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Benvolguts i benvolgudes,

Queridos y queridas,

Un any més ens trobam a les portes de
la celebració de les festes patronals de la
nostra ciutat. Sant Abdon i Sant Senén són,
per a tots els inquers, un punt d’inflexió dins
l’estiu. Un temps per fer poble i per gaudir
de la ciutat. Ara, tenim per endavant quasi
dues setmanes amb tot un seguit d’actes i
activitats pensades per a tothom. En aquest
programa, que teniu entre les mans, podeu
trobar tota la informació per passar uns
dies meravellosos.

Un año más nos encontramos a las puertas
de la celebración de las fiestas patronales de
nuestra ciudad. San Abdón y San Senén son,
para todos los inquers, un punto de inflexión
dentro del verano. Un tiempo para hacer
pueblo y para disfrutar de la ciudad. Ahora,
tenemos por delante casi dos semanas
con toda una serie de actos y actividades
pensados para todo el mundo. En este
programa, que tenéis entre las manos,
podéis encontrar toda la información para
pasar unos días maravillosos.

D’ençà que tenc records, l’estiu a Inca ha
estat un temps d’alegria. De nin i de més
gran, amb els amics, hem passat horabaixes
i vespres trescant per diferents llocs,
perquè hi havia corregudes de joies, teatre o una revetlla.
Aquest esperit és el que estam intentant recuperar entre tots
els companys de consistori. Des de totes les àrees hi ha una
col·laboració activa perquè tots els actes surtin de la millor
manera possible i per fomentar la participació de tots els
inquers. El nostre objectiu és que els nostres carrers i places
s’omplin de gent; que els veïns convidin als seus amics a venir
a Inca i que, en definitiva, facem poble. És, també, important
per a l’equip de govern conèixer el parer dels habitants de la
nostra ciutat. Per això, si creis que es pot millorar el programa
de festes, volem que ens ho digueu, perquè plegats tendrem
les celebracions de tots i per a tots.
En aquest darrer any, haureu vist que es van aconseguint
diferents fites que ens màrcarem quan entràrem a governar
a l’Ajuntament d’Inca. En dos anys s’han tractat tots els temes
històrics (ronda, teatre...) dels quals fa anys que parlam a Inca.
Malgrat que alguns estan en procés, creim fermament que
els veurem acabats. Pensam que la recuperació econòmica i
social de la nostra ciutat implica canviar l’immobilisme en el
qual ha estat Inca als darrers anys. És hora de fer passes per
situar-nos, un altre cop, com a capital de la Part Forana. Hem
d’empènyer, plegats, per tornar a ser un municipi dinàmic en
tots els aspectes. Hi ha coses que podran anar més aviat i
d’altres seran més lentes; però no hem de perdre el nostre
objectiu, que és ser un territori de progrés.
Finalment, en nom propi i en el de tots els companys de
consistori, us desitjam que passeu unes bones festes de
Sant Abdon i Sant Senén, i que en gaudiu amb família, amics i
veïns. Preneu els carrers i les places, feis poble.

Molts d’anys a tots i totes!
Virgilio Moreno Sarrió
Batle d’Inca

Desde que tengo recuerdos, el verano en
Inca ha sido un tiempo de alegría. De niño
y de más mayor, con los amigos, hemos
pasado tardes y noches paseando por diferentes lugares,
porque había carreras de joies, teatro o una verbena. Este
espíritu es el que estamos intentando recuperar entre todos
los compañeros de Consistorio. Desde todas las áreas hay
una colaboración activa para que todos los actos salgan lo
mejor posible y para fomentar la participación de todos los
inquers. Nuestro objetivo es que nuestras calles y plazas se
llenen de gente; que los vecinos inviten a sus amigos a venir
a Inca y que, en definitiva, hagamos pueblo. Es, también,
importante para el equipo de gobierno conocer la opinión
de los habitantes de nuestra ciudad. Por eso, si creéis que se
puede mejorar el programa de fiestas queremos que nos lo
digáis, porque juntos tendremos las celebraciones de todos
y para todos.
Durante este último año, habréis visto que se van consiguiendo
diferentes hitos que nos marcamos cuando entramos a
gobernar en el Ayuntamiento de Inca. En dos años se han
tratado todos los temas históricos (ronda, teatro...) de los que
hace años que charlamos en Inca. A pesar de que algunos
están en proceso, creemos firmemente que los veremos
acabados. Pensamos que la recuperación económica y social
de nuestra ciudad implica cambiar el inmovilismo en el cual
hemos permanecido los últimos años. Es hora de dar pasos
para situarnos, otra vez, como capital de la Part Forana.
Tenemos que empujar, juntos, para volver a ser un municipio
dinámico en todos los aspectos. Hay cosas que podrán ir más
rápido y otras serán más lentas; pero no tenemos que perder
nuestro objetivo, que es ser un territorio de progreso.
Finalmente, en nombre propio y en el de todos los
compañeros de Consistorio, deseamos que paséis unas
felices fiestas de San Abdón y San Senén, y que las disfrutéis
con familia, amigos y vecinos. Tomad las calles y las plazas,
haced pueblo.
¡Muchas felicidades a todos y todas!
Virgilio Moreno Sarrió
Alcalde de Inca
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Festes en honor de les relíquies dels patrons
Abdon i Senén, 1704
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En el programa de les festes patronals de l’any 1995
publicava un treball amb el títol “Les relíquies dels sants
Abdon i Senén.” En ell explicava com el bisbe de Mallorca,
l’Excm. i Rvdm. Sr. Francesc Antoni de la Portilla; el
rector de l’església parroquial de Santa Maria la Major,
Mn. Miquel Santandreu; i el jurat major de la Universitat
i Vila d’Inca, Bartomeu Llompard, demanaren en data de
13 de setembre de l’any 1703 al Molt Il·lm. Prior i Capítol
del monestir del Patriarca Sant Benet de la vila d’Arles
“una de les relíquies de cada un dels sants, encara que
sia una petita quantitat d’osset de cada un, o qualsevol
altra mínima partícula.” També concedien poder al M. R.
P. F. Domingo Torradavella, mestre en Sagrada Teologia
de l’Orde de Predicadors del convent de Girona, per dur
a terme tal demanda.
El P. Prior, o en altres llocs nomenat com P. Abad, del

citat monestir d’Arles, remeté a Inca, passant per la
ciutat de Girona, un osset de la mà de St. Abdon i una
bocinet de costella de St. Senén posant una sèrie de
condicions: “aquestes relíquies no podien ser venudes,
cedides ni alienades i havien de romandre sempre dins
l’església, tancades amb honor i dins un reliquiari”. Dia 6
de juny de 1704 es reuniren a l’aula capitular o sagristia
el rector Santandreu i els preveres Mn. Miquel Sunyer,
Mn. Joan Bartomeu Danús, Mn. Miquel Ramis, Mn.
Guillem Rayó, Mn. Sebastià Saurina, Mn. Miquel Català,
Mn. Miquel Siquier, Mn. Joan Jordà i Mn. Joan Pomar
per decidir qui havia d’anar a Girona, del comtat de
Catalunya, per portar a Inca dites relíquies, tenint també
en compte l’opinió dels Magnífics Jurats. Quedà elegit
Mn. Joan Jordà, i se li donaren tots els poders mitjançant
una procura. Així mateix, es decidí que “la nostra
Comunitat no puga ser compel·lida, in uium justia, en

Llegirem ara alguns pagaments que realitzà l’honor
Magí Carbonell, lloctinent de l’honor Joan Masssip i Vich,
clavari l’any 1704 que finà el 1705. Dia 21 d’abril de l’any
1706 es reuniren a la sala de la Universitat i Vila d’Inca
els jurats Joan Capó, Queto, Onofre Rubí i Pere Josep
Morro, juntament amb els oïdors de comptes Joan
Capó, Queto, i Joan Reura i Mesquida, per mirar el llibre
i el quadern de clavariat “pàgina per pàgina i partida
per partida”. Entre els molts de pagaments hi consten
aquells que fan referència a les relíquies, al reliquiari i
a les festes que es varen celebrar per l’arribada a Inca
d’aquestes. “Les festes de les relíquies” es dugueren a
terme els dies 6 i 7 de setembre de 1704. Els 17 primers
pagaments porten data de 14 de setembre de l’any citat
anteriorment.

jurat, 19 ll. 4 s. per raó de 48 dies que ha vagat en Ciutat en
diverses ocasions, una per firmar les procures que se feren
per aportar les Santes Relíquies de nostres Patrons i 2 ll. i
7 s. per aiguardent, sucre i canyella que se va gastar en les
festes de les relíquies. Jaume Mairata del Canyar, 2 ll. per
haver hostejat en sa casa als dos homes que feren los focs
per les festes i mantenir-los. A la vídua de Pau Amer per
aportar los homes qui amollaren los focs per dites festes de
les relíquies, 10 s. Bernat Rubert, corder, 1 ll. per llendera
per fer lo cadafal de la comèdia. Guillem Seguí, botiguer, 1
ll. 6 s. 8 d. per pólvora per dites festes. Bartomeu Llabrés,
fuster, 2 ll. 6 s. per fer lo cadafal per la comèdia. Pau
Saurina, escolà, 4 ll. per encortinar la nostra església en les
dites festes de les relíquies. Al mateix clavari, 1 ll. 13 s. 10 d.
per una dotzena de xebrons per fer lo cadafal dels focs que
se feren per dites festivitats. Miquel Ferrer, Baster, 5 ll. per
tota la tella i poll per les festes de les relíquies dels nostres
patrons. Guillem Coll, 3 ll. 17 s. per el llenyam que li hem
comprat per lo cadafal de la comèdia en la festa de les
relíquies. Pere Ferrer de Pere, 31 s. per quaranta dotzenes
de tatxes i altres claus per lo cadafal de la comèdia. Antoni
Ferrer, Verd, botiguer, 2 ll. 12 s. per raó del suc que han
pres de casa seva per les festivitats dels patrons. Antoni
Carbonell, fuster, 2 ll. 6 s. per fer lo cadafal de la comèdia
i 1 ll. 10 s. per adobar les cadires que se varen rompre en
lo cadafal de la comèdia. Miquel Siquier, prevere i bosser
de la nostra parroquial, per les festivitats que se celebraren
els dies 7 i 8 de setembre de 1704 per les Santes Relíquies i
7 ll. per los goigs celebrats per Nostra Senyora Santíssima
la Major. Joan Llompard, prevere i mestre de capella, 2
ll. per les festivitats dels nostres patrons.

Es paga a: Miquel Llobera, traginer, per haver aportat
una caixa amb les robes i domassos per fer la comèdia 1
ll. Pere Pons de Búger, 12 s. per lo treball que ha prestat
per aportar los mestres qui feren los focs quan se feren les
festes dels nostres patrons. Miquel Llompard, Catiu, honor

Els altres pagaments porten data dels mesos de maig i
d’octubre de l’any 1705. Són aquests: consta haver pagat
a mestre Josep Fuster 4 ll. 13 s. a compliment d’aquelles
55 ll. que ha costat lo reliquiari de nostres patrons Abdon i
Sennen, plata i mans. Joan Prats, honor jurat, 8 ll. per raó

haver de pagar ninguna cosa per la consecució de les
dites relíquies”.

FISIOTERAPIA • MASAJE TERAPEUTICO • FISIOPILATES
Gran Vía Colón, 192 - 07300 INCA - Tel. 618 485 421
mariallabres@icloud.com - www.mariallabres.com

5

de 20 dies que s’ha ocupat per Ciutat i en diferents ocasions
per fer aportar les relíquies dels nostres patrons. Rnd.
Pare Fra Francesc Balle, religiós del convent de Sant
Domingo, 10 ll. per tantes li donaren quan se va embarcar
per aportar les relíquies dels nostres patrons. Al clavari, 86
ll. 14 s. 4 d. per tantes n’ha pagades per ordre nostre per
el cost de la festa de les Santes Relíquies i altres referits a
músics i predicadors. Joan Siquier, jurat major, 11 ll. 12 s.
per firmar les procures que se feren per aportar les Santes
Relíquies dels nostres patrons a Mallorca.
Tan sols voldria acabar amb una nota certament
important. Dins els pagaments del clavari de l’obra de
l’església parroquial que van dels anys 1822 al 1823,
hi ha aquesta nota: S’han pagat 9 ll. 6 s. per guix i claus
per les manxes i per llauna per la relíquia dels Patrons per
haver-nos quedat sense plata de dita relíquia, puix per
ordre de l’anomenat Gefe Polític, lo Ajuntament d’aquesta
vila la dugué a les Cases de l’Ajuntament de Palma i després
la varen fondre per fer moneda en el convent dels Caputxins
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de Palma, després que los religiosos foren expatriats de
Mallorca i embarcats a la mala hora de la nit d’ordre del
dit Gefe qui es deia Ginés Quintana, natural de Catalunya.
El reliquiari actual dels patrons no és el mateix que
aquell que va fer mestre Josep Fuster pel maig de l’any
1705. L’actual que podem veure amb la vasa de fusta i
el reliquiari de llauna amb vidres, que conté els ossets,
fou fabricat pel daurador Joseph Arbós i entregat
a la parròquia dia 19 de maig de l’any 1825. Costà la
quantitat de 5 ll.
NOTES. Les anteriors dades estan agafades dels corresponents
llibres de Clavaria dels arxius històrics Municipal i Parroquial d’Inca.
No he aclarit el nom de l’obra de teatre que es va representar ni
els noms dels artistes. Les estàtues dels patrons, Abdon i Senén,
que surten en aquestes pàgines es troben dins una dependència
de Santa Magdalena del puig d’Inca i el reliquiari, al Museu de la
parròquia de Santa Maria la Major.

Gabriel Pieras Salom
Cronista oficial i
arxiver honorífic de l’Ajuntament d’Inca
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La Llar dels Padrins
va celebrar la festa
de fi de curs
Antoni Pujol va agrair i elogiar la gran participació a les
activitats
El passat dia 31 de maig es va celebrar la festa de fi de
curs a l’Associació de Gent Gran de Cas Padrins, que
presideix Antoni Pujol. L’acte es va realitzar a la seu social
de l’Associació al carrer del Barco, amb la participació de
poc més de dues-centes persones que es reuniren en
un ambient festiu.
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El president de l’entitat Antoni Pujol, que estava envoltat
de la seva Junta Directiva, va saludar a tots els assistents i
els va dir que esperava que en el present curs haguessin
gaudit de les activitats que s’havien duit a terme. Els va
agrair la seva assistència i participació, ja que “nosaltres
ens esforçam perquè us trobeu a gust quan veniu a fer
alguna activitat”. També hi eren presents els monitors
d’aquestes.
L’Associació de Gent Gran en el present curs n’ha
realitzat moltes, com són informàtica, teatre, ball en
línia, ioga, ball de saló, lectura, gimnàstica, alimentació
saludable i “Activa la ment”. Activitats que s’han pogut
fer gràcies a l’Obra Social de “la Caixa i al Consell de
Mallorca. Cal destacar que hi han participat molts de
socis.
A més de tot això, durant el curs varen fer la festa del

començament de curs, festa de les Matances, moltes
d’excursions i caps de setmana, torrada i bunyolada, així
com el sopar a la fresca, a banda, d’activitats recreatives
de jocs que es tenen lloc diàriament.
Varen fer un exquisit dinar que havia preparat per a
aquesta festa Rosa Cladera, i dins un bon ambient de
germanor i amistat de tots els assistents que en varen
gaudir, brindaren al final perquè tots passassin un bon
estiu i poguessin retrobar-se de bell nou la propera
temporada.
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Abans del final de curs fan la tradicional excursió a Sant
Marçal, que compta amb molta acceptació entre els
associats; una festa que cada any congrega molta de
gent que té molta devoció a aquest sant protector.
Ara les activitats entren a la seva recta final. A l’estiu,
per Sant Abdon, oferiran un gelat als socis i faran el
sopar a la fresca. El començament de curs i activitats es
realitzarà en el mes de setembre.
B.P. A.

Más aire comprimido con menos energía

COMPRESORES DE TORNILLO
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Agraïment
Vull aprofitar l’oportunitat que em dóna l’Ajuntament
d’Inca en aquestes pàgines del programa de festes
de Sant Abdon i Sant Senén per escriure unes lletres
d’agraïment en el darrer estiu de la meva etapa al
servei de la Unitat de la Pastoral de la Mare de Déu, i
concretament a la ciutat d’Inca, ja que el passat 19 de
juny sabíem la notícia del meu nomenament com a
bisbe auxiliar de l’Arxidiòcesi germana de Barcelona.
Agraesc les enhorabones, tot i que també em
manifestau una certa tristesa perquè no ens veurem
tant, no compartirem el dia a dia. Jo també compartesc
aquests sentiments: per una banda, la il·lusió per una
nova etapa, i alhora el dolor per deixar de compartir el
dia a dia amb vosaltres.
Però permeteu-me que faci un agraïment en veu alta
per alguns motius que duc al cor:
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1. La vida pastoral d’un capellà, d’un rector o un vicari,
és sobretot una experiència de relacions personals.
Quan vàrem arribar dia 7 de setembre de 2014 no
ens coneixíem, i per tant tampoc no ens estimàvem.
Jo deixava les comunitats de Corpus Christi i Sant
Josep Obrer de Palma amb el dolor propi d’un que
deixa unes persones molt estimades; el mateix
sentiment que tenc ara. Però en aquests tres anys
ens hem conegut, hem compartit molts de moments,
experiències belles i dures, i ens hem anat estimant.
Amb molts hem compartit el do de la fe, la bellesa de
descobrir enmig de la nostra realitat de cada dia la

010 Inca
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presència del Senyor que hi habita, i això ens ha unit
molt. Què n’és de bella, l’experiència de l’amistat, i
més quan neix del mirar junts el Crist!
2. Una experiència que m’ha fet molt de bé i m’ha ajudat
a créixer molt ha estat treballar a la pastoral en
equip. Un “equipasso”: dos preveres, Mn. Carles i el P.
Vicenç, i un diaca, Mn. Rafel. Temporades s’hi ha afegit
Mn. Ricardo, que ho ha compaginat amb estudis. Ha
estat impressionant poder compartir també aquesta
bella missió amb Mn. Pere Fiol i aprendre de la seva
experiència. Hem compartit problemes que naixien
de l’experiència de posar en marxa una unitat de
pastoral tan gran, cercant solucions i sobretot posant
en comú criteris pastorals. Però el més bell de tota
aquesta experiència ha estat que ens hem estimat,
que hem estat companys de pregària, molts de
moments junts, fins i tot moments de riure plegats,
de vacances... Ha estat una passada!
3. Aquesta experiència d’equip s’ha multiplicat amb
tots vosaltres, amb tants de grups, equips, consells
parroquials, activitats, confraries... Agraesc tant tanta
participació de tantes persones en tantes iniciatives...
Cert que tres anys són pocs, però què intensos!
Quantes coses! I quanta implicació! Em sorprèn
encara que em digueu que els inquers no es mouen.
La meva experiència em diu el contrari. M’ha sorprès
tant la vostra resposta quasi immediata i nombrosa
a tantes propostes...
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4. Però don gràcies sobretot perquè hem fet camí
junts, en comunió. Hem cercat descobrir la bellesa
de la diversitat, de la pluralitat de carismes, de grups,
moviments..., però cercant sempre de mirar Jesucrist,
que ens convida a viure units en Ell. Quan vivim en
comunió, la diversitat és una riquesa de l’Esperit. Ja
sabem que la comunió no és fàcil, demana un esforç,
una ascètica, però ho hem fet, ens hem esforçat, i crec
que per a molts ha valgut molt la pena. Tenc tants de
records tan bells d’experiències de comunió que han
enriquit molt la nostra fe: record el pelegrinatge a la
Seu l’Any de la Misericòrdia, o la vetla pasqual.
5. També he de reconèixer i agrair compartir aquest
camí amb moltes persones sovint un poc allunyades
de l’Església, però que ens hem trobat enmig de la
plaça, cercant fer una ciutat millor. Em referesc a les
institucions i associacions que configuren la nostra
ciutat. També amb molts ens hem conegut, hem
compartit desitjos, projectes..., fins i tot amb molts
hem experimentat aquesta simpatia que obre portes
i construeix ponts, tan necessaris per fer una ciutat
més amable. Gràcies de cor a tants i tantes per tant.
No m’agraden els acomiadaments... NO EN VULL,
PERQUÈ NO TENEN SENTIT... No ens acomiadam; per
als cristians ni tan sols la mort és un acomiadament,
perquè ens espera el Paradís. És el moment de
compartir una gratitud al Senyor, a Déu, que ens ha
donat aquesta bella oportunitat: que en el 2014 el bisbe
Javier Salinas em va enviar a aquesta contrada amb un
equip preciós de preveres i diaca, i em vaig fiar d’ell,
vaig obeir, a pesar de les meves pors. Això ha obert
una gran oportunitat perquè féssim camí en la fe i ens
coneguéssim i poguéssim aprendre els uns dels altres.

Donem gràcies per aquests tres anys bells i intensos,
anys del Senyor.
Ara a mi em toca tornar a partir a altres terres amb
altres persones. No m’esperen en aquests moments, ni
encara m’estimen ni els estim, perquè no ens coneixem.
Tenc pors, però quan se’m va proposar aquesta nova
missió, tot i que humanament he pogut pensar que no
és el moment oportú, m’havia de fiar de l’Església, i obeir
com les altres vegades, per ser conseqüent amb la meva
vocació. Vaig a Barcelona amb el desig de compartir la
fe, de descobrir amb noves comunitats que Déu ens
estima i que això dóna ple sentit a les nostres vides.
A vosaltres us correspon continuar amb ànim el
camí de la unitat, donant suport a l’equip de pastoral
responsable. Aquest és el millor regal que em podeu
fer, i que estic convençut que fareu. Record que en un
consell parroquial, en el setembre del 2014, una persona
es va commoure pensant en l’anterior rector, dient que
l’enyorava... Jo li vaig dir: “Com agraesc aquesta emoció,
perquè sé que, així com has estimat l’anterior pastor,
també ens estimaràs a nosaltres.”
El Senyor ens ajudarà a tots, i ens acompanyarà la Mare,
Santa Maria la Major, en l’any del cinquantenari de la
seva coronació.
Gràcies per tant. Us estim molt... Pregau per mi... Jo
també pregaré per tots vosaltres.

Mn. Toni Vadell i Ferrer

Rector de la Unitat de Pastoral de la Mare de Déu (2014-2017)
Bisbe auxiliar electe de Barcelona

Ensaïmades
Pastisseria
Gató
C/. Major, 27
Tel. i Fax 971 50 00 98
07300 INCA
(Mallorca)
casadelante@gmail.com
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Aquest estiu tornam a tenir, per segon any
consecutiu, els Concerts d’Orgue
S’espera major assistència de gent que l’any passat
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El passat dia 23 de juny, va tenir lloc a la parròquia
de Santa Maria la Major de la nostra ciutat l’acte de
presentació oficial del cicle de Concerts d’Orgue
d’estiu. Per segon any consecutiu es realitza a Inca.
Varen començar el passat dia 6 de juliol. Durant nou
dijous hi participaran 9 organistes de la nostra illa, tot
un esdeveniment cultural, ja que tenim l’oportunitat
d’escoltar bons organistes.
Varen estar presents a la presentació el rector de la
Unitat de Pastoral de la Mare de Déu Mn. Antoni Vadell
el regidor de Cultura Antoni Rodríguez, el regidor de
Turisme Jaume Tortella, el batle d’Inca Virgilio Moreno,
la presidenta de la Fundació Cultural Es Convent Carme
Lorente i Bernat Forteza, coordinador del cicle de
Concerts d’Orgue.
Els concerts varen començar el passat dia 6 de juliol amb
l’organista inquer Tomeu Seguí, que ara viu a Caimari. El
segon va ser Tomeu Manresa, organista de l’església de
Sant Francesc de la nostra ciutat i de l’església de Santa
Creu de Palma. Continuaran tots els dijous dels mesos
de juliol i agost de les 12.00 h a les 12.30 h a la parròquia
de Santa Maria la Major. Els nou organistes de Mallorca
oferiran un interessant concert i tendrem un altre any
l’oportunitat d’escoltar el nostre bell orgue parroquial,
que ja és bicentenari. L’any passat va complir els 200
anys, si bé a Inca ja hi havia hagut orgues en temps
passats, com ens ho va contar Mn. Pere Fiol Tornila en

el llibre que es va presentar sobre la història del nostre
orgue de Santa Maria la Major
El rector Antoni Vadell va agrair el patrocini de
l’Ajuntament d’Inca i la col·laboració de la Fundació
Cultural Es Convent i del Setmanari Dijous, que aquest
any també hi col·labora. “Fa setmanalment una
important tasca de difusió de les nostres activitats”, va
dir el rector. “És important donar a conèixer el nostre
patrimoni religiós als inquers i visitants, ja que és un
dels millors i més importants de dins Mallorca. A Inca
tenim 4 importants orgues. Nosaltres donam a conèixer
el de Santa Maria la Major en aquest cicle, si bé en altres
ocasions es donen a conèixer els altres de la ciutat.”
Per la seva part, el regidor de Cultura Antoni Rodríguez
va manifestar que “des de l’Ajuntament agraïm la bona
disposició del rector Vadell i la parròquia de Santa Maria
la Major. Sens dubte lamentam la seva marxa, que farà
prest, encara que crec que serà un bon ambaixador de
la ciutat Inca a la Ciutat Comtal. L’any passat aquests
concerts varen tenir molta acceptació i esperam que en
aquesta edició tenguin encara més assistència.”
El regidor de Turisme Jaume Tortella assenyalà que
per part de l’Ajuntament s’ha donat a conèixer aquesta
activitat en distintes cadenes hoteleres. És un al·licient
més perquè els turistes venguin a conèixer el nostre
tradicional mercat del dijous, els nostres cellers per
poder berenar o dinar i escoltar una bona música

d’aquest important orgue de Santa Maria la Major.
El coordinador dels concerts Bernat Forteza indicà
que el passat any varen tenir molta d’acceptació, i això
ens va animar que tenguessin continuïtat. En aquest
any esperam una millor assistència. Hem de destacar
també que tenim una bona participació dels organistes
de Mallorca. Esperam que tenguin continuïtat en els
propers anys. Els aficionats a aquest tipus de música
tenen, sens dubte, un al·licient més per a venir a Inca
tots els dijous de juliol i agost”.
El batle Virgilio Moreno va agrair la col·laboració de la
parròquia de Santa Maria la Major, “que sempre ens
ha obert les seves portes. L’Ajuntament no es podia
negar a aportar la nostra col·laboració perquè tenguin
continuïtat en el futur per donat a conèixer el nostre
patrimoni musical”. També va felicitar tots els que fan
possible el cicle de Concerts d’Orque, “ja que en sortim
tots guanyant, la nostra ciutat i els nombrosos visitants”.

Els organistes que participen a la segona edició i
per ordre d’actuació són els següents: Tomeu Seguí;
Bartomeu Manresa (aquests dos primers ja han
realitzat el seu concert); Miquel Bennàssar, dia 20 de
juliol; Tomeu Mut, dia 27 de juliol; Tomeu Veny, dia 3
d’agost; Pedro Aguiló, dia 10 d’agost; Arnau Reynés, dia
17 d’agost; Tiana Siquier, dia 24 d’agost i Antoni Mulet,
dia 31 d’agost.
Els inquers ja ho sabeu, tots els dijous, a més de visitar
i comprar al nostre mercat setmanal, tenim un al·licient
més per a sortir de ca nostra i assistir a un bon concert
d’orgue. Si veniu, segur que us agradarà i gaudireu de
bona música.

Amics de l’Orgue

• CONSTRUCCIONES
• DESMONTES
• EXCAVACIONES CON ZANJADORA
• TENDIDOS ELECTRICOS

C/ Costancia, 11 - 2º - Apartado de Correos, 17 - 07300 INCA (Mallorca)
Almacén: C/. Cuartel, 59 - Movil: 670 498 082 - 600 517 056
e-mail: setopsl@hotmail.com
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Lluís Contreras, reelegit president
del Club del Pensionista
El batle Virgilio Moreno va felicitar la Junta pel treball realitzat
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A les dependències de l’Associació de Gent Gran del Club
el Pensionista es va celebrar, el passat dia 22 de maig,
l’Assemblea General de Socis, després d’haver donat
temps als socis perquè presentassin les candidatures
oportunes, ja que la Junta actual havia acabat el seu
mandat reglamentari.
Sols es va presentar una candidatura encapçalada per
Lluís Contreras, que va obtenir el vistiplau de tots els
socis presents en el local social. A la taula presidencial
junt amb Lluís Conteras, estaven el secretari Jaume
Llobera, el tresorer Antoni Capó, el batle d’Inca Virgilio
Moreno i la regidora de Gent Gran Mari Carmen Osés.
Va començar l’acte amb unes paraules de benvinguda
de Lluís Contreras, qui va agrair la presència de molts de
socis, així com el suport de la Junta Directiva en aquests
anys que ell ha estat al front de l’Associació, i de manera
especial a Antoni Capó, la seva mà dreta. Va destacar la
bona col·laboració de l’Ajuntament, i va dir que esperava
també en el futur seguir-hi col·laborant, per aconseguir
moltes més coses.
El secretari Jaume Llobera va fer la lectura de l’Acta de
l’Assemblea anterior, que fou aprovada per unanimitat
de tots els presents.
Per la seva part, el tresorer Antoni Capó va fer un
desglossament de les entrades i sortides en els darrers
anys, tot assenyalant que en aquests moments no es

deu cap dobler a ningú. ”Tenim una petita quantitat en
el banc per a poder seguir uns mesos i poder pagar el
lloguer mentre estam esperant les ajudes del Consell de
Mallorca i de l’Ajuntament. Gràcies a aquest petit racó
podem funcionar.” També fou aprovat.
Després, Lluís Contreras va presentar la nova Junta
Directiva, que va entrar en funcionament el passat dia
1 de juliol. President: Lluís Contreras; vicepresidenta
1ª: Mercedes Lara Carrasco; vicepresidenta 2ª: Joana
Mestre Janer; tresorer: Antoni Capó Serra; secretari:
Guillem Coll Morro; vicesecretària: Francisca Campaner
Llabrés; i els vocals Jaume Llobera, Antoni Botellas,
Catalina Fuiguerola, Miquel Prats, Remedios Paredes,
Cristófol Bennassar i Maria Beltrán.
En l’apartat de precs i preguntes Contreras va dir que
passarien al local nou el mes de juliol. La inauguració
oficial es farà dins el programa de les festes d’Inca. Es
duràa terme una festa per als socis i convidats.
En el mes d’octubre començaran noves activitats, com
ball en línia, gimnàstica i ball de saló, continuant amb
els jocs recreatius, excursions, caps de setmana per
fomentar la companyia i l’amistat. Comencen una nova
etapa amb moltes ganes de fer més activitats per a tots
vosaltres i renovada il·lusió, i que els nous membres que
s’han incorporat es trobin a pler. Tots els membres de la
Junta Directiva volen intentar treballar de la millor manera

possible perquè el Club tengui moltes més activitats i
vosaltres vengueu al local amb renovada il·lusió.
Per la seva part, el batle Virgilio Moreno va agrair a la
Junta Directiva vella el treball realitzat en aquests anys
i en moments difícils. Va animar els nous membres a
continuar treballant per a aquesta associació. És la més
veterana associació inquera, i en aquests quasi 40 anys
de vida ha fet molta de feina per als seus socis. El batle
va seguir dient als socis que segueixin donant suport a la
Junta Directiva en el treball que realitzen. “Tant na Mari
Carmen Osés com jo des de l’Ajuntament us donarem
suport en tot el que puguem. Valoram allò que heu fet
en aquests anys de feina per a tota la gent gran des
de la fundació l’any 1977 i esperam que en pugueu fer
molta més en el futur.

La gent va aplaudir els parlaments. Després es varen
donar unes galetes dolces i un poc de moscatell a tots
els socis presents, mentre aquests pogueren conèixer i
saludar la nova Junta Directiva. Una mescla de gent jove
i amb més experiència.
Fa pocs dies que han començat el seu mandat amb molta
il·lusió i ganes de revitalitzar l’associació més antiga de la
ciutat, en un futur immediat, amb més activitats i nova
programació en un nou local social més gros i amb més
espai. Esperam que el socis actuals i els nous, i la gent
que vagi al bar del Club del Pensionista es trobi bé i
formi part de la gran família d’aquesta associació.
C.M.
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Detalls de l’exposició de l’any passat

L’Associació Filatèlica d’Inca prepara la
“XXXIX Exposició Dijous B0 2017”
Es retrà un homenatge a santa Maria la Major en el 50è aniversari
de la seva coronació pontifícia
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El mes de novembre farà 39 edicions que l’Associació
Filatèlica d’Inca està ben present a la gran fira de les
fires, que és el Dijous Bo inquer, la fira més important
de les Illes Balears per la seva aportació cultural. Cada
any volen donar a conèixer un personatge o entitat de la
nostra ciutat. En aquesta ocasió serà la copatrona d’Inca
santa Maria la Major, en honor de la qual ja es varen
celebrar alguns actes amb motiu del 50è aniversari de la
seva coronació pontifícia.
També com és lògic duen a terme una exposició filatèlica
amb variada i interessant temàtica del món del segell,
així com una mostra del món del col·leccionisme per
mostrar la seva feina, perquè la seva obra començada
fa molts d’anys tengui continuïtat en el futur.
Sabem que el mes d’octubre més de 100 persones
d’Inca aniran a Roma en una peregrinació per distints
llocs i que seran rebudes pel papa Francesc, i faran
l’agermanament a la basílica de Santa Maria la Major de
Roma. Un mes després nosaltres realitzarem l’Exposició.
El passat mes de novembre es va retre un homenatge
a la dona treballadora del món del calçat i es va editar
un fullet que donava a conèixer aquesta tasca que
la dona d’Inca ha fet dins el sector, sens dubte molta
i poc valorada. En el fullet que es publicarà el mes de
novembre es parlarà de la devoció dels inquers a santa
Maria des de la conquesta l’any 1229; a la Butlla del papa
Innocenci IV de l’any 1248 se cita santa Maria d’Inca.
Tenim dins el Museu Parroquial de Santa Maria la Major

la gran taula de Joan Daurer Madona Santa Maria d’Inca,
que es va pintar l’any 1373, una joia del gòtic. L’actual
imatge que presideix el temple inquer és del segle XV i
de l’escultor Pere de Santjoan.
A més del fullet, s’editarà una postal i uns sobres
enumerats que fan que gràcies als col·leccionistes de la
filatèlica el nom d’Inca es passegi per tot el món.
Així mateix, s’estamparà un mata-segells commemoratiu
que es posarà a les cartes que aquests dies s’enviïn a
Inca o es duguin al Centre Parroquial de Santa Maria els
dies de l’Exposició.
Hem de destacar cada any l’aportació dels alumnes
participants en el concurs de dibuix escolar, que donen
la seva visió de les Fires i el Dijous Bo, i cada any és
molt visitada pels escolars d’Inca. L’Exposició ajuda que
aquests i les seves famílies, per altra part, coneguin el
món de la filatèlia i del col·leccionisme, i puguin gaudir
d’aquesta mostra que es du a terme a Inca.
En nom de la Junta Directiva de l’Associació Filatèlica
d’Inca us convidam que vengueu al Centre Parroquial,
que vegeu allò que feim i, si alguns s’animen a continuar
la nostra tasca, estarem ben contents i us rebrem amb
els braços ben oberts.
Us desitjam que passeu unes bones festes de Sant
Abdon i Sant Senén, i un bon estiu a tots vosaltres i les
vostres famílies.
Bartomeu Aloy
President
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Si tu me dices
lo dejo todo.
Si tú me dices B, yo lo dejo todo.
Si tú, verano, m dices B, serás todo para mí.
tus playas más ocultas, también me las darás,
los paseos por la arena, serán míos también.
Si tu me dices B, todo cambiará.
Si tu m dices B.
Si el verano te dice B, tu lo dejas todo.

#ViajarempiezaconB

BAL 005 M/M

Contáctanos en INCA

General Weyler, 94 | 971 505 161

Plaza España, 3 | 971 592 067

Aspecte de la presidència

La Gent d’Inca fa molta activitat durant tot l’any
18

Maria Garí va elogiar la participació dels socis

El passat divendres l’Associació de Gent d’Inca, que
presideix Maria Garí, va celebrar la festa de fi de curs de les
activitats que des del mes d’octubre fins al mes de juny han
vengut fent a la seva seu social en el carrer del Cardenal
Cisneros de la nostra ciutat.
En el club es duen a terme les activitats de pintura, ball
en línia, gimnàstica, zumba, ball de saló, ioga i Pilates, que
compten amb molta participació i acceptació dels socis.
Els socis i convidats es reuniren després de veure la bona

exposició de pintura dels alumnes del centre a la seu social
a les dependències del Celler Canyamel de la nostra ciutat,
per participar a un entranyable sopar i festa, que es va
perllongar per espai d’unes hores.
A la festa assistiren com a convidats altres presidents de les
associacions de gent gran de la nostra ciutat.
A la taula de la presidència, junt amb Maria Garí, es trobaven
la regidora Antònia Sabater i la regidora de Gent Gran
María del Carmen Osés, qui representava el batle d‘Inca

Virgilio Moreno, així com el líder de l’oposició Rafel Torres,
acompanyat de la seva esposa, el director general de Ports
i Aeroports del Govern balear Xavier Ramis i l’exregidora de
Gent Gran Malén Cantarellas.

El sopar fou exquisit i va congregar més de dos-cents
cinquanta socis, que en un clima de bon ambient i amistat
participaren d’un variat bufet que havia preparat l’equip
que dirigeix Tòfol Soler.
Maria Garí va agrair la presència dels socis a l’acte i a les
activitats que es realitzen per l’Associació. “Desitj a tots
els assistents un bo estiu i esper que en el pròxim curs
tenguem tanta participació com en aquest que ara donam
per acabat.”
Finalitzat el sopar, hi va haver un animat ball sota la
direcció de Joan Morro Vallori, que és el responsable de les
activitats de ball en línia, gimnàstica, ball de saló i zumba
que tenen lloc a les dependències de Gent d’Inca. Durant
unes hores demostraren el seu bon fer com a balladors a
la pista que s’havia preparat.
La nostra felicitació a Maria Garí i a la seva Junta Directiva
per la feina que realitzen per aquest col·lectiu, i que
esperam que pugui continuar durant molts d’anys.

G.B.B.
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El rector Antoni Vadell, elegit
bisbe auxiliar de Barcelona

El dilluns 19 al migdia la repicada de campanes anunciava la bona nova
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El dilluns, dia 19 de juny, al migdia, després de l’anunci
fet pel nunci apostòlic de la Santa Seu a Espanya,
es coneixia que Barcelona tenia dos nous bisbes
electes,en Sergi Gordo Rodríguez, natural de Barcelona,
i Antoni Vadell Ferrer, natural de Llucmajor i rector de la
Unitat de Pastoral de la Mare de Déu. Comparegueren
juntament amb Monsenyor Juan José Omella, ara ja
cardenal de Barcelona, i Sebastià Taltavall, bibe auxiliar
i administrador apostòlic de Mallorca. La presentació es
féu a la ciutat de Barcelona.
Prest farà tres anys, concretament el dia 7 de setembre
del 2014, que Antoni Vadell Ferrer juntament amb el
seu equip va arribar a la nostra ciutat. És el rector de la
Unitat Pastoral de la Mare de Déu, que comprèn les tres
parròquies d’Inca, Santa Maria la Major, Sant Domingo i
Crist Rei, junt amb les de Lloseta, Biniamar, Mancor de
la Vall, Selva i Caimari.
Antoni Vadell va néixer a Llucmajor el dia 17 de maig del

Calle Es Terrers, 2
07300 INCA (Mallorca)

Telf.: 971 500 943
Fax: 971 507 467

1972. Fou ordenat de prevere el dia 31 de maig de 1998,
a la parròquia del Beat Ramon Llull de Son Cotoner de
Palma. També ha estat vicari del Corpus Crist i Sant
Josep Obrer de Palma abans de venir a Inca; a més, era
el responsable pastoral dels dos col·legis.
Va començar la seva activitat pastoral a la mateixa
parròquia del Beat Ramon Llull i, posteriorment, va
assumir la responsabilitat de rector del Seminari Menor
de Mallorca i del Centre d’Estudis Teològics “CETEM”, i de
la Universitat de les Illes Balears. Després va continuar
els seus estudis eclesiàstics a Roma, on es va llicenciar
en Pastoral de Joventut i Catequètica a l’Institut Pontifici
Salesià l’any 2009.
Ha estat delegat diocesà de Pastoral Vocacional, així
com delegat diocesà de Pastoral Catequètica i Litúrgia.
També ha ocupat el càrrec de vicari general per a
l’Evangelització.

És membre del Col.legi de Consultors de la Diòcesi de
Mallorca i del Consell Presbiteral des de l’any 2014, i
professor de l’Institut Superior de Ciències Religioses de
Mallorca.
Ha combinat la tasca parroquial amb la pastoral
catequètica i educativa. El recent nomenat bisbe auxiliar
de Barcelona Antoni Vadell és de moment el bisbe més
jove d’Espanya. Fou nomenat bisbe auxiliar juntament
amb Sergi Gordo Rodríguez, de Barcelona.
El dilluns, dia 19 de juny, al migdia, després de la seva
presentació a Barcelona, els campanars de la ciutat
d’Inca i de tota l’illa varen fer una repicada a les 13 hores
de quinze minuts. Molta de gent es va sorprendre de
la repicada, ja que pocs s’esperaven aquesta agradable
notícia.
Després de molts d’anys d’espera, és el primer bisbe
mallorquí, després del bisbe Moncadas. Al temps que
lamentam la seva partida, que serà a finals del mes
d’agost, li desitjam tota classe d’encerts en la seva nova
tasca apostòlica a Barcelona.
Fa uns mesos que va presidir els actes del Cinquantenari
de la Coronació de Santa Maria la Major, i ja com a bisbe

auxiliar, el mes d’octubre, a Roma, amb la peregrinació
inquera farà l’agermanament amb Santa Maria la Major
de Roma.
La darrera celebració abans de conèixer la notícia fou la
missa del Corpus, el matí a Biniamar i al vespre la missa i
processó del Corpus a Santa Maria la Major de la nostra
ciutat. Hi va haver un hermetisme total fins que el nunci
fes de manera oficial el nomenament. Fou una grata
sorpresa.
En aquest temps d’estada a la nostra ciutat i a tota la
Unitat de la Mare de Déu dels pobles veïnats, ha sabut
guanyar-se l’estimació dels ciutadans i moltes entitats
d’Inca i la comarca.
Serà consagrat bisbe auxiliar a la basílica de la Sagrada
Família de Barcelona el dia 9 de setembre i serà el bisbe
titular d’Urci. Seran molts els inquers i llucmajorers que
hi seran presents, ja que s’han organitzat una sèrie de
viatges per a aquest esdeveniment eclesial. Després de
molts d’anys, torman a tenir un bisbe mallorquí, el fins
ara rector nostre Antoni Vadell.
Guillem Coll M
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El Dr. Sebastià Garcias Palou, lul·lista, Fill
Il·lustre de la nostra ciutat
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Quan arribava ja el Dijous Bo de
l’any 2015, a les portes de l’Any
Ramon Llull i, com ja fa molts anys,
em disposava a escriure l’article
per al programa, em vaig decidir
per donar a conèixer, sobretot a
les noves generacions, un home
inquer de fama internacional, i el
vaig titular: “Un gran lul·lista inquer:
Sebastià Garcias Palou” –per
cert, els barrufets de la impremta
canviaren allò de bibliografia
per biografia. Jo aleshores havia
escrit, amb el Dr. Sebastià Trias
Mercant, la bibliografia del gran
lul·lista. Avui ja puc dir que, amb
Mn. Pere Fiol i Tornila, n’hem escrit
la biografia. Però el que volia dir
és que acabava el meu article dient: “L’Ajuntament de la
nostra ciutat li dedicà un carrer, i és d’esperar que algun
dia tengui un més alt reconeixement.” Aquest dia arribà,
i així el dia 15 de desembre de 2016 l’Ajuntament, per
unanimitat de tots els que componen el consistori inquer,
proclamaren Sebastià Garcias Palou Fill Il·lustre de la ciutat
d’Inca. Per arribar a aquesta proclamació, s’hi implicaren,
entre d’altres, el regidor Sr. Gori Ferrà com a ponent, el
també regidor Sr. Antoni Rodríguez com a oponent i la
gent de la Fundació es Convent, donant compliment així

a un deure que la nostra ciutat té
amb els ciutadans que destaquen
en benefici de la nostra societat.
Per tant, per a aquest important
esdeveniment, la sala magna del
nostre Ajuntament presentà un
aspecte de solemnitat representat
per la quantitat de gent que omplí
a vessar la sala i aplaudí amb
ganes la intervenció dels dos
regidors, ponent i oponent, així
com amb la unanimitat de tots
els regidors en emetre el seu vot
afirmatiu. Tots ens congratulàrem
que un home tan universal,
conegut en el món científic del
lul·lisme i del medievalisme, fos
reconegut pels seus conciutadans
i legalitzant d’aquesta manera, en representació del poble,
el que acabaven de decidir i aprovar els components del
consistori. Estic totalment segur que el món del lul·lisme
quan es vagi assabentant d’aquest fet se n’alegrarà, com
n’estam molt satisfets els que fórem alumnes i bons amics
del doctor Garcias Palou. Molta gent, molts científics,
valoren sobre manera l’obra del nostre conciutadà.
Sebastià Garcias Palou, tot i ser un gran científic, mai s’ha
d’oblidar que era un home del poble i que s’esforçava a
arribar al poble, sobretot amb els seus articles periodístics.

Encara que en el seu cercle social hi havia molta gent
intel·lectual, gent de carrera, procurava i s’alegrava de
tenir contacte amb la gent normal del poble amb qui es
relacionava i parlava com un més demostrant així que era
un autèntic intel·lectual. Tant li era parlar amb un catedràtic
d’una universitat de renom com amb el veïnat o la veïnada
que topava quan se n’anaven a fer feina o a la compra.
També gaudia de parlar amb el que li venia la fruita o amb el
que compartia la seva afició de pescar raons. Era d’admirar
com estava d’assabentat de les coses que passaven, i les
sabia perquè parlava amb la gent.
Els que vàrem ésser els seus alumnes, a vegades, rèiem
per coses que crèiem que eren un tant extravagants,
sobretot quan es posava amb un de nosaltres. O quan ens
comentava algun dels seus articles. Clar que s’ha de tenir
present que llavors érem joves de 19 i 20 anys, i vèiem
les coses de molt diferent manera. Record una anècdota
que en aquell moment, a més de graciosa, ens va semblar
molt extravagant. Acabava, l’Ajuntament de Palma, d’erigir
un monument al pagès vestit a la manera de segle XIX,
el monument estava situat al passeig Marítim –avui és a
l’entrada del mercat de l’Olivar–; li havien posat la següent
inscripció: “Al darrer vestit a l’ample”. Hi hagué una gran
discussió si aquesta frase estava ben escrita o no, hi havia
opinions per tots costats. Don Sebastià ho veié i, sense més
ni pus, agafà un pot de pintura i un pinzell, aturà el cotxe
davall del monument i anà a posar una coma, de tal manera
que la llegenda després deia: “Al darrer, vestit a l’ample”.
Un municipal que ho veié hi anà i li demanà què feia. Don
Sebastià li contestà: “Vagi, per favor, al batle i li digui que en
Sebastià Garcias Palou ha posat una coma al monument
del pagès.” El monument era dedicat a l’home, no al vestit,
i aquest era el valor de la coma, per això dies després
escrigué un article que titulà: “El valor de una coma”. Li
esculpiren la coma i s’acabaren les discussions. Llavors, ja
dic, ens va fer riure, i trobàrem que era una actuació un

tant extravagant, avui ja ho veim d’una altra manera. Per
una part, reconeixem com era de detallista, ja que ell es
fixà en una cosa a la qual, llevat de quatre lletraferits que
havien discutit, ningú hi donava importància, també el seu
interès per culturitzar la gent i l’autoritat que es reconeixia
al Dr. Garcias Palou.
Els seus alumnes podríem contar moltes anècdotes d’un
professor que fou, sens dubte, un dels millors teòlegs que
hi hagué a Mallorca en el segle XX. Com gaudia i reia quan
li dèiem que ens posava uns exàmens molt difícils, o quan
li demanaven si volia repetir alguna tesi, ja que la trobàvem
massa elevada i no l’acabàvem d’entendre, o també quan
li dèiem que l’article que havia publicat el dia anterior el
trobàvem exagerat. Ell com a bon teòleg es considerava
obligat a ser molt ortodox i atribuïa el nostre desacord que
érem massa progressistes, i que anàvem a la darrera moda
perquè encara no sabíem prou teologia.
La ciutat, tota, s’alegra que un altre dels seus fills sigui
reconegut com a Il·lustre, i li retrà un homenatge en el
decurs de les festes patronals on, entre d’altres coses,
serà presentada la seva biografia. Donar a conèixer la
vida i l’obra d’un conciutadà no és sols perquè se l’admiri,
que està molt bé, però és molt important que en certa
manera el procurem imitar en el seu interès per treballar,
la majoria de les vegades altruistament, a favor de la
cultura del poble, donant més importància a la cultura que
als interessos particulars o econòmics. Don Sebastià era
un gran treballador, tenia una facilitat organitzadora que
és d’admirar i digna de ser imitada. Tant de bo a Inca es
puguin proclamar molt fills il·lustres per la seva dedicació i
entrega al treball en bé de la nostra societat.
Bones festes patronals.
Santiago Cortès i Forteza
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Santa Maria la Major es va
passejar pels carrers d’Inca
La processó va durar quatre hores, amb la participació de molts de fidels
24

El passat dia 27 de maig a la vesprada va sortir en
processó la venerada imatge de santa Maria la Major,
que des d’una setmana abans fou baixada del seu
cambril perquè totes les persones, principalment les
majors i que tenen difícil accés per pujar la seva escala,
la poguessin venerar. Talment ja va passar cinquanta
anys abans, l’any 1967, en què també va recórrer la
ciutat, i fou després coronada en el Nou Camp d’Inca.
A les vuit del vespre va començar l’acte amb unes
paraules de benvinguda a càrrec del rector de la
Unitat de la Mare de Déu, Mn. Antoni Vadell, que va
dir: “Viurem una jornada entranyable, la Mare de Déu
dels inquers es passejarà per tota la ciutat; des de fa sis
segles ella és la Madona d’Inca. Sense presses, perquè
ella es pugui trobar amb tots els seus fills, principalment
amb els malats, els més necessitats, els que ho passen
malament, i que els ajudi i protegesqui.” Va donar la
benvinguda a Monsenyor Valentí Miserachs, que havia
vengut des de Roma per a aquests actes. A la processó
també participaren i ajudaren amb les seves músiques
la Banda de Tambors i Cornetes de la Confraria de Crist
Rei, i la Banda Joventut d’Inca.
El recorregut va ser des de Santa Maria la Major cap
a Sant Francesc, Crist Rei, Sant Domingo, Monges
Tancades i tornada cap a Santa Maria la Major. A cada
una de les aturades es va llegir un fragment de l’Evangeli
amb una petita reflexió i es va resar una desena del
rosari.
Després de la primera que es va fer a la parròquia de

Santa Maria la Major, la imatge portada a coll va sortir
del temple, amb els sacerdots i fidels darrere d’aquesta.
Emotiu fou quan quatre dones, amb la presidenta de
la Confraria de Santa Maria la Major, varen treure la
imatge del temple, i dins la plaça el públic present els va
dedicar emotiva i gran ovació.
Els canvis de torn foren constants, perquè totes les
persones que ho volguessin poguessin dur la imatge
durant un tram del recorregut. Des de Santa Maria la
Major es va anar a l’església de Sant Francesc, passant
per davant de la Residència Miquel Mir.
Des de Sant Francesc havien d’anar cap a Crist Rei pel
carrer de Fra Juníper Serra i Can Rayó, esquivant la fira
de la cervesa i vegana que en aquest dia se celebrava a
la Gran Via de Colom. Pel carrer de Vicenç Ensenyat es
dirigiren cap al carrer del General Luque. Emotiu fou el
moment en què la imatge de Santa Maria la Major va
passar per davall del pont del tren en el seu recorregut
cap a la parròquia de Crist Rei.
Una vegada realitzat l’acte a l’interior de la parròquia de
la populosa barriada del Quarter, es va dirigir, passant
pel túnel i davant de la plaça de toros, fins a la parròquia
de Sant Domingo, on es realitzà la corresponent lectura,
reflexió i res de la part del rosari.
Des de la parròquia de Sant Domingo pel carrer del
Rei es varen dirigir cap al monestir de Sant Bartomeu
(Monges Tancades); la imatge de Santa Maria la Major
fou col·locada a la clasta conventual junt al portal del
temple, i els fidels que participaven a l’acte omplien

totalment l’espai mentre les monges feien sonar les
campanes monàstiques.
Ja quan passaven de les onze trenta de la nit, la imatge
va sortir del convent costa avall; la Mare Priora Sor
Teresa Escartín, juntament amb sor Maria Dolors
Gualda i tots els fidels que ho volgueren, es dirigien
pel carrer de les Monges i la Font cap a la parròquia de
Santa Maria la Major. Un moment entranyable fou quan
en el carrer de la Font l’equip de pastoral de la Unitat, el
rector Antoni Vadell, els vicaris Carles Seguí i el P. Vicenç
Miró, i el diaca permanent Mn. Rafel Verger agafaren
la imatge costa amunt cap al carrer de la Sirena, i va
entrar a la parròquia de Santa Maria la Major entre
els aplaudiments dels fidels que emocionats cridaven:
“Visca Santa Maria la Major, visca Inca.”
A les dotze de la nit va acabar la processó festiva. Mons.
Valentí Mirserachs Grau, canonge de la basílica de Santa
Maria la Major de Roma, va afirmar: “És emocionant
veure com un poble honora la seva mare, i jo en aquests
dies que estic amb vosaltres ho he pogut comprovar.
Us beneesc a tots els presents i famílies, i us convid a
continuar amb la vostra devoció a la Mare Santa Maria
la Major, teniu una bella imatge seva.”
Per la seva banda, Mn. Antoni Vadell va expressar el
seu agraïment “a totes les persones que han col·laborat
perquè la processó hagi estat participada i emotiva;
a tots els que han col·laborat adornant i preparant

els temples; a la Banda de Tambors i Cornetes de la
Confraria de Crist Rei i a la Banda Joventut Inca, que ens
han animat amb la seva presència i música. En nom de
la. Mare de Déu, gràcies a tots i que santa Maria la Major
beneesqui el poble d’Inca”.
Altres actes
Els actes varen durar una setmana grossa, començant
amb una interessant exposició de fotografia sobre la
coronació i el pregó que féu el sacerdot i historiador
inquer Mn. Pere Fiol, amb un gran concert marià a
càrrec de l’orfeó inquer l’Harpa d’Inca.
També cal destacar l’ofrena floral dels escolars d’Inca
a Santa Maria la Major, a la qual varen demanar la
protecció per a les famílies i els més necessitats de la
població, i un interessant concert de l’Escolania dels
Blavets de Lluc el dijous a la festa del Sant Crist, que es
feia la mateixa setmana.
El darrer acte fou la missa d’acció de gràcies per la
coronació pontifícia que va presidir Mons. Valentí
Miserachs, amb una ofrena floral que com cada any varen
fer a la Mare de Déu, a la qual varen prendre part moltes
associacions i institucions de la ciutat, si bé hem de dir
que enguany en diumenge hi hagué més participació.
En aquest acte es va dur a terme l’agermanament amb
la basílica del mateix nom de Roma.
Guillem Coll

MATERIAL CONTRA INCENDIOS
INSTALACIONES SEGURIDAD
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
Ctra. Arta-Alcudia km 21- 07458 Can Picafort
Tel.: 971 213 932 - Móvil: 629 902 626
llullribas@llullribas.com
www.restaurantcanripoll.com
cellercanripoll@hotmail.com

Empresa instaladora contra incendios autorizada por la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia con el Nº 021
Empresa instaladora de sistemas de seguridad autorizada por la Dirección General de Seguridad del Estado con el Nº 3.167

25

Èxit de participació
a la Universitat
Oberta per a Majors
El dia 21 de juny els alumnes
assistiren al lliurament de
diplomes a la Universitat de les
Illes Balears

26

Per segon any i durant cinc setmanes consecutives
es varen dur a terme a la nostra ciutat les activitats
conegudes com la UOM (Universitat Oberta per
Majors). Varen tenir lloc tots els dimecres de maig a les
dependències del Museu del Calçat, i es va comptar
amb la participació de moltes més persones que l’any
anterior, de fet se’n va doblar el nombre. Els inscrits
foren 47, i s’espera que el proper any continuï aquesta
línia ascendent de participants.
A l’acte d’obertura del curs, la regidora de Gent Gran
María del Carmen Osés va indicar que era una activitat
que l’Ajuntament volia potenciar per fer un envelliment
saludable a la nostra ciutat i que la gent major pogués
incrementar els coneixements que no havia pogut
fer abans. El batle d’Inca Virgilio Moreno va felicitar
els participants per voler prendre part en aquesta
iniciativa cultural, a la qual l’Ajuntament volia continuar
donant suport en el futur. Animava que les persones
interessades fessin conèixer la UOM als seus companys.
Aquesta activitat es realitza també a molts d’ajuntaments
de l’illa i sens dubte serveix per demostrar el gran
interès per aprendre del col·lectiu de la gent gran,
que hi participa i vol passar-ho bé ampliant els seus
coneixements.
Les xerrades que es varen dur a terme a la nostra ciutat
foren aquestes: “Què s’ha de saber de les herències”, pel
Dr. José Ángel Torres Lana, professor del Departament
de Dret Privat. La segona fou “Envelliment cerebral
saludable”, a càrrec del Dr. David Moranta Mesquida,
professor del Departament de Biologia. La tercera
es titulà “Decàleg neomaxista: el discurs ocult de la
desigualtat de gènere”, per Virginia Ferreiro Basurto,
professora del Departament de Psicologia.
La quarta va ser “Un passeig per les festes tradicionals de

Mallorca”, que va impartir una persona molt estimada i
coneguda a la nostra ciutat, la Dra. Caterina Valriu Llinàs,
inquera, i que passeja amb orgull això pertot allà a on
va. És professora del Departament de Filologia Catalana
i Lingüística General.
La quinta i darrera conferència del cicle fou “Afrontar
el dolor a través de l’activitat física”, a càrrec de Sergi V.
Melis Quetglas, professor del Departament d’Infermeria
i Fisioteràpia, interessant perquè la gent gran estigui
més activa i millori la seva qualitat de vida.
Després de cada una de les xerrades hi havia un
interessant diàleg entre el professor i els alumnes del
curs, que foren molt interessants i ben valorats per
aquests.
Una vegada finalitzat el cicle de les conferències, els
participants de la UOM d’Inca, junt amb els altres
alumnes de tots els pobles de Mallorca, varen anar el
dia 21 de juny a la Universitat de les Illes Balears per
prendre part tots junts a l’entrega de diplomes del curs
2016-17.
De la nostra ciutat, hi han assistit 47 alumnes de la gent
gran, que han tengut l’oportunitat d’ampliar els seus
coneixements. Acompanyats de la regidora de Gent
Gran María del Carmen Osés i de la regidora de Fires i
responsable del Museu del Calçat Antònia Sabater, amb
un autocar es dirigiren cap al campus universitari.
Una vegada a la UIB, varen anar el saló d’actes, ja a l’interior
d’aquest hi ocuparen un lloc preferent en el saló; a la
presidència de la taula es trobaven la vicerectora Joana
M. Seguí, el director general de Gent Gran i Participació
del Consell de Mallorca Jaume Alzamora, el rector de la
UIB Llorenç Huguet i un representant de l’Obra Social
de “la Caixa”.
L’acte va començar amb unes paraules de benvinguda

de la vicerectora Seguí, que és inquera. Va agrair la
participació de molts ajuntaments i digué que esperava
que en el futur hi poguessin participar molts més.
Igualment va fer referència al nombre de professors
que amb la seva participació i varietat de temàtica fan
possible el cicle per a tots els participants.
Per la seva banda, Jaume Alzamora va afirmar que per
segon any consecutiu el Consell de Mallorca hi col·labora
i que ho volen fer en el futur. “Nosaltres volem potenciar
des del Consell un ‘envelliment actiu’, i aquests cursos
de la UOM ho aconsegueixen. Vull felicitar i agrair als
alumnes la seva participació, i esperam que en el futur
se’ls puguin incrementar.”
Així mateix, el rector Llorenç Huguet va agrair la
col·laboració del Consell de Mallorca, “la Caixa” i els
ajuntaments. “Vull felicitar-vos també a vosaltres, els
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alumnes. Hem aconseguit augmentar la participació
amb relació al passat any, i esper que en el futur
gràcies a vosaltres puguem seguir ampliant el nombre
d’alumnes i pobles.”
Els membres de la taula, juntament amb els regidors
de poblacions presents –en el cas d’Inca María del
Carmen Osés–, entregaren a tots els participants del
curs un diploma personal que acreditava l’assistència al
curs entre els aplaudiments del públic present a l’acte.
Després es va projectar un petit vídeo divulgatiu de les
activitats que es realitzen a la Universitat.
La festa va acabar amb la intervenció de la Coral
d’Antics Alumnes de la Universitat, que va cantar la
cançó Gaudeamus igitur, que posava fi a aquest acte
entranyable.
La jornada va continuar amb una visita cultural a la Llotja
i el Consolat de Mar, i posteriorment va acabar amb un
dinar de companyonia que es féu a les dependències de
Cas Metge Nou de la nostra ciutat.
María del Carmen Osés va agrair la participació dels
alumnes i va dir que esperava que el proper any es
pogués incrementar el nombre dels alumnes d’Inca. Els
alumnes li varen donar les gràcies per la tasca feta per
l’Ajuntament i manifestaren el seu interès a continuar-hi
el proper curs.
Universitaris sèniors
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Programa
de festes 2017
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DIJOUS 20 JULIOL

JUEVES 20 JULIO

12.00 h PENJADA DE BANDERA DE LA CIUTAT I
REPICADA DE CAMPANES amb Revetlers
des Puig d’Inca i xeremiers.
Lloc: església de Santa Maria la Major.

12.00 h IZADA DE LA BANDERA DE LA CIUDAD
Y REPICADA DE CAMPANAS con los
Revetlers des Puig d’Inca i xeremiers.
Lugar: iglesia de Santa Maria la Major

18.00 – 20.00 h
DIADA DE SANT ABDON I SANT SENÉN.
FUTBOL PER ALS MÉS PETITS.
Inscripcions: Casal de Joves sa Fàbrica.
L’organitza: CE Constància.
Hi col·labora: Ajuntament d’Inca.
Lloc: camp de futbol del Poliesportiu
Mateu Cañellas.

18.00 – 20.00 h
DIADA DE SAN ABDÓN Y SAN SENÉN.
FÚTBOL PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Inscripciones: Casal de Joves sa Fàbrica.
Organiza: CE Constància.
Colabora: Ajuntament d’Inca.
Lugar: campo de futbol del Polideportivo
Mateu Cañellas.

18.00 h SUS INFANTIL A LES FESTES AMB “El motí
dels petits pirats”.
Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

18.00 h SUS INFANTIL A LAS FIESTAS con “El motí
dels petits pirats”.
Lugar: plaza de Santa Maria la Major.

20.00 h Inauguració de l’exposició “XXV anys del
Curs de Pintura de l’AV Es Blanquer”.
Dates: del 20 al 31 de juliol.
Lloc: Casal de Cas Metge Cifre.

20.00 h Inauguración de la exposición “XXV anys
del Curs de Pintura de l’AV Es Blanquer”.
Fechas: del 20 al 31 de julio.
Lugar: Casal de Cas Metge Cifre.

20.15 h “S’ENSIERRO” DE SANT ABDON I SANT
SENÉN.
Lloc: concentració i sortida des de la plaça
Espanya fins a la plaça de toros.

20.15 h “S’ENSIERRO” DE SAN ABDÓN Y SAN
SENÉN.
Lugar: concentración y salida des de la
plaza de Espanya hasta la plaza de toros.

DIVENDRES 21 JULIOL

VIERNES 21 JULIO

A partir de les 10.00 h
Mercadet d’estiu
Lloc: carrers del centre.

A partir de las 10.00 h
Mercadillo de verano
Lugar: calles del centro.

19.00 h ORGULLOSAMENT INCA 2017. AMB
TOPACIO FRESH - VIVIAN CAOBA - KIKA
LORACE - MYSTICA VILEILA - PEP DE
DIABÉTICAS i més sorpreses...
Lloc: plaça d’Espanya.

19.00 h ORGULLOSAMENT INCA 2017. CON
TOPACIO FRESH - VIVIAN CAOBA - KIKA
LORACE - MYSTICA VILEILA - PEP DE
DIABÉTICAS i más sorpresas...
Lugar: plaza de Espanya

20.30 h Acte commemoratiu del Fill Il·lustre
Sebastià Garcies Palou. Presentació del
seu retrat i biografia.
A continuació, actuació a càrrec de l’Orfeó
l’Harpa d’Inca.
Lloc: Claustre de Sant Domingo.

20.30 h Acto commemorativo del Hijo Ilustre
Sebastià Garcies Palou. Presentación de
su retrato y biografía.
A continuación, actuación a cargo del
Orfeó l’Harpa d’Inca.
Lugar: Claustro de Sant Domingo.

00.00 h FESTA DELS QUINTOS 99. AFTERSUNS
- DJ KACCTUS - DJ STEVAN CHAVES
Lloc: plaça de Mallorca.

DISSABTE 22 JULIOL

00.00 h FIESTA DE QUINTOS 99. AFTERSUNS
- DJ KACCTUS - DJ STEVAN CHAVES
Lugar: plaza de Mallorca.

SÁBADO 22 JULIO

16.00 h GRAN FESTA DE L’AIGUA + TARDEOH.
Lloc: Quarter General Luque.

16.00 h GRAN FIESTA DEL AGUA + TARDEOH.
Lugar: Cuartel General Luque.

17.00 h FESTA DE L’AIGUA INFANTIL.
Lloc: plaça de la Llibertat.

17.00 h FIESTA DEL AGUA INFANTIL.
Lugar: plaza de La Llibertat.

17.30 h IV TROBADA DE BATUCADES.
Lloc: des de la plaça d’Espanya fins a la
plaça de la Llibertat.

17.30 h IV ENCUENTRO DE BATUCADAS.
Lugar: des de la plaza de España hasta la
plaza de La LLibertat.

18.00 h LXXVII TROFEU CIUTAT D’INCA. XXIV
TROFEU JAUME MESTRE. MEMORIAL PERE
BESTARD.
L’organitza: Club Ciclista Inca.
Lloc: avinguda de Jaume II.

18.00 h LXXVII TROFEO CIUDAD DE INCA. XXIV
TROFEO JAUME MESTRE. MEMORIAL PERE
BESTARD.
Organiza: Club Ciclista Inca.
Lugar: avenida de Jaume II.

18.30 h XXIII MILLA CIUTAT D’INCA MATEU
CAÑELLAS
L’organitzen: Club Atletisme Es Raiguer,
IMAF i Ajuntament d’Inca.
Lloc: Gran Via de Colom.

18.30 h XXIII MILLA CIUDAD DE INCA MATEU
CAÑELLAS.
Organiza: Club Atletisme Es Raiguer, IMAF
y Ajuntament d’Inca.
Lugar: Gran Vía de Colom.

20.30 h TEATRE: Inmobiliaria Ramito, a càrrec del
grup de teatre BALLARUGUES.
Lloc: Casal de Cultura.

20.30 h TEATRO: Inmobiliaria Ramito, a cargo del
grupo de teatro BALLARUGUES.
Lugar: Casal de Cultura.

20.30 h FESTA DE SANTA MAGDALENA.
Eucaristia amb ball de l’Oferta a càrrec dels
Revetlers des Puig d’Inca.
Lloc: ermita del puig de Santa Magdalena.

20.30 h FIESTA DE SANTA MAGDALENA.
Eucaristía con baile de Oferta a cargo de
los Revetlers des Puig d’Inca.
Lugar: ermita del puig de Santa Magdalena.

22.30 h FESTA REVIVAL AMICS DEL SHADOW AMB
SOCIETAT ANÒNIMA + JUAN CAMPOS.
Lloc: pati d’armes del Quarter General
Luque.

22.30 h FIESTA REVIVAL “AMICS DEL SHADOW”
CON SOCIETAT ANÒNIMA + JUAN CAMPOS.
Lugar: patio de armas del Cuartel General
Luque.

HORNOS METÁLICOS
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DIUMENGE 23 JULIOL
8.30 h

30

CRONOESCALADA PUIG DE SANTA
MAGDALENA CRONO-KIDS.
L’oganitza: Club de muntanya Matinam X
Somiar.
Lloc: puig de Santa Magdalena.
Recollida de dorsals a partir de les 8.00 h

DOMINGO 23 JULIO
8.30 h

CRONOESCALADA PUIG DE SANTA
MAGDALENA CRONO-KIDS.
Organiza: Club de muntanya Matinam X
Somiar.
Lugar: puig de Santa Magdalena.
Recogida de dorsales a partir de les 8.00 h

20.30 h IV TROBADA DE BALL EN LÍNIA, a càrrec
dels Germans Morro.
Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

20.30 h IV ENCUENTRO DE BAILE EN LÍNEA, a
cargo de los Hermanos Morro.
Lugar: plaza de Santa Maria la Major.

21.00 h INCAJAZZ, Incajazz Reunion.
Entrada-donatiu de 2 € en benefici de la
Fundació Es Garrover.
Lloc: Claustre de Sant Domingo.

21.00 h INCAJAZZ, Incajazz Reunion.
Entrada-donativo de 2 € en beneficio de la
Fundació Es Garrover.
Lugar: Claustro de Sant Domingo.

DILLUNS 24 JULIOL

DILLUNS 24 JULIOL

A partir de les 10.00 h
Mercadet d’estiu
Lloc: carrers del centre.

A partir de las 10.00 h
Mercadillo de verano
Lugar: calles del centro.

17.00 h FESTA AQUÀTICA INFANTIL amb
BROTONS.
Lloc: plaça de Mallorca.

17.00 h FIESTA ACUÁTICA INFANTIL con
BROTONS.
Lugar: plaza de Mallorca.

18.00 h CLASSE MAGISTRAL DE ZUMBA.
Lloc: plaça d’Espanya.

18.00 h CLASE MAGISTRAL DE ZUMBA.
Lugar: plaza de Espanya.

19.00 h CLASSE MAGISTRAL DE CROSSFIT.
Lloc: plaça d’Espanya.

19.00 h CLASE MAGISTRAL DE CROSSFIT.
Lugar: plaza de Espanya.

21.30 h MIRADES A L’UNIVERS: UN CONTE
MUSICAL.
Lloc: plaça de toros d’Inca.

21.30 h MIRADAS AL UNIVERSO: UN CUENTO
MUSICAL.
Lugar: plaza de toros de Inca.

DIMARTS 25 JULIOL

MARTES 25 JULIO

A partir de les 10.00 h
Mercadet d’estiu
Lloc: carrers del centre.

A partir de las 10.00 h
Mercadillo de verano
Lugar: calles del centro.

17.30 h ACTUACIÓ INFANTIL amb MEL I SUCRE.
Lloc: plaça d’Espanya.

17.30 h ACTUACIÓN INFANTIL con MEL I SUCRE.
Lugar: plaza de Espanya.

21.30 h PSEUDOMUSICAL: DOS MUNDOS BAJO
UN MISMO SOL By HYDE XXI.
Entrada gratuïta.
Lloc: Claustre de Sant Domingo.

21.30 h PSEUDOMUSICAL: DOS MUNDOS BAJO
UN MISMO SOL By HYDE XXI.
Entrada gratuita.
Lugar: Claustro de Sant Domingo.

DIMECRES 26 JULIOL

MIÉRCOLES 26 JULIO

A partir de les 10.00 h
Mercadet d’estiu
Lloc: carrers del centre.

A partir de las 10.00 h
Mercadillo de verano
Lugar: calles del centro.

18.00 h ACTUACIÓ DE DAMARIS GELABERT.
Lloc: Claustre de Sant Domingo.

18.00 h ACTUACIÓN DE DÁMARIS GELABERT.
Lugar: Claustro de Sant Domingo.

20.00 h TRIBUTE SHOW.
Lloc: plaça de Mallorca.

20.00 h TRIBUTE SHOW.
Lugar: plaza de Mallorca.

20.00 h BALLADA POPULAR A CÀRREC DEL
COFRE ANTIC.
Lloc: plaça d’Espanya.

20.00 h BAILE POPULAR A CARGO DE COFRE
ANTIC.
Lugar: plaza de Espanya.

20.00 h TROFEU FESTES D’INCA.
CE CONSTÀNCIA – RCD MALLORCA.
Lloc: Nou Camp d’Inca.

20.00 h TROFEO FIESTAS DE INCA.
CE CONSTÀNCIA – RCD MALLORCA.
Lugar: Nou Camp d’Inca.

21.30 h TEATRE: GRASSES SATURADES, a càrrec
de la companyia XAMO XAMO.
L’organitza: Independents d’Inca.
Hi col·labora: Ajuntament d’Inca.
Lloc: plaça de toros.

21.30 h TEATRO: GRASSES SATURADES, a cargo de
la compañía XAMO XAMO.
Organiza: Independents d’Inca.
Colabora: Ajuntament d’Inca.
Lugar: plaza de toros.

DIJOUS 27 JULIOL

JUEVES 27 JULIO

A partir de les 10.00 h
Mercadet d’estiu
Lloc: carrers del centre.

A partir de las 10.00 h
Mercadillo de verano
Lugar: calles del centro.

19.00 h CERCAVILA AMB L’AGRUPACIÓ MUSICA
JOVENTUT INCA I CAPARROTS D’INCA.
Lloc: concentració a la plaça d’Espanya
(anirà pels carrers del centre).

19.00 h PASACALLES CON LA AGRUPACIÓN MUSICAL
JOVENTUT INCA Y CABEZUDOS DE INCA.
Lugar: concentración en la plaza de
Espanya (irá por las calles del centro).

21.30 h CONCERT DE SWEET CALIFORNIA.
Obertura de portes a les 19.30 h.
Entrades: 20 € + despeses per a residents –
22 € + despeses per a no residents; Discos
Baba (Inca-Manacor) i Discos Oh! (Palma).
L’organitza: Trui Espectacles.
Hi col·labora: Ajuntament d’Inca.
Lloc: pati d’armes del Quarter General
Luque.

21.30 h CONCIERTO DE SWEET CALIFORNIA.
Apertura de puertas a las 19.30 h.
Entradas: 20 € + gastos para residentes –
22 € + gastos para no residentes; Discos
Baba (Inca-Manacor) i Discos Oh! (Palma).
organiza: Trui Espectacles.
colabora: Ajuntament d’Inca.
Lugar: patio de armas del Cuartel General
Luque.

DIVENDRES 28 JULIOL

VIERNES 28 JULIO

A partir de les 10.00 h
Mercadet d’estiu Ye-Yé amb exposició de cotxes
antics
Lloc: carrers del centre.

A partir de las 10.00 h
Mercadillo de verano Ye-Yé con exposición de
coches antiguos
Lugar: calles del centro.

20.00 h CONCERT D’ESTIU DE LA UNIÓ MUSICAL
INQUERA.
Lloc: plaça d’Antoni Fluxà.

20.00 h CONCIERTO DE VERANO DE LA UNIÓ
MUSICAL INQUERA.
Lugar: plaza de Antoni Fluxà.
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20.30 h VIII SOPAR A LA FRESCA (ensaïmades i
vi de franc per part de l’Ajuntament). V
CONCURS DE DECORACIÓ DE CARRERS.
Temàtica “Yeyé anys 60”.
Lloc: places i carrers d’Inca.

20.30 h VIII SOPAR A LA FRESCA (ensaimadas y
vino gatis por parte del Ayuntamiento). V
CONCURSO DE DECORACIÓN DE CALLES.
Temática “Yeyé años 60”.
Lugar: plazas y calles de Inca.

23.00 h Verbena Yeyé amb
PRODIGIOSA.
Lloc: plaça d’Espanya.

23.00 h Verbena
Yeyé
con
PRODIGIOSA.
Lugar: plaza de Espanya.

LA

DÉCADA

00.00 h GRAN FESTA INCA YEYÉ 2017.
Lloc: carrers del Born i de la Murta.
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DÉCADA

00.00 h GRAN FIESTA INCA YEYÉ 2017.
Lugar: calles de El BORN y de la Murta.

DISSABTE 29 JULIOL
9.00 h

LA

SÁBADO 29 JULIO

TORNEIG LOCAL DE TENNIS DE TAULA.
Inscripcions a l’adreça electrònica info@
incattc.com amb nom, cognoms, data de
naixement i telèfon, o de 9.00 a 9.30 el
mateix dia del Torneig.
Lloc: Palau Municipal d’Esports.

9.00 h

TORNEO LOCAL DE TENIS DE MESA.
Inscripciones a la dirección electrónica
info@incattc.com con nombre, apellidos,
fecha de nacimiento y teléfono, o de 9.00 a
9.30 el mismo dia del Torneo.
Lugar: Palacio Municipal de Deportes.

10.00 h IX TORNEIG D’ESCACS.
Lloc: Casal de Joves “Sa Fàbrica”.
Organitza: Club Cercle d’Escacs d’Inca.
Hi col·labora: Ajuntament d’Inca.

10.00 h IX TORNEO DE AJEDREZ
Lugar: Casal de Joves “Sa Fàbrica”.
Organiza: Club Cercle d’Escacs d’Inca.
Colabora: Ajuntament d’Inca.

17.00 h SUPERFESTA HOLI AMB EL
SPÀRREC DE PIRATES PIRATS.
Lloc: plaça de toros d’Inca.

17.00 h SUPERFIESTA HOLI CON EL CAPITÁN
SPÀRREC DE PIRATES PIRATS.
Lugar: plaza de toros de Inca.

CAPITÀ

19.00 h PARTIT DE BÀSQUET
ADAPTAT+TEMPONADA SOLIDÀRIA
Lloc: Palau Municipal d’Esports.

19.00 h PARTIDO DE BÁSQUET
ADAPTADO+TREMPONADA SOLIDARIA.
Lugar: Palacio Municipal de Deportes.

20.00 h Concentració d’autoritats, acompanyades
per la Revetla d’Inca i els xeremiers per
així assistir a les completes.
Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

20.00 h Concentración
de
autoridades,
acompañadas por la Revetla d’Inca y los
xeremiers para así asistir a las completas.
Lugar: plaza de Santa Maria la Major.

20.15 h Completes amb la Revetla d’Inca.
Lloc: església de Santa Maria la Major.

20.15 h Completas con la Revetla d’Inca.
Lugar: iglesia de Santa Maria la Major.

20.30 h XXXI Trobada de Balls Regionals Ciutat
d’Inca. Memorial Joan Ferrer. Amb
mostra de l’escola de ball L’Assumpció
i els Revetlers des puig d’Inca, i ballada
popular amb Marjal en Festa i Revetlers
des Puig d’Inca.
L’organitza: Revetlers des Puig d’Inca.
La patrocina: Ajuntament d’Inca.
Lloc: plaça de Mallorca.

20.30 h XXXI Encuentro de Bailes Regionales
Ciutat d’Inca. Memorial Joan Ferrer.
Con muestra de la escuela de baile
L’Assumpció y los Revetlers des puig
d’Inca, y ballada popular con Marjal en
Festa y Revetlers des Puig d’Inca.
Organiza: Revetlers des Puig d’Inca.
Patrocina: Ajuntament d’Inca.
Lugar: plaza de Mallorca.

20.30 h TEATRE: Inmobiliaria Ramito, a càrrec del
grup de teatre BALLARUGUES.
Lloc: Casal de Cultura.

20.30 h TEATRO: Inmobiliaria Ramito, a cargo del
grupo de teatro BALLARUGUES.
Lugar: Casal de Cultura.

21.30 h Lliurament dels Premis Literaris Pare
Colom 2017. Representació teatral de
l’espectacle Lovely.
Lloc: Claustre de Sant Domingo.

21.30 h Premios Literarios Pare Colom 2017.
Representación teatral del espectaculo
Lovely.
Lugar: Claustro de Sant Domingo.

22.00 h VERBENA AMB L’ORQUESTINA D’ALGAIDA
+ AQUARIUS.
Lloc: plaça de la Llibertat.

22.00 h VERBENA CON LA ORQUESTINA
D’ALGAIDA + AQUARIUS.
Lugar: plaza de La Llibertat.

22.30 h IDÒ FEST INCA amb el grups TRIÁNGULO
DE AMOR BIZARRO, AEROPLANE,
AMATRIA, BEN PEARCE, ODIO PARÍS,
KOKOSHCA, DJ AMABLE, STRETFORD
DOGS CLUB, KIKO MELIS, CRAZY BOYZ,
GO CACTUS, JAMC&ILIFE, SIDEWAYS,
NIÑO CARACOL, DIRTY APPETITE,
BUDI&RAISOL.
Obertura de portes a les 19.00 h.
Entrades: 18 € (entradium.com).
Lloc: pati d’armes del Quarter General
Luque.

22.30 h IDÒ FEST INCA con los grupos TRIÁNGULO
DE AMOR BIZARRO, AEROPLANE,
AMATRIA, BEN PEARCE, ODIO PARÍS,
KOKOSHCA, DJ AMABLE, STRETFORD
DOGS CLUB, KIKO MELIS, CRAZY BOYZ,
GO CACTUS, JAMC&ILIFE, SIDEWAYS,
NIÑO CARACOL, DIRTY APPETITE,
BUDI&RAISOL.
Apertura de puertas a las 19.00 h.
Entradas: 18 € (entradium.com).
Lugar: patio de armas del Cuartel General
Luque.

DIUMENGE 30 JULIOL

DOMINGO 30 JULIO

10.15 h Sortida des de l’Ajuntament de les
autoritats acompanyades per la Unió
Musical Inquera, els gegants i els macers
per assistir a l’eucaristia.

10.15 h Salida des del Ayuntamiento de las
autoridades acompañadas por la Unió
Musical Inquera, los gigantes y los
maceros para asistir a la eucaristía.

10.30 h Concelebració de l’eucaristia presidida
per mossèn Pere Fiol. Ball de l’Ofrena a
càrrec de la Revetla d’Inca.
Lloc: església de Santa Maria la Major.

10.30 h Concelebración de la eucaristia presidida
por el padre Pere Fiol. Baile de Ofrena a
cargo de la Revetla d’Inca.
Lugar: iglesia de Santa Maria la Major.

12.00 h Amollada de coloms.
Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

12.00 h Suelta de palomas.
Lugar: plaza de Santa Maria la Major.

12.30 h Homenatge i visita de les autoritats a la
Residència Miquel Mir.

12.30 h Homenaje y visita de las autoridades a la
Residencia Miquel Mir.

20.00 h Mostra de ball a càrrec de la Revetla
d’Inca.
Lloc: plaça d’Espanya.

20.00 h Muestra de baile a cargo de la Revetla
d’Inca.
Lloc: plaza de Espanya.

21.45 h ENTREGA DELS PREMIS DEL SOPAR A LA
FRESCA.
Lloc: plaça de Mallorca.

21.45 h ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL SOPAR A
LA FRESCA.
Lugar: plaza de Mallorca.

22.00 h Fi de festa: DOS PÁJAROS A TIRO: TRIBUT
A SERRAT I SABINA.
Lloc: plaça de Mallorca.

22.00 h Fin de fiesta: DOS PÁJAROS A TIRO:
TRIBUTO A SERRAT Y SABINA.
Lugar: plaza de Mallorca.
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23.45 h Correfoc i batucada a càrrec de les Fieres
de Foc d’Inca.
Lloc: des de la plaça de Mallorca fins a la
plaça del Bestiar.

23.45 h Correfoc y batucada a cargo de las Fieres
de Foc d’Inca.
Lugar: desde la plaza de Mallorca hasta la
plaza de El Bestiar.

00.00 h CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS.
Lloc: plaça del Bestiar.

00.00 h CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.
Lugar: plaza de El Bestiar.

ALTRES ESDEVENIMENTS

OTROS EVENTOS

14 DE JULIOL

14 DE JULIO

22.00 h
GIMCANA NOCTURNA.
Lloc: concentració al Casal de Joves sa Fàbrica.
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22.00 h
GINCANA NOCTURNA.
Lugar: concentración en el Casal de Joves sa Fàbrica.

15 DE JULIOL

15 DE JULIO

19.00 h
MALLORCA’N’ROLL amb els g rups BAD RELIGION,
THE TOY DOLLS, GATILLAZO, DONOTS, CRIM, NO
CHILDREN, MAIN LINE 10 i THE GOODNESS.
Entrades: 35 € (musikaze.net, Discos Baba IncaManacor).
Lloc: pati d’armes del Quarter General Luque.

19.00 h
MALLORCA’N’ROLL con los grupos BAD RELIGION,
THE TOY DOLLS, GATILLAZO, DONOTS, CRIM, NO
CHILDREN, MAIN LINE 10 i THE GOODNESS.
Entradas: 35 € (musikaze.net, Discos Baba IncaManacor).
Lugar: patio de armas del Cuartel General Luque.

21.00 h
NOCHE DE TALENTOS.
Lloc: plaça de Mallorca.

21.00 h
NOCHE DE TALENTOS.
Lugar: plaza de Mallorca.

16 DE JULIOL

16 DE JULIO

21.00 h
INCAJAZZ, Enrique Oliver quintet.
Entrada-donatiu de 2 € en benefici de la Fundació
Es Garrover.
Lloc: Claustre de Sant Domingo.

21.00 h
INCAJAZZ, Enrique Oliver quintet.
Entrada-donativo de 2 € a beneficio de la Fundació
Es Garrover.
Lugar: Claustro de Sant Domingo.

Nuestro reto es conseguir un perfecto equilibrio entre sus
ideas y necesidades, con un servicio integral de principio a fin.
Construimos, reformamos y cuidamos de su vivienda.
ENGINEERING, BUILDING AND RENOVATION
Our aim is to achieve a perfect balance between your ideas and
requirements, providing a complete service from beginning to
end. Building, renovating and looking after your home.

Especialistas en pavimentos
Trabajos especializados de pulidos, vitrificados y restauración
en todo tipo de pavimentos de interior y exterior. Servicio de
mantenimiento y limpieza.
PAVING AND FLOORING SPECIALISTS
Specialist polishing, sealing and repair of all types of
interior and exterior flooring and pavements. Cleaning and
maintenance service.

Our work is your best guarantee

Nuestro trabajo su mejor garantía

Ingeniería construcción y reformas

Los detalles nos hacen únicos
Le ofrecemos un servicio integral de mantenimiento y servicios
de Home Staging y decoración, para que su vivienda se
convierta en su hogar. Gestión, decoración y custodia de llaves.
DETAILS THAT MAKE US UNIQUE
We offer a complete service in Home Staging and interior
design to transform a dwelling into your home.
Property management, decoration and key holding service.

Oficina / office:
C/ General Weyler 29 · 07300 Inca · Mallorca
TEL: +34 971 503 936 / MÓVIL: +34 625 164 718
www.armalutx.com
www.projectessastre.com
www.naheinmobles.com

