajuntament
sempre ha prestat bona col·laboració. Consider que està bé que
les festes siguin gratuïtes.

9 =



mmjËim
Els nostres Ta la iots

EL TALAIOT DE SON FRED.

La situació del talaiot
de Son Fred la localitzam
dins el terme de Sence-
lles, anant per la
carretera que ens duu
cap a Inca si agafam
el camí de Son Canys.

Les característiques
fonamentals d'aquest
talaiot és que té una
forma circular, i la
seva cambra central
tenia una columna al
centre i un corredor
d'accés.

Les mesures del talaiot
són de 41,80 metres
de circumferència,
4,60 metres d'alçada
a la part més alta,
0,85 metres d'alçada
del portal d'entrada,
0,75 metres d'ampiaría
del mateix portal i
3 metres de circumferència
de la columna central.

El talaiot de Son Fred
està ben conservat,
encara que té la cambra
interior mig enderrocada,
degut al pas del temps
i de la vegetació.

Al voltant d'aquest
talaiot hi ha restes
d'altres talaiots,
el que ens fa pensar
que podria ser un poblat
o conjunt talaiòtic.

L'estat actual d'aquests
vestigis és degut,
segons ens ha dit la
gent major del poble,
a que les pedres que
formaven aquest monument
es varen fer servir
com a fonaments de
1'antiga carretera
Sencelles-Inca.

El talaiot de Son Fred
té una anècdota bastant
curiosa, ja que l'antic
propietari de la finca
volia fer una "barbacoa"
damunt el talaiot.
Per evitar aquest fet,
la fundació Joan March
va adquirir la finca,
i l'any 1984 la va
donar al poble.
Creim que seria convenient
que es netetjàs més
sovint, ja que l'estat
és bastant deplorable
i les coses netes fan
més goig.

- 10
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FORMACIÓ DEL NOU CONSISTORI

Dissabte, dia 15, tingué
lloc, a 1'Ajuntament,la
presa de possessió
dels regidors i batle
elegits a les eleccions
del 26 de maig.
Molta gent volgué assistir
a aquest acte i la
sala de sessions es
va quedar petita.
Després de la lectura
per part de la secretària
de totes les disposicions
legals que marca la
llei damunt la constitució
de les corporacions
locals, es va formar
la Taula d'Edat amb
el regidor de més edat
i el de menys edat
que varen ser na Franciscà
Nicolau i en Joan Cirer.

Després de jurar el
seu càrrec na Franciscà
Nicolau, prengué jurament
al altres membres del
que, a partir d'ara,
serà el nou consistori.
Seguidament, votaren
al que serà batle aquests
4 anys i, com era d'espe-
rar, sorti elegit en
Guillem Ferrer per
5 vots a favor i 4

abstencions, i jura
el seu càrrec.
Va acabar l'acte amb
unes breus paraules
del nou batle, que
rebé la vara de l'ante-
rior, en Joan Roig.
Després, a l'antic
Ajuntament, tingué
lloc un refresc per
a tot el poble..
Segons hem pogut sebre

de fons municipals,
la composició del nou
equip de govern de
nou Ajuntament serà:
Batle: Guillem Ferrer.
Urbanisme :
Rubi.
Biniali:
Nicolau.
Interior:
Cultura,

ventura

Franciscà

Miguel Cirer
esports i

hisenda: Joan Cirer.

11 =
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De jove a jove : B iniali

Ens hem reunit un parell d'amics

i hem fet una petita xerrada que

ara vos contam:

Quê opinau de la gent jove de

Biniali?

Som pocs, però bons.

I de l'altra gent del poble?

Per ser un poble tan petit, hi

ha massa disputes. La gent major

es comporta com a nins. Hi ha

molta gelosia. Tothom vol comandar.

Creis que té futur Biniali?

Va progressant, a poc a poc, però

si ens fan una depuradora aprop,

creim que tornarem enrera.

Si Consell i Alaró segueixen tirant

les aigües brutes dins el torrent,

tots arribarem a sortir perjudicats

i el poc futur que pugui tenir

Biniali se n'anirà per avall.

Què trobau que hi fa falta a Biniali?

Fa falta que l'Ajuntament pensi

més en Biniali; que pensi que

Bini?1 •'. també forma part del seu

municipi i que no només ens cerquin

per anar a votar o a pagar.

Fa falta més il·luminació.

Fa falta asfaltar els camins.

Fa falta arreglar San Cristòfol,

que el tenim manco.

Fa falta acabar de començar el

poliesportiu.

Fan falta dones fees, perquè guapes

n'hi ha moltes.

No hi trobau res de positiu?

Veim més el que és negatiu.

Bini.-ali va recobrant vida.

Trobam positiu 1'abertura del

PUB.

Quins hobbies teniu?

Jugar a tennis, jugar a futbol,

anar en bicicleta, anar d'excursió,

practicar surf, anar de marxa,...

Com passau el cap de setmana?

A l'estiu anam a la platja, per

practicar surf.

A l'hivern anam al cinema i a

practicar altres esports.

Als vespres, de marxa (tant a

l'hivern com a l'estiu).

On començau la marxa?

La començam a Biniali, la seguim

a.... i l1acabam a Biniali.

Quines relacions hi ha entre els

joves i la gent major?

En general, són bones.

Què opinau dels sencellers?

Sense comentaris.

Es una gent molt seva, molt tancada.

Les nines són molt guapes.

fe 12
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Coneixeu la revista?

No.

Jo tampoc.

Sabia que hi era però no m'ha

arribat mai.

Jo sabia que existia però no la

1Ifpia.

Bé, com veis, hem xerrat un poc

de tot i els joves han estat contents

de que vos interesséssiu per nosal-

tres, ja que sempre hem estat

un poc apartt"c.

A més, enguany hem pogut informar-

vos sobre les festes de Biniali,

cosa que l'any passat no poguérem

fer perquè ningú es va dignar

a presentar-nos la revista Sa

Sella. Suposam que així vos donau

per aludits (Revista n* 18, Juny-

Juliol 1990).

IMO
— Hi ha diversos tipus d'humor:

Humol amalillo.

Humor verd.

Humor negre.

No vos cregueu que ens ho hem

inventat nosaltres, ho hem copiat
de la " Pantalla amiga TELE 5".

Anem a contar veritats:

La piscina està acabada

el pabelló ja fa temps

el "poli" està sencer

i no ens hem emprenyat gens.

ACUDITS :

— Sabeu per què un advocat va a

un psiquiatre?

P.D.: Feim a saber als sencellers

que no som biniauers, sinó BINIALERS.

Perquè ha perdut el "juicio".

Sabeu per què de cada dia hi ha

més motos a Sencelles?

La resposta en el pròxim episodi

de SA SELLA.

Pag. 12, versicle Hm. 19,2- 69.
Sabieu que a lã casa de cultura(antic

ajuntament), hi ha un músic llunàtic

que es passa les nits tocant un

sinestre instrument, aquest músic

es una mescla del "Fantasma de

l'òpera" i del "Fabioler de Hammelin"

Si sabeu qui és, enviau les cartes

en la resposta a l'apartat de

Correus: 0606í> de s'era d'en Pelat.

Les cartes es llegiran en públic

el dia del Ram... ÍAKUNIN.
!13 =
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C A R T E S

CAMÍ DE RETROCÉS

El que m'ha mogut a
escriure aquesta carta
és perquè crec que donant
la meva opinió molta
altra gent es sentirà
identificada amb ella.
Primerament vull dir
que crec que el lema
que l'encapçala ja xerra
per ell mateix, es pot
saber per on van els
tirs. Però si algú no
1'agafa o no 1'entén
m'explicaré més clar.

M'estic referint als
resultats obtinguts
a les passades eleccions
on crec que els electors
o el Poble es va lluir.
Dic això perquè està
Comprovat que.
lai tassó de gelat amb
un tros de coca, una
C£.mara de vídeo, el
regal d'un piano i quatre
bajanades més com aquestes,
poden més que el que
s'ha fet o s'ha intentat
fer aquests passats
quatre anys amb el Consis-
tori que hi ha hagut.

S'ha de reconèixer i
recalcar que han donat
un asésete de millora
al municipi -i és per
posar-nos a pensar si
estam a l'any 1.9yl
o hem tornat 60 anys
enrera.

També m'agradaria que
vos demanassiu, perquè
la veritat és que jo
m'ho deman, què pinta
dina un ajuntament com
el nostre un senyor
com en Ventura Rubí
si sabem que el que
cobra el Batle o el
Tinent de Batle no li

basta per comprar-se
yuros. Ja sé que la
seva resposta seria:
"que estima molt el
poble" i que ens estima
molt a nosaltres. (Això
no s'ho creu ni ell
mateix).

Vull donar l'enhorabona
a la feinada que s'ha
fet per recollir vots,
perquè és de veure el
moviment que fan unes
certes persones cel
poble, on mai surten
a llum, però que no
sé perquè cada quatre
anys donen senyals de
vida. (Per això el
Poble va així com va).
També el programa municipal
0 el nom que se li vulgui
donar, el vídeo que
varen gravar per emetre
per TVS (que és una
joia cinematogràfica)
1 un parell d'intents
més com passejades amb
una antigualla de cotxe,
mereixen donar-li un
reconeixement especial.

El que també vui dir,
és que ens posem a pensar
en les declaracions
fetes per eri Carles
Pizà de Ca'n Raió,
perquè es fa falta tenir
molt de morro per voler
donar a entendre a la
gent del poble que persones
com ell són les que
necessitam per donar
conseis i arreglar-ho
tot. Es de tots sabut
que aquesta persona
fa moltíssims d'anys
que ha deixat de saber

i quines són les necessitats
d'aquest poble, i més

I concretament, fa molts

d'anys que va deixar
d'asseure als padrissos
que hi havia abans a
la plaça. Perquè pel
que veig això per ell
és un tema de màxima
prioritat, juntament
amb les declaracions
compartides pels altres
onze components de la
c r. ;didatura del partit
Popular, de l'actual
situació de la Llar
de la Tercera Edat.

M'imagin que ara hauran
deixat de passar pena
i podran dormir tranquils,
ells i la gent que els
va votar, sabent que
ara no tendrán cap tipus
de problema a l'hora
de demanar doblers pel
poble, ja que el Partit
Popular compte amb la
majoria tant a la Ço
munitat Autònoma com
en el Consell Insular.
Perquè si estant en
l'Oposició, segons el
seu programa electoral,
varen aconseguir tants
de milions. No vui ni
pensar els que arribaran
ara que tendrán la majoria
,absoluta a l'Ajuntament
1(serà per tornar milionaris
'tots).

No val la pena opinar
j sobre les restants persones
que queden a la candidatura
pel motiu que tots coneixem
i sabem de quin peu
es calça cada un. Però
'sí les vui dir: Basta
ja d'insults, de criticar
i de voler treure padassos
bruts dels altres!.
Som gent civilitzada,
i si un lema del seu
programa és : Que per
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fer-ho millor, basta
fer-ho bé, comencin
a aplicar-se a ells
mateixos aquestes paraules,

j ja que no han tengut
temps de fer-ho durant
la campanya electoral.
|Esper, ja per acabar,
que sapigueu acceptar
aquesta crítica perquè
era necessari que algú
la fes. I vui deixar
clares tres coses per
la gent que llegesqui

aquesta carta:
Que això és una opinió

personal meva i per
tant la resta de la
candidatura del PSM
no hi té res a veure.

Que no és una postura
a favor ni en contra
d'en Joan Roig ni cap
a la Candidatura del
Grup Independent Senceller.

I que tampoc és una
crítica cap a la persona
sinó a la manera d'actuar
que han tengut.
PERQUÈ PER DIR-HO A
DARRERA ES POT DIR A
DAVANT.

Antònia Roig Vallès.

CARTES

LA POLÍTICA COM A TASCA

Me deien que la política
era molt bruta i no
ho volia creure.Encara
no ho puc dir per experièn-
cia, però el que puc
anticipar és que hi
ha persones que es dediquen
a la política amb formes
brutes, que passen gust
d'ofendre els demés
i veure de provocar
els altres tan sols
per veure si s'enfadaran
i que faran davant les
provocacions.

Entrar dins aquest joc
no és un bon sistema
per fer bona feina que
és del que es tracta;
no de veure qui tira
més figues com si fos
un ping-pong.
La política s'hauria
de pendre com una tasca,
més dins una societat
democràtica a on el
civisme i la bona convivèn-
cia fos possible i sobretot
comportar-se amb educació,
amb vertader respecte

cap als altres i no
escampant rumors sense
confirmar,escriure en
la premsa diària notícies
que no són certes i
tirant conyetes amb
la intenció de molestar.
Des d'aquí m'agradaria
fer una convidada a
tot el poble a que pensas
d'una forma més seriosa
abans de repetir coses
que en lloc de fer-nos
créixer cap amunt, ens
facin retrocedir i ens
autodestrueixin.

Ma Dolores Gili. Regidora.
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LES FESTES DE BINIALI

Entrevistam a en Toni Mayrata
Beltran, jove de 23 anys, que
de professió és currant i estudiant.
El motiu de l'entrevista és parlar
de les festes de Sant Cristòfol
de 1991.
Toni, com es presenten les festes?
Molt bé, les espectetives són
bastant bones.
Qui més duu les festes?
En Toni Amengual (Ca's Capellà)
i en Toni Alós (Aireflor),amb
la col·laboració de l'associació
de veïns.
Ens vols contar un poc el programa
de festes?
Les festes comencen dia 5 de Juliol
i duren fins dia 10, dia del patró.
Estan pensades per fer el gust
de tothom. Hi haurà música mallorqui-
na, balls mallorquins, berbena
amb els conjunts S'TYLS i ANCORAGE.
També hi haurà corregudes de joies
pels petits, i pels més grans,
corregudes del conill i pollastre;
també temdrem jocs infantils ,
partits de futbol (fadrins contra
casats, juvenils i infantils).
Hi haurà una comèdia, "Bonaventura",
d'un grup de Llucmajor.
Altres jocs seran la trencada
d'olles, ginkameSjtir al plat,
concurs de dibuix i , també ,
exposició de cossiols.
No ens hem d'oblidar de la Missa
Solemne en honor a Sant Cristòfol
i les tradicionals beneides.
També contam amb la participació
de la Coral de Sencelles.
El dia de Sant Cristòfol, i haurà
la festa als majors amb l'obsequi
de la tradicional ensaimada. A
més, es dóna un obseque pel padrí
i padrina més grans.

Com es porta l'Ajuntament de Sence-
lles econòmicament?
Fins ara, s'ha portat discretament.
Només aporta un 35% sobre les
despeses totals.
Part. de l'Ajuntament, qui més
vos ajuda?
El Consell Insular, El Govern

Balear (que dóna els trofeus)
i moltes altres empreses particulars
que col·laboren.
Tens experiència d'altres anys?

Sí,l'any passat vaig dur les festes.
Tots els problemes de dur les
festes es deuen compensats econòmica-
ment, o es produeixen pèrdues?
Econòmicament, surt compensat,
però el que guanyes no compensa
les hores perdudes.

Si es produeixen beneficis què
feis amb ells?
Celebrar-ho amb les companys amb
una petita bauxa, perquè no dóna
per a res més.
Toni, tens res més que dir?
Sí,que l'associació de festes
convida a tots els sencellers
a festa.
A més repartirem programes a l'Ajun-
tament i a tots els que han col·labo-
rat.
Vos esperam!
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M U S I C A

El passat 25 de Maig,
dia de reflexió política,
el nostre poble es
va vestir de gala ja
que, com era habitual
fins l'any passat,
els "quintos" varen
organitzar la seva
berbena, cosa arriscada
avui dia ja que una
berbena ja no és com
era fa uns anys. Prova
evident és que hi ha
la meitat de gent menys
que la que hi solia
haver, i la que va
venir se'n va anar
a les tres, per cercar
aires més moguts, és
a dir, cap a la costa
0 zona turística.

Aquests 30 "quintos"
1 "quintes" ens fan
reconèixer la seva
bona gestió, en el
sentit d'organitzar
la festa. Demostraren
saber aprofitar un
lloc com "Sa Plaça
Nova", on fa molts
anys que no s'hi organit-
zava cap berbena, amb
el suport de tot el
poble que es va voler
ajuntar a la bulla.

Un altre punt destacable
seria la bona elecció
dels conjunts; i com
que estam a la secció
musical, els farem
una mica de crítica.
Els "Tatxes Band",
grup revelació del
nostre poble, que es
dedica a recopilar
els millors temes de
Rock Clàssic de totes
les èpoques; ja és
hora que tragueu un
tema vostre. Destacaríem
la seva força per animar

la gent i saber triar
les cançons en el precís

moment. L'altre grup,
"Tedeum", una mica
més experimentats,
que combinen el Pop
amb influències gòtiques
de grups com "The Mis-
sion". A les seves
cançons no hi manca
una protesta o un senti-
ment a l'hora de fer
les lletres.

Destacam les bones
intencions per part
dels "quintos" i "quintes"
per aconseguir que
un any més podem gaudir
d'una festa molt nostra
en perill d'extinció.

INFORMACIÓ QUE ENS
FA ARRIBAR NA FRANCISCÀ
NICOLAU, DE BINIALI.

NOTA ACLARATORIA

Mayrata: Llinatge origina-
ri de Catalunya. Així
el trobam al "Nobiliari
General Català", de
Fèlix Domènech y Roura
i a les obres de Miquel
de Salazar.

(Perquè es pugui posar
a la revista Sa Sella,
ja que al passat número,
a la secció dels llinatges
no se sabia d'on prove-
nia) .
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S A N O S T R A V E G E T A C I Ó

Sens dubte és l'arbre mes important
i més característic que tenim a
les nostres illes perqué temps
enrera cobria tota l'extensió de
les illes de Mallorca i Menorca
i en canvi no existeix de forma
natural a Eivissa. Però, no obstant
l'ocupació humana l'ha feta minvar
de forma extraordinària.
La familia de les alzines (Fagà-
cies) la formen les següents espè-
cies més importants:

Fagàcies:
- quercus ilex (encina, alzina)
- quercus coccifera (coscoja, cos-
coll o alzina ravell)
- quercus faginea (roble, reure
o roure)
- quercus súber (alcornoque, surer)

Les més importants per nosaltres
són l'alzina i el coscoll perquè
el roure i el surer són cultivats

con a plantes a jardineria.
L'alzina, arbre o arbust que pot
tenir gran tamany, tronc robust,,
escorça negra i escamosa, fulles
petites i coriàcees, consistents
de forma i tamany, que duren 2
o tres anys i molt variable en
forma i tamany, d'un verd intens
a damunt i blanques per davall,
floreix d'Abril a Maig i fructifica
de Novembre a Décembre. El seu
fruit es coneix con aglà amb la
seva clàssica cúpula o capell i
acaba en punta.
Tenim boscos i arbres molt impor-
tants o millor dit, molt coneguts
per tots nosaltres com són els
següents: l'alzina grossa de Son
Verd, l'alzinar de Can Xim, l'alzi-
nar de Jornets.
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L'alzina, abans, i per desgracia
avui en dia, és molt apreciada
per la seva llenya i antigament
pel carbó que va donar non a la
indústria del seu mateix nom.,
que era elaborat a les sitges.
És una vertadera llàstima que -
es continuïn tallant alzines perquè
la seva edat té que contar-se
en cents d'anys.
Les alzines d'aglans dolç (castanya
i d'en Pere Andreu) se suposa que
han estat empeltades, no hi ha
espècies.
El coscoll, arbust que pot tenir
de 2 a 3 metres, molt ramificat,
tronc d'escorça negra vermellosa,
branques tendres, cotonoses, fulles
espinoses i dentades més petites

que les de les alzines. El punt
més petit i el capell amb escanes
puntiagudes, que floreix els mesos
d'Abril i Maig i fructifica entre
l'Agost i l'Octubre del segon any
i que se troba prop del nostre
poble, a les voreres de la carrete-
ra que va cap a Santa Maria davers
la via del tren. No tene coneixe-
ment, en aquests moments, de que
n'hi hagi dins el nostre terme.
Una curiositat de l'alzina és que
si aficatn l'escorça dins aigua
un parell de dies la podem emprar
per tenyir.
Refranys :
Vaig néixer capell posat,
tota ma vida l'he duit,
i des de que es capell m'és fuit,
no he begut ni he menjat.
Carboner, bon carboner,
què duis dins aquest sarró?
Jo hi duc sa meva suor
d'onze dies de sitger.
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A Biniali, per celebrar la victòria

han sembrat cossiols. I què me'n

direu d'aquests cossiols?

Molt de "bordillo", poc "goteo",

poc "solfat amònic", poc "fems",...

A Sencelles, a partir d'ara, se

canviaran totes ses boines i ca-

pells de palla per uns capells

"Dallas" ; se reccmana que en lloc

de fumar entrefinos, fumin puros

de pam.

f• *„

L'Ajuntament passat havia d'esvair

els doblers i han posat retrovisors

a tots els cantons, i ha estat

com amollar una bufeta a l'aire,

perquè en dos dies tot ha quedat

esvaït....

Idòü 40.000 menys!!

Qie no sabeu que també tenim un

"superministro"?

Carlos Solchaga i Xaca (de Ca'n

Rei).
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I que no es guapo això?

Es bâtie en descapotable. I n'hi

ha que s'ho passen pipa.

NOTICIARI ELECTORAL

- He quedat molt satisfet de ses

eleccions ja que, casi cada vespre,

me n'anava a jeure amb sa panxa

plena. Llàstima que siguin cada

quatre anys 1

- Sa campanya de ses dones des

candidats ha estat més entretenguda

que sa campanya dels homes de ses

candidates.

- Tene a dir que es vespre de ses

eleccions, a Ca'n Paris varen aca-

bar es til·lo i sa canxanil·la.

- I ara que vos pensau? Resulta

que a ningú li agrada es despatx

de s'oposició; estan massa amunt.

Saps quins comptes fa s'ase, i

altres es carreter! I altres comp-

tes fa l'amo d'es carro!

- S'estrella de ses propostes de

ses eleccions va ser sa rotonda

que va proposar un candidat. Vos

podeu imaginar sa cara d'espant

dels qui arribin a sa Creu de Sa

Cometa: VIA CINTURA NORD - VIA

CINTURA SUR - CENTRO CIUDAD.

En Barramot
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En les lligues de futbol
acabades, tots es preparen
per a la propera temporada,
i sinó, no estaran molt
a fer-ho.
Del C.E.Sencelles, segons
ens han informat, no
hi ha res decidit de
caire a la propera tempora-
da uns diuen que seguirà,
altres que es disoldrà.
De totes formes no hi
ha res clar, .i tan pot
ser una cosa com l'altra.

Del A.T. Sencelles sabem
que té ànims de continuar
a tercera regional.
Aquest club està pensant
fer un equip benjamí
o aleví segons venguin
les circumstàncies,
perquè així la gent
del poble pugui començar
a jugar a futbol, i
així dins el poble mai
s'acabi aquest esport.

Dia 20 d'abril es va
inaugurar el club ciclista
local.Els components
d'aquest es varen presentar
a la plaça de l'església,
els quals varen ésser
anomenats pel seu president
Josep Ramis. Aquest

club va convidar a tothom
que volgué assistir
a un piscolabis. Desitjam
per aquest nou club
local els millors èxits
possibles.

É! passat dia 18 de
Juny el C.E. Sencelles
va convocar una assamblea
extraordinària per decidir
el futur del Club. En
aquesta convocatòria
varen assistir una dotzena
de persones.
La reunió fou convocada
per el president del
club Llorenç Ramis,
per presentar la seva
dimissió.El motiu d'aquesta
dimissió fou un llarg

enfrontament personal
amb el president del
A. T. Sencelles, Ventu..
Rubí.
En aquesta xerrada es
va dir que el qui volgués
presentar-se com a presi-

dent del club estaria
recolzat per en Llorenç
Ramis.Aquest possible
nou president s'hauria
de presentar abans del
proper dia 30 de Juny.
Es va anunciar als presents
les despeses ideutes

té el club i va
que el president

agafi el club s'haurà
fer càrrec (que per
és la primera vegada
un president deixa
club amb despeses),
que tots els seus

avantpsassats el varen
deixar amb superàvit.
El que es presenti per
president haurà de tenir
tot això en compte.
Es llastimós que una
entitat com aquesta
hagi d'arribar a aquesta
conclusió.
També fa pena que en
un poble com Sencelles
hi hagi d'haver dos
Clubs.

que
dir
que
de
cert
que
el
ja
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EtS RESULTATS DE LES ELECCIONS

En primer lloc cal
destacar una elevadísima
participació molt per
damunt de la mitja
de Mallorca. Més d'un
80% dels electors amb
dret a vot participaren
a les eleccions.
Pel que fa a les eleccions
autonòmiques cal resenyar
una abrumadora majoria
del PP-UM que, amb
703 vots, supera el
que va obtenir fa quatre
anys, que tenint en
compte que AP-PL, PDP
i UM es presentaren
per separat si juntam
els vots de tots ells
fan un total de 613,
el que representa un
augment de quasi un
15%.
Important davallada
igual que a tots els
llocs, del CDS.

AUTONÒMIQUES

1.987

(AP-PL)+(UM)+(PDP)

CDS :

PSM-EN :

PSOE :

Verds :

Altres ;

728

40

38

192

O

8

1.991

PP-UM :

GPS :

PSM-EN

PSOE :

Verds :

Altres

703

8

196

126

20

18

Davallada del PSOE
amb més d'un 30%. I
una significativa aparició
del partit verd amb
20 vots. Els damés
tenen xifres poc signifi-
catives. Menció apart
al PSM que ha passat
de 38 vots a 1'any
87, a 196 enguany.
Es evident que una
candidatura del poble
estira molts de vots
de cara a la Comunitat
Autònoma.
En quant a vots per
elegir Ajuntament es
fa difícil fer una
valoració si tenim
en compte els molts
de factors que intervenen
i sobre tot que qualsevol
valoració seria arriscada
i poc objectiva. Tot
i això veim que a nivell
global (districte I

II) el PP-UM amb

un total de 520 vots
manté (si pensam que
l'any 87 AP-PL i US
presentaren llistes
separades i que enguany
la llista PP-UM pot
haver unit els votants
de les dues) pràcticament
els 518 de AP-PL i
US.
Els Independents amb
una important pèrdua
de vots, en concret
146, perden la majoria.
I el PSM obté (si tenim
sn compte que Sencelles
des de sempre ha tengut
amb un importantissimi
percentatge de vot
conservador) un resultat

important.

R E S U L T A T S E L E C C I O N S L O C A L S

1.987 | | 1.991

518 510

AP-ÍL-US PP-UM INDEP.
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