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SALUTACIÓ
Amics i amigues, ja tornam a ser aquí, immersos en
les nostres festes i per tant és moment deixar la rutina
diària per viure-les amb intensitat, per retrobar-nos
amb els amics i per gaudir del nostre poble al màxim,
sortint al carrer i participant de tots i cadascun dels
actes que s’han organitzat.
Per la nostra part, hem posat molt d’esforç i il·lusió
perquè tot surti a la perfecció. Enguany, presentam
una vegada més, un programa amb una gran oferta.
Petits, joves i grans trobareu, de ben segur, propostes
del vostre interès perquè durant aquests dies ens ho
passem bé, ballem, juguem, gaudim i carreguem les
piles per encarar amb més optimisme la resta de
l’any. El programa d’actes és per tant, un extens
compendi de propostes que uneixen la història, el folklore, la gastronomia i les activitats recreatives i de
lleure, entre d’altres.
Vull fer un reconeixement a totes i cadascuna de les entitats i associacions del poble per participar tan
activament amb la confecció del programa de festes. Sense la seva aportació seria pràcticament impossible dur-ho a terme. Vagi doncs el meu agraïment per a tots vosaltres.
Recordau, sobretot, que divertir-se no està renyit amb cuidar els espais públics del nostre municipi i
fer festa de manera sana i responsable. Vos convid, a sortir al carrer i a gaudir de totes les activitats.
Només em queda desitjar-vos que passeu unes festes inoblidables amb la família i amics. Vosaltres
sou els veritables protagonistes, els que donau sentit a la festa.
Visca Sant Roc! Visca Porreres!
El Regidor de Festes
Joan Rigo Vivancos
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SALUTACIÓ
La roda dels dies ens ha dut, un any més, fins a
les nostres estimades festes de Sant Roc.
Veure la cara de sorpresa dels menuts i el mig
somriure nostàlgic dels més grans quan passen
els gegants, els caparrots i la colla de dimonions.
La determinació i el ritme de la nostra
Filharmònica, dels xeremiers i batukaires. La
riuada de visitants que omplen els nostres carrers.
El bullit de converses i rialles compartides a les
terrasses, als sopars populars, a la nostra vila. El
ball, la gresca, els nirvis dels organitzadors per tal
que tot surti bé... Tot això és el nostre Sant Roc:
vivències i emocions que difícilment cap tecnologia
de futur podrà substituir mai.
Aquest programa d’activitats que teniu a les mans
no és només un llistat d’esdeveniments a uns fulls
impresos a color, és una proposta de sensacions
a experimentar, a l’aire lliure i en companyia. Experiències pròpies de les celebracions populars que,
per definició, ens pertanyen i ens fan millors com a poble i com a individus.
Una vegada més, agraesc la constant tasca cultural i cohesionada de les nostres entitats i associacions.
Elles ens ajuden a reafirmar la identitat local, fent de la nostra cultura l’espai que combina tradició,
modernitat i tolerància.
Un bon grapat de sentiments i emocions que condimenten la nostra vida i l’omplen de mil matisos
de color, fent-la més humana i més rica.
El poble està de Festa! No la vos podeu perdre!
Vos desitj, en nom meu i de tot el Consistori, que tingueu un magnífic Sant Roc.
La Batlessa
Francisca Mora Veny
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ELS GERMANS DE LA CARITAT
Maria Barceló Crespí
Fa cinquanta anys que a Porreres es va celebrar una festa amb l’assistència d’autoritats locals,
provincials i eclesiàstiques per homenatjar els germans de la Caritat. L’acte va tenir lloc el 21 de maig
de 1967 amb motiu de la declaració de fills il·lustres de tres germans porrerencs en reconeixement
a la seva labor apostòlica i d’assistència als necessitats.
L’any 1866 a Porreres sorgia una congregació religiosa amb el nom de Germans de la Caritat, terciaris
de Sant Francesc d’Assís, que serien coneguts de manera popular com els “hermanos”.
El fundador era Rafel Sitjar i Servera (1835-1921), de can Pistola.
La comunitat va néixer amb l’objectiu de dedicar-se a l’ensenyament per a nins pobres i assistir els
malalts. Després de fer els tràmits escaients davant el bisbat, aquesta comunitat de religiosos inicià
la seva trajectòria de fer el bé tant a Porreres com a Mallorca.
En els primers temps sols comptava amb dos membres emperò ben aviat rebria reforços. L’any 1873
ja disposava de casa al carrer de Lluís que vingué a ser la casa mare de la institució.
L’any següent, el 1874, els germans reberen les Constitucions definitives, inspirades en les de les
monges Terciàries franciscanes, Filles de la Misericòrdia i començaren a expandir-se fora de la vila.
Així, fundaren cases a Costitx, Sineu i Manacor.
Fins a l’any 1916 a aquesta petita institució religiosa d’origen porrerenc havien ingressat trenta
germans.
A la mort del fundador, després d’un procés per estimar la viabilitat, es fusionaren amb els Germans
de La Salle.
L’Ajuntament de Porreres1 en sessió ordinària del 26 d’abril de 1967, en el segon punt de l’orde del
dia, i en el marc de les celebracions del primer centenarari, acordava “la adquisición de 30 ejemplares
El batle era Antoni Fiol Morlà i les regidors eren Andreu Rosselló Andreu, Lluís Ribas de la Cueva, Joan Gornals Cerdà,
Guillem Salleres Melià, Bartomeu Soler Gornals, Antoni Bauçà Bauçà, Miquel Julià Barceló, Francesc Mates Mestre i Josep
Roig Salleres. El secretari era Bartomeu Serra Martí.

1
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del mencionado libro para la biblioteca Municipal y para las Escuelas. Asimismo se acordó con el fin
de perpetuar la memoria de tan solemnes actos sea colocada una lápida conmemorativa, en el edificio
donde tuvieron su residencia”.2 El llibre esmentat era Pasaron haciendo bien obra de Sebastià Rubí,
germà de La Salle. Curiosament, avui a la biblioteca municipal aquest llibre no hi és.
El 18 de maig del mateix any l’Ajuntament reunit en sessió extraordinària tractava el tema de la
concessió del títol de Fills Il·lustres de Porreres als Germans de la Caritat i acordava:
1. “Declarar Hijos Ilustres de esta villa de Porrereas al Rdmo. Rafael Sitjar Servera, fundador de la orden de los
Hermanos de la Caridad Terciatios de San Francisco de Asis y a los Rdos. Hermanos Pedro José servera Roig y
Andrés Nicolau Ballester.
2. Adquirir un retrato de cada uno de ellos para su colocación en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento.
3. Confeccionar un diploma con referencia al referido nombramiento de Hijo Ilustre, de cada uno de ellos para su
entrega al familiar mas allegado del homenajeado, para memoria, y en igualdad de grado de parentesco al de
mayor edad”.

Avui a la nostra vila tothom coneix el carrer de “ca’ls Hermanos” i la casa de “ca’ls Hermanos” a la
façana de la qual hi ha una làpida recordant el I centenari de la fundació.
A la sala de plens de l’Ajuntament de Porreres penja un quadre amb els germans porrerencs Rafel Sitjar
Servera, Pere Josep Servera Roig i Andreu Nicolau Ballester, declarats fills il·ustres de Porreres.
L’acte públic va tenir lloc al Centre d’Acció Catòlica. El diploma que acredita a Rafel Sitjar Servera com
a Fill Il·lustre de la vila de Porreres havia de ser per a Miquela Sitjar Veny (la meva padrina), neboda
del fundador i la parenta més pròxima de major edat. No va poder acudir-hi pel seu estat de salut i
el va recollir en nom seu la seva filla Àngela Crespí Sitjar (la meva mare). El diploma fa part de
l’arxiu familiar i del qual em sent molt orgullosa. Jo tenia quinze anys i record ben bé tots aquests
esdeveniments.
És de justícia que mig segle després en facem memòria, singularment per les festes de Sant Roc, atès
que la comunitat de germans tenia aquest sant per patró.

2
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AMP, Llibre d’Actes, 67, p. 11-11v.
AMP, Llibre d’Actes, 67, p. 12-13.
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CENT VINT ANYS DE L’ARRIBADA
DEL TREN A PORRERES
Maria Antònia Nicolau Rosselló
Enguany es compleixen 120 anys de la inauguració del Ramal que anava de Santa Maria a Felanitx,
passant per Santa Eugènia, Algaida, Montuïri, Porreres, Canteres fins arribar a Felanitx i 50 anys de
la clausura del aquest línia.
Aquestes fites m’han portat a la memòria les passejades des de casa fins a l’estació per anar a esperar
algun familiar que venia de Pollença a passar les festes de Sant Roc a ca nostra, perquè el dia 26,
data en què es celebrava la festa en aquell temps, ens reuníem tota la família a ca s’Escolà per dinar
i estar una llarga estona compartint, grans i petits, narracions familiars que ens transportaven al
passat, o al futur com a present, perquè el que s’havia viscut en altres èpoques semblava recent i el
que ens il·lusionava que passaria semblava que ja ho vivíem.
Us ne recordeu....? D’aquí a uns anys ja no recordarem ... Quantes vegades es repetien en aquelles
converses llargues i sense preses de després de dinar, aquestes expressions. Ara que s’acosta la celebració dels 120 anys de l’arribada del ferrocarril és interessant recordar la inauguració del Ramal
Santa Maria-Felanitx, que passava per Porreres. És un esdeveniment prou important per remembrar
la repercussió que tingué aquesta notícia a la premsa del moment i, encara que algunes de les notícies
dels diaris parlin més de Felanitx que de Porreres, es bo saber que en els diferents projectes de ferrocarril entre Ciutat i Felanitx, Porreres és el poble pel qual la línia fèrria havia de passar com ho vaig
constatar les VI Jornades d’Estudis Locals, celebrades a Monti-Sion, l’abril d’aquest mateix anys.
Ara fa 120 anys, el 1897, per anar a Ciutat la gent ho feia amb carros o amb les diligències. Aquest
mitjà de transport eren cotxes grans de quatre rodes, amb dos o tres departaments, destinats al transport públic de passatgers. La velocitat seva mitjana era de 7 a 10 Km/h, per tant el temps que es
tardava en fer el viatge podia ser d’una nit sencera. La diligència que anava de Ciutat a Porreres
tenia el punt d’arribada i de partida a la plaça del Mercadal de Ciutat.
Des d’aquest punt de vista és fàcil pensar en la gran novetat que significava l’arribada del ferrocarril
perquè era un mitjà de transport molt més ràpid, que podria portar més passatgers a la vegada i
portar també mercaderies, motiu pel qual era molt desitjat pels pobles de Mallorca, com ho demostra
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aquesta notícia del “Felanigense” del 14 de juliol
de 1844, quatre anys abans que es projectàs el
tren a Espanya.

1844, juliol. 7.- “el ferrocarril no solo es de utilidad mmanifiesta desde ahora, sinó que vendrà
a ser una necesidad para toda la comarca dentro de breves años, por el gran número de hectáreas recien plantades de viñedo, que es
extraordinario, y que no podran extraerse por
la actual carretera para transportar sus productos al puerto”
Però la inauguració no es produí fins el 1897. Ja el
mes de juny Felanitx es preparava per fer una gran
festa per l’arribada del ferrocarril:
ÚLTIMA HORA

1897, Juny 1. “Por días de prueba ha pasado
Felanig, Ciudad sin otra Fuente de riqueza que la agricultura; ... la ciudad toda se prepara a
solemnizar con grandes fiestas la inauguración del ramal de la vía férrea que ha de unirnos
con la capital; pues si por su laboriosidad merece Felanig el premio de la constància, po su amor
al progreso merece el dictado muy civilitzada. = Julio Fermín Quiñones.
LA UNIÓN REPÚBLICANA

1897, setembre 9.- “El ramal de Felanitx.- Se nos dice que hasta el 30 del corriente o el 1º
del mes próximo no se inaugurará oficilamente la nueva línia. Sin embargo; sabemos que el
viernes o sábado empezarán a circular trenes de mercancías para la exportación del vino y la
mismo tiempo “sentarán” la via.”
1897, setembre, 14.- “De Palma a Felanitx”.- Como habíamos anunciado, ayer empezaron
a circular trenes de mercancías entre las dos ciudades. Día de jubilo para los felanigenses y
palmesanos que han visto realizado un proyecto tan beneficioso para la provincia. A fines de
este mes tendrá efecto la inauguración oficial, para la que se hacen preparativos dignos de
esta solmenidad.”
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LA ALMUDAINA
1897, setembre, 21.- “Noticias de las Islas.- Felanig.- Diariamente sale de esta ciudad para
la Capital un tren de mercancías formado por muchos vagones con cargamento de vino, almendrón y otros productos. El movimiento que con tal motivo se ha observado esta semana
en nuestra estación, indica claramente que en importància han de aventajarla muy pocas de
las que figuran como principales de toda la línia,”
1897, setembre, 28.- “Felanig: Por fin está procediéndose a la col·locación del hilo telegráfico
que ha de utilitzar la compañia de Ferrocarriles. Casi todos los Trabajos están para terminar;
un tren recorre diariamente toda la línia con cargamento de toda especie y de un momento
a otro se espera que se anuncie la inauguración oficial”.
1897, setembre, 30.- “Después de la visita de inspeccion quedó acordado que la inauguración
del nuevo ramal sea el día 6 de la pròxima semana, dado que el estado de los Trabajos no
permite inaugurar la línia antes de la fecha indicada.
Nota: Si una lluvia persistente en los días que faltan del expresado, entorpeciere la col·locación
del hilo telegráfico, se retrasará la fecha anunciada.”
DIARIO DE PALMA
1897, octubre 7.- “Ayer se inauguró el nuevo ramal de ferro-carril que une Santa María con
Felanitx. La compañia de ferro-carriles, animada por el deseo del engradecimiento de Mallorca,
por la prosperidad de la decaída agricultura y por el progreso de nuestro comercio, realiza
obres que, como el ramla de Santa María a Felanitx, han de reportar, cruzado la isla, grandes
utilidades a la patria chica. El nuevo ramal comprendre las estaciones de Santa María, Santa
Eugenia, Algaida, Montuïri, Porreras, el apeadero de las Canteras y la de Felanitx unida a
aquel por una recta de cinco kilómetros de longitud. Distan las estaciones una de otra, siete,
nueve, siete, seis i siete kilómetros respectivamente. La nueva via, así como los edificios, muelles y demàs dependències de las instal·lacions, demuestra el acierto que siempre ha presidido
en la construcción del ferrocarril de Mallorca. Terraplenes, desmontes, curvas, puentes, todo
está hecho a la perfección.
A las siete y tres quartso el tren inaugural compuesto de dos coches con departamentos de primera y el coche salón, arrastrados por la màquina número 5 “Felanitx”, se puso en marcha
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llevando al Director General señor Moragues, a todos los señores que componen la Junta Administrativa, algunos empleades de la compañia y representantes de casi todos los periódicos
de Palma. Al llegar a la estación de Santa María, se apearon todos recorriendo la nueva línia
hasta que la campana dió la salida y partió el tren marchando majestuoso y con una velocidad
desusada, a campo traviesa, cruzado viñedo, bosques e higuerales; espantando a las caballerías
que a un lado y a otro veianse arar, dispensando a los rebaños y dejando extasiados a los labriegos, que se descubrían ante la bestia de fuego, que en un momento les dejaba atrás, muy
atrás; y que se persignaban al pasar el tren. Todo daba señales de que cruzábamos terreno
virgen, ajeno a los adelantos; la “pagesia” en su encarnación viva, el corazón del terruño.
En las estaciones de Santa Eugenia i Algaida numeroso gentio se apiñaba en los andenes; el
pueblo todo estaba en la estación, y también una comisión de los respectivos Ayuntamientos
presidida por el Alcalde.
Al entrar el tren en agujas en la estación de Porreras, mezcláronse los acordes de la banda
con el silbato de la locomotora que pitaba repetidamente para despejar la vía, invadida por
numerosas persones.
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A la entrada de la estación levantábase esbelto arco de triunfo, de tres cuerpos, adornado con
gallaradete e inscripcions donde se leia: “El Ayuntamiento de Porreras a Ferro-Carriles de Mallorca” y “Loor al Progreso – 6 octubre 1897”.
Más de diez minutos necesitamos para visitar algunas dependències del edificio estación, que
es sin duda de los más airosos que hay en la línia. Al ponerse el tren en marcha, la banda tocó
un pasodoble titulado “El Ferro-Carril”. Nuestros plácemes al alcalde Sr. Mora y al Ayuntamiento de Porreras.
La màquina frena el paso para que podamos admirar los puentes de Hierro, fabricación de los
talleres de la Compañía de Ferro-Carriles. Ocho minutos más y nos encontramos en la estación
de las Canteras de Son Mayol, venero de riqueza que ahora podrà explotarse cómodamente.
Imposible apreciar a los ojos no avezados el número de personas que en la estación de Felanitx
esperaban la llegada del tren oficial. Andenes, ventanes de la estación, vagones de balastro,
coches, todo estaba invadido, todo era asaltado. La banda de Felanitx rompió en animado pasodoble y después de saludar al Alcalde, señor cura párroco y demás personas que aguardaban
a los expedicionarios, nos dirigimos a la Casa Consistorial, en cuyo salón de sesiones pronunciaron elocuentes y entusiastes discursos los señores Reus, Blanes, Cura Párroco, Moragues y
Perelló. Acto seguido sirviose un “Lunch” a todos los invitados; luego se esparramaron todos
por la población hasta la una, hora de salida. Al diligente y simpático jefe de la estación de
Felanitx, así como al Director General, Sr. Moragues, agradecemos cuantas deferencias tuvieron
con nosotros.”
Aquestes cròniques dels diferents diaris de l’època poden ser un bon recordatori per constatar com es
preparaven els pobles per on havia de passar el tren i de la gran festa que es va celebrar el dia 6 d’octubre de 1897, a la vegada que motiu per començar a preparar els 50 anys de la clausura d’aquest
Ramal que tanta vida va donar al poble, com es podrà verificar quan es publiquin les Actes de les VI
Jornades d’Estudis Locals de Porreres.
Per acabar només recordar que quan el ferrocarril va partir de Porreres cap a Felanitx, la Filharmònica
va tocar el pas doble “El Ferrocarril”, per tant desitjar que en aquests dies de festa les notes musicals
de les diferents organitzacions i agrupacions porrerenques ens animin a viure unes festes de Sant Roc
ben vitenques. Molts d’anys.
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LA VERA CREU DE L’ORATORI DE PORRERES,
UNA JOIA POC CONEGUDA
Andreu G. Veny i Miró
La Vera Creu de Sant Felip Neri de Porreres és una vertadera joia d’orfebreria d’estil barroc que fins
ara creiem procedent del monestir de la Cartoixa de Jesús Natzarè de Valldemossa1. Una Vera Creu
és una relíquia de la creu en la qual va morir Jesucrist, tradicionalment s’atribueix la troballa de la
creu de Crist a santa Helena, la mare de l’emperador Constantí2. La Llegenda àuria ens narra com
fou la troballa3.
La creu, des de temps antics, és un element essencial per a la celebració de la missa. Sigui més o
menys ornamentada o rica, les esglésies havien i han de disposar, almenys d’una4. A partir del s. XI
es difon encara més el seu ús a la litúrgia, concretament la presència de la creu damunt l’altar. Posteriorment el papa sant Pius V (1504-1572) disposà que les creus havien de tenir el Crist Crucificat,
disposició que es veié reiterada en el Caeremoniale Episcoporum. La presència del Crist a la creu en
fou ja obligada,5 tot i que la peça que estudiem, encara, no l’incorpora.
Els estudiosos en orfebreria fan diferència entre un reliquiari de la Vera Creu per una banda, i creu
d’altar que serveix de reliquiari6. La Vera Creu que tractem és una creu d’altar que serveix per custodiar
la relíquia del Lingum Crucis.
La Vera Creu de la Cartoixa de Valldemossa
Concepció Bauçà de Mirabó Gralla, en el seu estudi titulat La Real Cartuja de Jesús de Valldemossa,
parla del Lingum Crucis on ens el dóna a conèixer, resulta interessant que la tradició diu que fou
RIERA, L. I ROSSELLÓ, J. La Congregació de l’Oratori de Sant Felip Neri de Porreres. Direcció General de Cultura:
Palma de Mallorca, 1992, p. 61

1

2

ALSIUS, S. Hem perdut l’Oremus. Edicions la Campana: Barcelona, 1999, p. 303

3

VORÄGINE, S., Leyenda de oro. 3, Madrid, 1845, p. 438-439.

4

GUDIOL I CUNILL, J.; El mobiliarí litúrgich, Tip. Balmesiana, Vich, 1920.

5

MONTEVECCHI – VASCO, Suppellettile ecclesiastica, o.c., p. 69-70.

DOMENGE MESQUIDA, J,; L’argenteria sacra a les esglésies de Mallorca (segles XIV – XVI). L’illa de la calma, Palma
de Mallorca, 1991, p. 59 i 119.
6
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donada als monjos pel rei Martí
l’Humà (1356 – 1410)7. També
resulta del tot il·luminador quan
l’autora parla de la fotografia que
va publicar Bartomeu Ferrà i Perelló (Palma 1843 – 1924) en el
seu llibre Álbun artístico de Mallorca8.
L’autora basant-se en la fotografia
fa aquesta descripció: “Cruz engastada en una estructura afilagranada de plata, de gran delicadeza
y elegancia, montada sobre una
caña que serviría para su exposición.”9.
A la segona meitat del segle XVII,
els monjos traslladaren la Vera
Creu de la capella de les relíquies
a la nova sagristia on restaria fins
a la desamortització10. D’aquesta
sagrada relíquia n’era molt devot
el seu donador, el rei Martí
l’Humà, que fins i tot tenia un altar
portàtil per a dipositar-la en els seus viatges11.

Fotografia de la Vera Creu de Valldemossa.

BAUÇÀ DE MIRABÓ, C.; La Real Cartuja de Jesús de Nazaret de Valldemossa : formación y evolución de su patrimonio
histórico-artístico. Universitat de les Illes Balears: Palma de Mallorca, 2008, p. 286

7

FERRÀ B. i VIRENQUE, J., Album artístico de Mallorca: colección fotográfica de los objetos más notables por su valor artístico ó histórico que se conservan en nuestra isla. Palma de Mallorca, 1875, làmina XVII.
8

9
BAUÇÀ DE MIRABÓ, C.; La Real Cartuja de Jesús de Nazaret de Valldemossa : formación y evolución de su patrimonio
histórico-artístico. Universitat de les Illes Balears: Palma de Mallorca, 2008, p. 286.
10

Ídem.

11

Íbid., p. 189.
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Entre 1660 i 1666 els monjos de la cartoixa encarregaren
a un orfebre una custòdia nova i fan daurar la Vera Creu12.
El 1835 pel decret de Medizábal fou desamortitzada, probablement aquesta peça ha desaparegut o es troba en lloc
desconegut13.
La Vera Creu de l’Oratori de Porreres

Marca de l’orfebrer.

Fins ara s’havia cregut que la Vera Creu dels pares i germans felipneris era procedent dels monjos cartoixos, però
davant l’evidència del que hem vist sorgeix la pregunta per
si sola: si no prové de la Cartoixa, d’on prové? Malauradament no podem, encara, donar resposta a aquesta nova incògnita ni a les altres que planteja el tema.

El 1891 el p. Francesc Molina (Palma 1825 - 1906), restaurador de l’Oratori de Palma, acabava de
fundar l’Oratori de Porreres i es preocupava que la nova congregació s’anés bastint, si parem esment
a les peces antigues del convent i església veurem que totes són incorporades per mediació del mateix
P. Molina, i també altres pares. En aquest cas, el qui es va preocupar que la comunitat de felipneris
porrerencs tingués una Vera Creu fou el P. Nicolau Reus i Perelló CO (Palma 1865 – 1932)14.
El P. Reus era un bon liturgista, incansable predicador, gran confessor i molt devot de l’Eucaristia i
de la Passió del Senyor15. Nicolau Reus mantenia amistat amb el Sr. Jaume Planas, arqueòleg de
professió, afeccionat a les antiguitats,16 que creia que posseïa la relíquia de la Vera Creu dels
cartoixos valldemossins Així, el P. Reus hauria intervingut perquè el Sr. Planas fes donació la Vera
Creu a Porreres i d’aquesta manera aquest objecte fos retornat al culte. Efectivament, abans de morir
el 1914 havia deixat instruccions als seus hereus que així ho fessin17. La sagrada relíquia arribà a
12

Íbid., p. 308 i 309.

13

Íbid., p. 286.

RIERA, L. I ROSSELLÓ, J. La Congregació de l’Oratori de Sant Felip Neri de Porreres. Direcció General de Cultura: Palma
de Mallorca, 1992, p. 234.
14

VALLORI ROTGER, M.; Biografies. Congregació de l’Oratori de Sant Felip Neri de Palma. Palma de Mallorca, 2004, p.
50.
15

16

Testimoni oral de Mn. Joan Rosselló i Lliteras, 28 de maig de 2017.

17
RIERA, L. I ROSSELLÓ, J. La Congregació de l’Oratori de Sant Felip Neri de Porreres. Direcció General de Cultura: Palma
de Mallorca, 1992, p. 234.
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Porreres amb un peu que no correspon a aquesta, allotjada en una capsa de fusta feta a mida i amb
la vertadera18.
El més probable, davant l’evidència, és que quan el Sr. Jaume Planas va adquirir la Vera – Creu (segurament ja d’un tercer) fos enganyat. Sigui com sigui sembla del tot cert que la que va adquirir no
era la dels cartoixos sinó una altra que no sabem d’on provenia. Cert, segurament que prové de la
desamortització de Mendizábal. En cap cas ha estat robada o adquirida de forma irregular perquè l’acompanya la vertadera.
Les mesures de la creu són de 34’5 x 30 cm. L’alçada total amb el peu és de 61’5 cm. Es tracta
d’una creu llatina d’argent sobredaurat de braços rectes capçats amb unes formes trifoliades amb un
forat circular al centre i a les dues punxes dels costats mentre que la central està formada per un querubí. També trobem querubins a la part extrema dels braços que va abans de les formes que els
capcen. La creu està ornamentada mitjançant la tècnica del cisellat. A la part central dintre d’un cristall
en forma de creu hi ha una petita creu, també de vidre, enganxada amb filferro amb una part central
Document acreditatiu de la veracitat de la relíquia. Litúrgicament, segons el Directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Principios y orientaciones aprovat per sant Joan Pau II el 2002, no es poden posar a la veneració dels fidels les
relíquies que no tinguin acreditació d’autenticitat.

18
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blanca en forma de creu i a l’entrecreuament dels braços, s’hi troba l’estella de la Vera-Creu. Així, es
sobreposen fins a cinc creus reduint les mesures com més al centre i interior està, essent la Vera-Creu
la més petita i la creu reliquiari la més gran. Del Lignum Crucis hi penja un fil amb una xacra, com
tota relíquia vertadera està xacrada. Està muntada sobre una canya de 7’5 cm que serveix per a la
seva exposició.
A la part de darrere, als braços, hi trobem representats els emblemes de la passió com a compendi
d’aquesta. No és d’estranyar si tenim en compte el tipus d’objecte litúrgic que analitzem que està
estretament relacionat amb la passió, però també cal tenir present que, en el context històric en què
es va fer, la pietat barroca era habitual fer el màxim d’imatges possibles que servissin per a la
meditació i contemplació. D’aquesta manera en els segles XV i XVI, aquests emblemes amaren moltíssims àmbits culturals i reben diferents denominacions: l’Arma Cristi, Arma Passionis19, o també Improperis fent referència a l’insult i escarni que sofrí Déu en la Passió del seu fill Jesucrist20.
Així els emblemes que trobem a la part posterior són: canya de la befa, columna amb el gall, assots,
corona d’espines, les cinc llagues (diferenciant la del costat que no té forma arrodonida), tres claus,
19

LLOMPART, G.; Religiosidad popular. Palma de Mallorca, 1982, p. 67-69.

20

ALCOVER, A. M. i MOLL, F. B., “Improperi”. Dins Diccionari català-valencià-balear. Barcelona, 1979, vol. 6, p. 609.
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tres daus, pitxer i plat del lavatori, torxa, martell, estenalles, escala, llança, canya de vinagre, pitxer
de vinagre i fel, tres canyes, la mà de la galtada i una llanterna.
Abundosos com són cal saber que no hi ha una llista tancada pel que fa a simbologia, poden variar i
n’hi podrien sortir alguns altres com la santa faç, trompeta, vestit, bossa amb les trenta monedes...
imatges totes elles en consonància amb la passió.
És en aquesta part posterior de la creu, enmig de les cinc llagues, en el centre de la peça, on hi
trobem la marca de l’orfebre.
El peu és posterior a la Vera – Creu i sembla fet amb dos suports de calzes, ambdós d’argent, l’inferior
daurat i el superior del mateix color de la plata. La base daurada mesura 18’5 cm i la de plata 9’5.
El peu té una línia sinuosa de relleus i abundants motllures que són diversos bossells de diferents mesures, llisos completament a part de dues estries horitzontals en cada un. El basament circular amb
algunes motlures concèntriques és totalment llis.
Quan va arribar a Porreres ja incloïa aquest muntatge21.
La caixa embalatge de la Vera - Creu és de fusta, té forma romboïdal irregular 48 x 34 cm i en ella
hi ha un segell lacrat en el qual es distingeixen les paraules de “Consolat” i “Palma de Mallorca”,
juntament amb l’escut d’Espanya, això pot indicar que abans de 1914 i de la mà del Sr. Planas o
l’anterior posseïdor de la Vera - Creu, aquesta relíquia havia viatjat en vaixell. Sota aquest segell hi
ha encara dues taques de xacra de quan fou segellada. També hi apareix manuscrit el lloc d’on
pertany des del 1914: “Congregación del Oratorio de Sn. Felipe Neri – Porreres”.
La vertadera és un document que fa 32 x 22 cm i està datat de 1763 sota el papat de Climent XIII
i signat per Joannes Lecarius, canonge de la basílica de Santa Maria la Major de Roma, prelat domèstic
i arquebisbe titular d’Hadriane (Turquia), que dóna facultat per a la veneració de la relíquia que tracta.
A més, està reafirmat manuscritament l’any 1913, quan encara estava en mans del Sr. Planas, pel
bisbe Pere Joan Campins i Barceló.
Actualment aquesta sagrada joia s’empra en els viacrucis dels divendres de quaresma; en l’ofici del
divendres Sant per a la veneració pública dels fidels; el 14 de setembre en la festivitat de la invenció
de la santa Creu presidint l’altar i usada per beneir l’assemblea. Sempre s’ha emprat, a més, en la
recepció de bisbes al temple, valguin tres exemples d’aquest ús: 19 de setembre de 1928 amb el
ja beatificat Mons. Salvi Huix Miralpeix CO (Girona, 1877 - 1935/36), bisbe d’Eivissa; 26 de maig
21

Testimoni oral de Mn. Joan Rosselló i Lliteras, 28 de maig de 2017.
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La vertadera.

del 2007 fou rebut amb la mateixa creu el bisbe de Mallorca Mons. Jesús Murgui Soriano quan
vengué a presidir la festa del patró de l’Oratori; i encara el passat 29 d’octubre, quan, l’actual bisbe
d’Eivissa, Mons. Vicente Juan Segura, va visitar l’Oratori de Porreres per conèixer de primera mà la
realitat de la comunitat dels felipneris.
Què durant molts d’anys conservem aquesta joia en bon estat i pugui emprar-se per donar culte a Déu.
Bon Sant Roc 2017!
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SOBRE MALNOMS (I SOBRENOMS)
Joan Barceló, Xibic
Aquest hivern passat, una persona de la vila em va fer arribar informació sobre malnoms del nostre
poble. Es tracta d’un foli ( sense signar i sense data) amb una llista numerada i mecanografiada
(amb unes poques correccions fetes a mà) de cinquanta porrerencs, on hi consta : el nom, llinatge
i, en quasi bé la meitat dels casos, també el corresponent malnom de família “de tota la vida”, que
diríem, (fusteret, xic roig, rasca, quec, etc... ). Fins aquí, res de nou. Però el que fa excepcional
aquest “curiós” document és que hi figura també el sobrenom (apodo o mote, que en diuen els castellans) en que es coneixien tots ells i, sobre tot, entre ells. Això sí, em consta que de bon “rollo”.
Aquests porrerencs havien nascut al llarg del primer terç del segle XX. Val a dir que quan es va confeccionar aquesta llista (no sabem quan), com podem veure, més de la meitat ja havien mort. De
l’altra meitat, la gran majoria ens deixaren -alguns no fa gaire-, encara que n’hi ha uns quants que
en són vius testimonis i que podran corroborar la veracitat del document.
Aquesta és la transcripció del original, llevat d’algunes correccions gramaticals.
RELACIÓN DE AMIGOS CON SU NOMBRE FAVORITO
1. Esteban Ribas ............................................................................................................jay
2. Jaime Vaquer.........................................................................................................ternal
3. Gaspar Barceló (fusteret).....................................................................................sa caque
4. Gabriel Mora............................................................................................es gorà o fumat
5. Gabriel Vaquer ........................................................................................................garrit
6. Cristòfol Mora.............................................................................................................bif
7. Gabriel Font............................................................................................................armo
8. Gaspar Barceló (roig).................................Martín, Barni, peterrot, “camión” de sa llet, basto
9. Lluís Ribas........................................................................................................... canons
10. Juan Barceló (xic) ...................................................................................................rajà
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11. Bartomé Barceló (roig)................................................................................El gran Muftí
12. Fernando Ribas............................................................................................ glop de llet
13. Cristóbal Barceló (potecari)................................................................................mamella
14. Jaime Lliteras ...................................................................................................es sanat
15. Juan Frau (sinto)...............................................................................................es xano
16. Juan Gornals (molí d’aigua) .........................................................................Shakespeare
17. Gabriel Gornals (molí d’aigua) ................................................................................xispa
18. Miguel Llinàs................................................................................................... mugarro
19. Antonio Fiol..................................................................................................... pinyotes
20. Guillermo Mas .....................................................................................................es cuc
21. Juan Mesquida ............................................................................................mare Rafals
22. Rafel Gelat............................................................................. gelat, prunes, fei, caperrot
FALLECIDOS
1. Juan Rosselló (sion) ..............................................................................s’animal o mamut
2. Juan Sala ........................................................................................................sa senalla
3. Juan Frau ............................................................................................................pinyola
4. Juan Barceló (fusteret) ...................................................................... donya Sol o “el noi”
5. Gabriel Bordoy........................................................................................................ nítric
6. Miquel Veny .........................................................................................................mandil
7. Bartolomé Ribas ............................................................................................. pasta flora
8. Gabriel Barceló (xic) .............................................................................................sa foca
9. Sebastià Mora (de Can Negre) ............................................................................... es boll
10. Guillermo Barceló............................................................................................... Queipo
11. Baltasar Barceló (xic) ......................................................................................... na cop
12. Pedro Salas...................................................................................... El hermano Marcus
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13. Cristòbal Llinàs ................................................................................................ es furriel
14. Simón Rosselló ...................................................................................................... xiu
15. Bartolomé Escarrer.............................................................................................valiente
16. Cristòbal Barceló (potecari gran) ................................................................... pagallenties
17. Gabriel Mesquida (cremat)............................................................................. sa senyora
18. Guillermo Barceló (xic) .................................................................................( il·legible )
19. Onofre Quec........................................................................................ en Quec o fochar
20. Miquel Gelabert .................................................................................................. ramell
21. Miquel Veny (rasque) ........................................................................................ sa lloca
22. Clemente Mora (baco).................................................................................... en Rómel
23. Juan Dicleta ....................................................................................................... Goded
24. Antonio Dicleta ............................................................................................. bastaratxí
25. Antonio Sitjar (boixa) ................................................................................... es ramendí
26. Andrés Sitjar (boixa) .................................................................................... en Delabau
27. Miquel Rosselló (escolar) ................................................................................... en tinta
28. Andrés Rosselló (escolar) ................................................................................ pagaluces
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A SA FESTA DE SANT ROC 2017
Toni Servera “Botera”

Com més serem més grossa serà sa festa
és igual si és mallorquí
o ha vengut d’una altra part
si es parlar no l’entenem
veurem com ho arreglam.

Al·lota, vens a Porreres?
Sé que te divertiràs
que prest estarem de festa
d’aquest sant tan estimat
que tenim com a patró
que sempre mos ha ajudat.

Fer trui és lo que vos agrada
a voltros que sou jovençans
i a noltros que ho hem estat
també perquè ho recordam.

Oh, Sant Roc,
si del cel vos mos mirau
veureu que hi ha molt de dies
que a vós vos dedicam.

Tothom té sa seva festa
ja sigui petit o gran,
sigui fradina o casada,
juntada o separada
a tots vos hi esperam.

Perquè mos agrada sa festa
som un poble divertit
creient, i de bona gent
els que som de la vila
i els que de fora han vengut
i noltros que els hem rebut
casi amb sos braços oberts.

Perquè Sant Roc a Porreres
li feim sa festa més gran.
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GOIS A LA SANTA CREU DE PORRERES
Autor: P. Nicolau Arbona Rullan C.O.
Exhumat per Joan Rosselló Lliteras.
De ses gràcies vertaderes
sou fecundi manantial.
Guardau-nos, pues de tot mal
oh Creu Santa de Porreres.

a on gozarem enteres
dixes i gloria cabal.
Guardau-nos, pues de tot mal
oh Creu Santa de Porreres.

Habitants de totes parts
oprimits de dolència,
rendits a vostra presència
s’alcen bons i molt gayarts.
Gràcies Vos de mil maneres
lograu a tots per igual.
Guardau-nos, pues de tot mal
oh Creu Santa de Porreres.

Dades Bibliogràfiques:

En Vos troba el pecador
perdó, gràcia i salut
i consol quant demana ple de dol
de sos pecats el perdó,
tanta llum nos reverberes
oh madero principal.
Guardau-nos, pues de tot mal
oh Creu Santa de Porreres.
Sou del cel segura escala
en Vos no podem errar,
per Vos tots han de pujar
en aquella rica sala

El P. Nicolau Arbona Rullan nasqué a Sóller el 25
de juliol de 1867, ara fa 150 anys.
Ingressà a la Congregació de l’Oratori de Palma
el 8 de setembre de 1888.
Fou ordenat prevere el 29 de setembre de 1890.
Pel novembre de 1891 vingué a fundar la Congregació de Porreres com a primer prepòsit, càrrec
que exercí durant 33 anys.
Estudià harmonia i tal volta preceptiva literària; es
conserven alguns exercicis pràctics, entre els quals
hi podríem posar aquests goigs.
L’Ajuntament li dedicà un carrer al que recentment
han canviat el nom.
Morí el 31 d’octubre de 1951 als 85 anys.
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PORRERES TV
Des d’un primer moment, l’any 2010, PorreresTV va néixer com una eina per acostar les activitats
que es fan al poble de Porreres o en relació a ell a tots els porrerencs que viuen a Porreres i la resta
de la geografia mundial.
Fins ara, ens hem estat dedicant a enregistrar tots els actes als quals hem estat convidats o que hem
sabut que s’organitzaven. La veritat és que les nostres mans són limitades i ens aniria bé poder
comptar amb l’ajut de més voluntaris per fer gravacions vàries. A partir d’ara i gràcies als estudis que
ens ha cedit l’Ajuntament i que estan ubicats a l’Auditori Municipal, intentarem a més de seguir el
dia a dia porrerenc també iniciar una tasca de producció pròpia amb entrevistes, noticiaris, reportatges,
...
També durant aquest any passat hem passat a emetre diversos actes en directe a través de l’aplicació
que ens ofereix Facebook (https://www.facebook.com/PorreresTelevisio/) i també hem unificat
el portal informatiu www.coneixerporreres.com amb www.porrerestv.com concentrant d’aquesta manera tot el contingut a la web mare que és la de PorreresTV.
A la nostra videoteca hi trobareu més de 1000 gravacions diferents que són entre 600 i 700 hores
de la nostra història més recent.
Al llarg d’aquests darrers 12 mesos hem enregistrat totes les sessions plenàries de l’Ajuntament, conferències, actes religiosos, fires, concerts, festes, espectacles, inclemències climatològiques, Jornades
d’Estudis Locals i sobretot vàrem fer el seguiment dia a dia i en directe de l’obertura de la fossa comuna de Porreres. La veritat és que va ser una sorpresa per a tots nosaltres el gran ressò que va tenir
la nostra feina, ja que diferents mitjans de comunicació locals, autonòmics i estatals es posaren en
contacte amb nosaltres per poder fer servir els documents i informacions que anàvem facilitant.
Que passem un bon sant Roc i ja sabeu que pocs dies després de les festes podreu veure els enregistraments d’una àmplia selecció dels moltíssims d’actes que es duen a terme durant la setmana
de festes de sant Roc.
Molts d’anys a tots i a totes.

ACTIVITATS

REALITZADES PER LES ENTITATS PORRERENQUES
DE SANT ROC 2016 A SANT ROC 2017
PENYA BARCELONISTA DE PORRERES
Agost 2016: Col·laboració amb les curses populars de Sant Roc pel club d’atletisme Porreres.
Agost 2016: III Campus de futbol penya barcelonista per a nins i nines fins a 12 anys.
Agost 2016: Assistència al Congrés de Penyes i al partit de futbol Trofeu Joan Gamper.
Novembre 2016: 32è Aniversari de la Penya Barcelonista de Porreres.
Novembre 2016: Assemblea anual de la Federació de Penyes Barcelonistes de les Illes Balears.
Febrer 2017: Assemblea General de socis.
Febrer 2017: Assistència al Camp Nou per a veure el Partit de futbol, FC. Barcelona – Leganés C.F.
Març 2017: Assistència al Camp Nou per a veure el Partit de Futbol, FC. Barcelona – Getafe C.F.
Maig 2017: Proclamació de la Candidatura de la Federació de Penyes FCB de les Illes Balears a Oscar
Escoda Trobat.
Juny 2017: Sopar a la fresca per a la celebració dels títols aconseguits i Assemblea General Extraordinària “Eleccions a la Presidència de la Penya”.
Juny 2017: Assemblea General Extraordinària de la Federació de Penyes FCB de les Illes Balears.
GRUP FOGANYA
AGOST 2016. Dins el programa de festes de Sant Roc: El dilluns 15 d’agost a les 19h a l’Auditori
Municipal representació de l’obra infantil “Caputxete’s Project”.
OCTUBRE 2016
Dins el programa de festes de Sa Fira:
El diumenge 23 d’octubre a les 19h a l’Auditori Municipal varem tornar a dur a terme la representació
de l’obra infantil “Caputxete’s Project” i en aquesta ocasió els beneficis varen anar a la plataforma
ajuda als refugiats de Sóller.
DESEMBRE 2016
El dissabte 17 de desembre a les 19h a l’Auditori Municipal inauguració de l’exposició fotogràfica
“40 anys de carrosses, 40 anys d’il·lusió”, que va romandre oberta totes del festes de Nadal.
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DESEMBRE 2016-GENER 2017
Com cada any, ens encarreguem de la confecció de les carrosses de la Cavalcada de Reis per a l’esperada i desitjada arribada de Ses Majestats el 5 de Gener.
GENER 2017
El divendres 6 de gener a les 18h a l’Auditori Municipal vàrem dur a terme la representació del conte
“Les tres reines màgiques d’Orient”.
MAIG 2017
Participació en l’organització de la VIII Mostra de Teatre Escolar de Porreres, conjuntament amb l’àrea
d’educació i cultura de l’Ajuntament de Porreres.
Aquest any la mostra va tenir lloc el darrer cap de setmana del mes de maig; el divendres 26 de maig
el grup de l’escola municipal de teatre, coordinada pel Grup Foganya i l’Ajuntament de Porreres va
representar l’obra “Beneït el pati”.
FILHARMÒNICA PORRERENCA
AGOST 2016
Dia 9: Cercavila de recollida dels nous músics: Manel Armero, Mateu Barceló, Neus Garí, Bàrbara
Matas, Maria Francisca Matas, Maria Sánchez, Coloma Taberner, Núria Tur, Mireia Ximelis i Aina Servera.
Dia 9: Cercavila a la posada de bandera.
Dia 15: Cercavila del 160 aniversari amb antics músics i directors de l’entitat.
Dia 15: Concert de Sant Roc en motiu de la celebració del 160 aniversari de l’entitat. Al llarg del concert es van projectar fotografies i vídeos dels moments més recordats de l’entitat, a més de fer un
especial agraïment a antics directors i presidents de l’entitat.
Dia 16: Acompanyament de les autoritats cap a l’ofici.
Dia 17: Participació en la matinada porrerenca.
Dia 21: Sopar amb els antics músics que van participar en el 160è aniversari.
SETEMBRE 2016
Dia 4: Cercavila en les festes de la Beata de Santa Margalida.
Dia 16: Concert a Palma nova per a la celebració del dia del turista.
OCTUBRE 2016
Dia 21: Sortida de serenates per Porreres en motiu de la festivitat de Les Verges.
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NOVEMBRE 2016
Dia 18: Sopar de les verges.
Dia 26: Tradicional concert de Santa Cecília conjuntament amb la coral de Porreres.
DESEMBRE 2016
Dia 3: Sopar de Santa Cecília.
Dia 8: Dinar dels socis.
Dia 30: Concert de Nadal.
GENER 2017
Dia 5: Cercavila de recollida del nou músic, Josep Veny Font.
Dia 5: Participació en la cavalcada dels Reis.
MARÇ 2017
Dia 31: Assemblea general extraordinària conformant una nova junta directiva per a l’entitat: Gabriel
Martorell (President), Maria Nicolau (Vicepresidenta), Petra Picó (Secretària), Guillem Noguera (Tresorer), Joan Gil, Joan Nicolau, Antònia Rosselló (Vocals), Tòfol Barceló, Antoni Sastre (Representants
dels pares), Gabriel Barceló i Juan Jesús Viedma (Representants dels socis).
ABRIL 2017
Dia 1: Assaig i sopar amb la banda de Felanitx.
Dia 13: Processó del dijous Sant a Porreres.
Dia 14: Processó del divendres Sant a Porreres.
Dia 14: Processó del divendres Sant a Sineu.
Dia 16: Participació en l’encontre.
Dia 23: Cercavila i concert a la festa de Monti-Sion.
MAIG 2017
Dia 7: Concert de música clàssica nord-americana dels anys 30, conjuntament amb la Banda d e
Felanitx al convent de Sant Agustí (Felanitx).
Dia 12: Sopar d’agraïment a Ferran Vaquer.
Dia 14: Participació a la fira musical de Porreres. Concert de música clàssica nord-americana dels
anys 30, conjuntament amb la banda de Felanitx.
Dia 27: Cercavila a la festa de Sant Felip Neri.
JUNY 2017
continua a la pàg. 47
Dia 18: Participació en la processó del Corpus.
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RECORDAU
1. Carnets i polseres de Sant Roc
Com altres anys, tots els porrerencs i porrerenques que vulguin recollir el seu carnet o polsera hauran
de passar per l’Ajuntament. Els entregarem el dia 4, del dia 7 fins al 12 i també dia 14 d’agost.
L’horari de recollida és de les 10 a les 13 h, i de les 18 a les 20 h els dies 4, 7, 8, 9, 10, 11 i 14.
El dia 12 només al matí. Aquests mateixos dies i horaris, podreu comprar les camisetes de Sant Roc
2017, així com la bandera de Sant Roc, pels que encara no la teniu.
L’entrada del concert de dia 10 de Juan Perro, tindrà un preu especial per tots els porrerencs i porrerenques que portin la polsera. El preu de l’entrada és de 10€ i cal comprar-la en recollir la polsera.
El preu per no empadronats és de 18€ anticipada i 25€ taquilla.
L’entrada del concert de dia 14 de Els amics de les arts, Mishima, BOC i Buhos tindrà un preu especial
per tots els porrerencs i porrerenques que portin la polsera. El preu de l’entrada és de 10€ i cal comprar-la en recollir la polsera. El preu per no empadronats és de 18€ anticipada i 25€ taquilla.
2. Tancament del trànsit la setmana de festes
Des del dimecres dia 9 d’agost fins la matinada del dia 17, degut als nombrosos actes que es faran
pel centre de la vila i per motius de seguretat, sobre tot pels nins i nines, es restringirà la circulació.
Demanem que pugeu a Plaça a peu o en bicicleta, o bé faceu ús de l’aparcament de la Plaça de Toros
i de n’Hereveta.
3. Banderes de Sant Roc
Tal com vàrem introduir fa uns anys, tots els porrerencs i porrerenques tornarem a penjar les banderes
vermelles de Sant Roc a totes les cases i balcons de Porreres. Ho podeu fer a partir del dimecres dia
9, mateix dia que es posa la bandera que indica el començament de les festes.
Si algú encara no la té, els dies que es poden recollir els carnets o polseres, n’hi haurà a la venda al
mateix Ajuntament.
4. Recollida de fems la setmana de festes
La recollida selectiva la setmana de festes es durà a terme en els horaris habituals, exepte l’orgànic
que serà a partir de les 22 hores. Els carrers on hi hagi activitat s’hauran de dur els residus al cantó.
Recordau que en qualsevol cas teniu la opció del Parc Verd. L’horari serà:
DILLUNS
DIJOUS
DIVENDRES
DISSABTE

DE 8.00 A 13.00
i de
16.00 a 19.00

DIUMENGE - de 8.00 a 13.00
DIMARTS 15 I DIMECRES 16 TANCAT

Sempre amb la targeta d’accés.
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5. Recomanacions pel Correfoc
Ens hem d’informar bé per on passarà el correfoc, perquè la gent interessada sàpiga per on anirà, i
perquè els que no hi volen participar no es trobin sense voler dins el trui del foc.
- La roba més idònia és la de cotó, màniga i pantaló llarg, gorra o capell de roba i sabates esportives
o que, al manco, subjectin bé els peus.
- Queda totalment prohibit dur productes pirotècnics particulars.
- Adopteu una actitud correcte amb els dimonis, evitant obstaculitzar-los el pas i/o fer-los caure.
- Demanem als veïns dels carrers per on passarà el correfoc que tapin les finestres o vidres amb cartró
per evitar fer-los malbé amb les espires.
6. Papereres per les festes
Entre tots hem d’aconseguir que Porreres sigui un poble ben net, i en temps de festes també. Per això,
en els actes de Sant Roc hi haurà papereres de cada fracció repartides pels diferents llocs on es duguin
a terme els actes, aquestes seran per separar els residus; envasos, papers, vidre i orgànic.
7. Des del Pla Municipal de Drogues emmarcat dins l’Àrea de Sanitat es recorda.
No necessites beure per passar-t’ho bé. Però si decideixes fer-ho, tingués en compte aquests consells
per moderar els efectes adversos:
- Demostra tenir caràcter i no beguis alcohol si no t’agrada, només perquè els altres ho fan.
- Afegeix gel extra al tassó, és més refrescant.
- Intenta evitar les begudes amb molt de sucre.
- Però sobretot….no condueixis mai sota els efectes de l’alcohol!
Ahhh, i cuida Porreres. Anem a gaudir de les nostres festes amb alegria i civisme.
8. Canvis de programa
Totes les activitats d’aquest programa són susceptibles de canvis en cas de necessitat o força major,
així i tot, si el canvi és d’horari o de lloc, s’avisarà oportunament.

PER UNES FESTES MÉS SOSTENIBLES
Aquestes festes a més de passar-ho bé, cuidam el poble i el medi ambient.
Un dia és un dia... aprofita per separar bé els residus i donar exemple.
Reutilitza.... Evita els plats, tassons i coberts d’un sol ús.
Si no ho pots evitar, tira’ls als envasos.
Tots hi guanyam... compra productes locals als comerços de Porreres!
Dimensiona bé la festa, no tudis menjar.
A la barra, fes ús del tassó reutilitzable.
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ve de la pàg. 26

ACTIVITATS

REALITZADES PER LES ENTITATS PORRERENQUES
DE SANT ROC 2016 A SANT ROC 2017
JUNTA LOCAL DE PORRERES AECC
Octubre 2016:
Punt de venta d’articles de la AECC a la Fira de Porreres.
Desembre 2016:
Sorteig de la Loteria Nacional.
Abril 2017:
Sorteig de la Loterial Nacional (mes Abril).
14 Juliol 2017:
Sopar Anual de la Junta Local de Porreres de l’AECC al pati de l’Escola Nova. Aquest any ha estat el
XX sopar en el qual assistiren prop de 400 persones.
Són 20 anys de lluita, però no 20 anys perduts. Des d’aquí aprofitarem per donar les gràcies a
totes les persones, entitats, organitzacions, empreses que han fet possible aquest acte.
S’ESTOL PORRERENC
Juliol de 2016
Dia 29 – Mostra a l’hotel Don León de sa Colònia de Sant Jordi en motiu de la festa dels suïssos.
Dia 30 – Mostra de ball a Ariany.
Agost de 2016
Dia 3 – Ballada popular a Gènova.
Dia 7 – Ballada popular a Alaró.
Dia 12 – Cercavila i petita mostra de balls en la festa del carrer Sant Roc, en motiu de les festes
populars en honor a aquest sant.
Dia 13 – Ballada popular a Consell i actuació a la tradicional Torrada de Porreres emmarcada dins
les festes de Sant Roc.
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Setembre de 2016
Dia 2 – Ballada popular a Llucmajor.
Dia 10 – Ballada popular a Banyalbufar.
Octubre de 2016
Dia 5 – Començament de les classes de l’escola de ball de s’Estol Porrerenc.
Dia 29 – Recepció per part de l’Ajuntament del grup Arrels de Sant Joan de Ciutadella. Seguidament,
mostra de ball amb els grups s’Estol Porrerenc, Pinyol vermell (Campos) i Arrels de Sant Joan (Ciutadella) emmarcat dins els actes de Sa Fira.
Dia 30 – Sa Fira. Ballada popular a sa plaça de Porreres.
Desembre de 2016
Dia 17 – Mostra de Ball a sa residènia de persones majors de Porreres.
Dia 24 – Nit de Nadal. Ball de l’oferta a la celebració de les Matines a Sant Felip.
Gener de 2017
Dia 16 – Ballada popular al Vivero de Palma.
Dia 28 – Ballada popular a Gènova.
Febrer de 2017
Dia 5 – Mostra de ball a sa residencia de persones majors de Felanitx.
Dia 12 – Calçotada popular a n’es local social de s’Estol porrerenc per a socis i simpatitzants de l’agrupació.
Abril de 2017
Dia 1 – Ballada popular al port d’Alcúdia.
Dia 16 – Ball de l’oferta a l’ofici de Pasqua de la Parròquia de Porreres.
Dia 22 – Ballada popular a Porreres.
Maig de 2017
Dia 14 – Ballada popular a Porreres en motiu de la Fira musical.
Dia 27 – Ball de l’oferta a Sant Felip.
Juny de 2017
Dia 10 – Ballada popular a Porreres en motiu de la Fira de l’albercoc.
Dia 17 – Ballada popular a Sant Joan.
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ESCOLA DE MUSICA CURS 2016/2017
1r. TRIMESTRE:
Sant Roc: 10 d’agost. Actuació dels combos d’Artisons, “Project Art Jazz” i “Polar Soltz” al sopar
solidari.
Concert a Son Espases de la Banda Jove d’Art i Sons. 7 de setembre. Concert a la planta d’oncologia
pels nins malalts de càncer.
Inici del curs 2016 / 2017: 26 de setembre.
Actuació d’alumnes al museu: 1 d’octure. Dins els actes del TastArt.
Sa Fira: 21 d’octubre. Concert dels grups “Combos” d’Art i Sons a la “Fira 2016”.
Participació a la diada de Clarinets i Saxòfons a Santanyí 19 de novembre.
Actuació dels Combos Polar Slotz i Project Art Jazz: 29 d’octubre. Dins els actes de la Fira.
XII Jam Sessió de Sa Fira: 30 d’octubre. Amb la participació entre d’altres d’alumnes i professors.
Col·laboració concert didàctic. Un breu passeig pel Jazz. 27 novembre
Festa del comerç: 10 de desembre. Participació de diferents grups “Llenguatge musical, clarinets,
saxo, guitarra i flauta” d’alumnes i professors a la “Festa de Nadal dels comerços”.
Col·laboració concert Cap Pela: 11 de desembre.
Audicions de Nadal:
14 de desembre. Audició dels alumnes.
18 de desembre. Audició dels alumnes.
Participació al mercadet de Nadal de Campos dels alumnes de clarinet: 18 de desembre.
2n. TRIMESTRE:
Concert Solidari 24 de gener- Participació amb la Coral d’Art i Sons formada per alumnes de les escoles de Porreres i Campos al concert solidari que organitza la Unió de Cooperatives al Teatre Principal
de Palma.
Curs d’improvització a càrrec de Jordi Montserrat Antolí: durant els mesos de febrer i març.
Actuació al centre Flassaders en motiu de l’Aniversari i Homenatge de diferents cooperatives.
Participació a la diada de Clarinets i Saxòfons a Felanitx 11 de març.
Visita dels alumnes de 6è d’infantil de l’Escola Nova a l’Escola Municipal de Música de Porreres
13 de març, amb mostra de les aules i instruments.
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Actuació de Projectart a l’IES Porreres per el seu aniversari: 8 d’abril.
Audicions de Pasqua: 2 i 12 d’abril. Concerts / Audicions dels alumnes de l’Escola de Música.
3r. TRIMESTRE:
Fira Ecològica 30 d’abril. Actuació de “Polar Slotz”
Concert de la Banda Jove d’Art i Sons: 13 de maig. Concert oferit dins els actes de la Diada Musical.
Participació dels alumnes de metall a l’audició de l’Escola Municipal de Música de Campos juntament
amb alumnes de metall de Campos i Montuïri formant el grup de metall d’Art i Sons i els alumnes
de Cant coral amb la Coral d’Art i Sons. 12 de juny
Actuació dels Combos d’Art i Sons i el Blues Més Llarg del Món. 20 de maig
Concert de guitarra clàssica a càrrec de Jaume Rosselló Salleras. 21 de maig. A l’Església Parroquial.
Acte inclòs dins el cicle Músics d’Art i Sons.
Audicions fi de curs: 14 i 18 de juny.
Concerts de fi d’activitats del 10è aniversari d’Art i Sons. 30 de juny, amb la participació de la
Coral d’Art i Sons, la “Banda d’Artisons”, formada per alumnes, ex-alumnes, professors i ex-professors
de les escoles de Porreres, Campos, Montuïri i Ses Salines, i dels grups de combos de Porreres,
Montuïri i Costitx al Parc de n’Hereveta.
CORAL DE PORRERES
2016
Agost
Dia 16 – Participació en la missa solemne a l’Església Parroquial de Porreres.
Concert de Sant Roc amb el nou director Damià Muñoz.
Setembre
Dia 15 – Inici del curs 2016-2017
Novembre
Dia 26 – Concert Santa Cecília 2016 a l’Auditori Municipal.
La Filharmònica Porrerenca i la Coral de Porreres.
Dia 27 – Dinar de germanor de la Coral a les Païsses de Monti-sion.
-50-

Desembre
Dia 16 – Participació en la festa de Nadal de l’Agrupació Aires de Monti-sion.
Dia 24 – Cant a la missa solemne de Matines a la Parròquia de Porreres.
Dia 26 – Concert de Nadal a la Capella del Roser de la Parròquia amb la coral
de la 3a Edat i la Schola Gregoriana de Mallorca (veus femenines).
2017
Gener
Dia 12 – Reunió preparatòria dels actes del 75è aniversari de la Coral amb la junta directiva i un
grup de cantaires voluntaris.
Dia 15 – Participació en la missa per la celebració del 63è aniversari de la construcció de la carretera de Monti-sion a la capella del Santuari.
Febrer
Dia 2 – Assemblea General Ordinària de la Coral amb eleccions de la nova junta directiva de la
Coral.
Dia 26 – Concert organitzat per la Coral: Coro Joven de Galícia i Coral Juvenil
de Joventuts Musicals de Palma a la Parròquia de Porreres.
Març
Dia 26 – Concert de la Coral: Música Sacra a la capella del Roser de Porreres.
Abril
Dia 13 a16 – Participació en els actes de Setmana Santa de la Parròquia.
22 – Concert solidari – “ In terra aliena “ – cant gregorià - polifonia Schola Gregoriana de Mallorca i la Coral a la capella del Roser.
Dia 23 – Participació en l’ofici de la festa de Monti-sion.
Maig
Dia 13/14 – 7a Diada Musical de Porreres
Concert a l’Església Parroquial per la Coral Universitat de les Illes Balears i la Coral de Porreres.
Exposició i projecció “75 ANYS de la Coral de Porreres”.
A l’Església de l’Hospitalet.
Dia 20 – Concert organitzat per la Coral a la Parròquia de Porreres.
Coral juvenil de Francia – “la Maîtrise de Reims”
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Dia 21 – Concert solidari – “In terra aliena” – cant gregorià - polifonia
Schola Gregoriana de Mallorca i la Coral de Porreres.
A l’Església del Sant Salvador de Felanitx.
Organitzat per la coral Units Com Brins.
Juny
Dia 4 – Concert sobre la immigració – cant gregorià - polifonia
Schola Gregoriana de Mallorca, la Coral de Porreres, Coral Sant Jaume.
Al Monestir de la Concepció a Palma. Organitzat per Coral Sant Jaume.
Dia 25 – Concert fi de curs a l’Església Parroquial de Porreres.
Trobada de Corals. La Coral de Porreres amb quatre corals veïnes.
CLUB COLUMBÒFIL PORRERES
La temporada 2017, al igual que els darrers anys, ha constat d’un calendari d’amollades
molt llarg i exigent. Tot i això, com veurem, els colomers de Porreres han rendit a un bon nivell i hi
ha hagut un campionat social molt disputat. Així mateix, també s’han aconseguit bones classificacions
a nivell insular, regional i nacional.
El campionat 2017, ha constat de els següents amollades:
27/02/2017
Vila Joiosa..........................................................................300 km
27/02/2017
Vila Joiosa (Bandada adults).................................................300 km
05/03/2017
Torrevieja............................................................................370 km
05/03/2017
Torrevieja (Bandada adults) ..................................................370 km
10/03/2017
Vila Joiosa..........................................................................300 km
10/03/2017
Vila Joiosa (Bandada adults).................................................300 km
11/03/2017
Baza..................................................................................550 km
18/03/2017
Vila Joiosa..........................................................................350 km
25/03/2017
Marbella.............................................................................770 km
25/03/2017
Torrevieja............................................................................370 km
25/03/2017
Baza..................................................................................550 km
01/04/2017
Baza..................................................................................550 km
01/04/2017
Màlaga ..............................................................................725 km
13/04/2017
Ayamonte...........................................................................940 km
14/04/2017
Vila Joiosa..........................................................................300 km
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Classificacions Campionat 2017:
Vila Joiosa 27/02/2017
1er – Guillem Ferrer Ramis
2on – Guillem Ferrer Ramis
3er – Marc Mora Fluxa
Vila Joiosa 10/03/2017
1er – Antoni Pujol Calafell
2on – Jaume Martorell Fullana
3er – Miquel Àngel Veny Mestre
Torrevieja 05/03/2017
1er – Antoni Pujol Calafell
2on – Antoni Cirer Ferriol
3er – Guillem Ferrer Ramis
Baza 11/03/2017
1er – Jaume Martorell Fullana
2on – Biel Nadal Perelló
3er – Marc Mora Fluxa
Marbella 25/03/2017
1er – Antoni Arbona Fornes
2on – Biel Nadal Perelló
3er – Guillem Ferrer Ramis
Baza 25/03/2017
1er – Biel Nadal Perelló
2on – Jaume Martorell Fullana
3er – Marc Mora Fluxa
Vila Joiosa 14/04/2017
1er – Marc Mora Fluxa
2on – Marc Mora Fluxa
3er - Miquel Àngel Gornals Ferrer

Vila Joiosa 27/02/2017 (bandada adults)
1er – Biel Nadal Perelló
2on – Biel Nadal Perelló
3er – Miquel Àngel Gornals Ferrer
Vila Joiosa 10/03/2017 (bandada adults)
1er – Jaume Martorell Fullana
2on – Jaume Martorell Fullana
3er – Marc Mora Fluxa
Torrevieja 05/03/2017 (bandada adults)
1er – Pep Gonzalez Sitjar
2on – Sebastià Vidal Mas
3er – Miquel Àngel Gornals Ferrer
Vila Joiosa 18/03/2017
1er – Antoni Pujol Calafell
2on – Marc Mora Fluxa
3er – Jaume Martorell Fullana
Torrevieja 25/03/2017
1er – Antoni Pujol Calafell
2on – Miquel Àngel Gornals Ferrer
3er – Miquel Àngel Gornals Ferrer
Baza 01/04/2017
1er – Antoni Pujol Calafell
2on – Biel Nadal Perelló
3er – Marc Mora Fluxa
Campionat d’Eivissa
1er - Biel Nadal Perelló
2on – Antoni Pujol Calafell
3er – Marc Mora Fluxa
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Especial Màlaga 01/04/2017
1er – Marc Mora Fluxa
2on – Marc Mora Fluxa
3er – Marc Mora Fluxa
4t – Miquel Àngel Veny Mestre
5è – Juan Carlos Adrover López
Colom més viatjat
1er – Marc Mora Fluxa
Campionat de Velocitat i Mig Fons
1er – Marc Mora Fluxa
2on – Jaume Martorell Fullana
3er – Miquel Àngel Veny Mestre

Colom més ràpid
1er – Pep Gonzalez Sitjar
Campionat al colom designat
1er – Marc Mora Fluxa

Campionat de Fons i Gran Fons
1er – Marc Mora Fluxa
2on – Miquel Àngel Veny Mestre
3er – Antoni Pujol Calafell

Campionat Absolut 2017
1er – Marc Mora Fluxa
2on – Miquel Àngel Veny Mestre
3er – Miquel Àngel Gornals Ferrer
4t – Antoni Pujol Calafell
5è – Jaume Martorell Fullana
6è – Biel Nadal Perelló
7è – Pep Gonzalez Sitjar
8è – Guillem Ferrer Ramis
9è – Antoni Arbona Fornes
10è – Antoni Cirer Ferriol
11è – Bernat Cerdà Cerdà
12è – Joan Parets Seguí
13è – Sebastià Vidal Mas
A nivell insular, també s’han aconseguit uns bons resultats, tenint en compte que a Mallorca hi ha
17 clubs i més de 300 socis. Destaquen els següents resultats:
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Campionat Insular de Velocitat des d’Eivissa: Biel Nadal Perelló – 4t classificat.
Campionat Insular de Segurtetat des d’Eivissa: Antoni Pujol Calafell – 1er classificat.
Campionat Insular de Velocitat i Mig Fons: Marc Mora Fluxa – 2on classificat.
Campionat Insular de Coloms Vells: Marc Mora Fluxa – 5è classificat.
Vila Joiosa (27-02-2017): Guillem Ferrer Ramis – 3er classificat insular.
Vila Joiosa (10-03-2017): Jaume Martorell Fullana – 5è classificat insular.
Vila Joiosa (14-04-2017): Marc Mora Fluxa – 2on classificat insular.
Baza (25-03-2017): Biel Nadal Perelló – 1er classificat insular.
Als Campinats Regionals, podem destacar:
1er classificat Campionat Regional Velocitat (Illa de Mallorca) – Marc Mora Fluxa.
1er classificat Regional de Yearlings (Illa de Mallorca) – Guillem Ferrer Ramis.
Als Campionats Nacionals, podem destacar:
4t classificat Nacional de Yearlings – Guillem Ferrer Ramis.
De les classificacions dels socis del Club Columbòfil Porreres a la XLIV Exposició Regional del Colom Missatger, es poden destacar els següents resultats:
Grup A – Femelles Colomins Bellesa:
2on i 3er classificat – Biel Nadal Perelló.
Grup A – Mascles Colomins Bellesa:
1er classificat – Pep Gonzalez Sitjar.
3er classificat – Biel Nadal Perelló.
Grup B – Femelles Adultes Bellesa:
2on classificat – Biel Nadal Perelló.
Grup B – Mascles Adults Bellesa:
2on classificat – Miquel Àngel Veny Mestre.
Standard Internacional Femelles Colomins:
1er classificat – Miquel Àngel Veny Mestre.
Standard Nacional Femelles Adultes:
3er classificat – Miquel Àngel Veny Mestre.
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Classificació per clubs:
2on classificat – Club Columbòfil Porreres.
A l’Exposició Nacional del Colom Missatger, que es va celebrar entre els dies 20 y 21 de
gener a Madrid, es va aconseguir un primer premi en la categoria Standard Internacional Colomins
Femelles amb el colom 22.102-2016 propietat de Miquel Àngel Veny Mestre.
Activitats més destacades, dutes a terme al llarg del darrer any:
El mateix dia 11 de desembre, i com a colofó de festa, es va realitzar el repart de premis
de la temporada 2016. Es feu un dinar de germanor, al que assistiren tots els socis i alguns convidats.
El dinar es feu al restaurant Es Centro.
El dia 7 i 8 de gener, a l’Auditori Municipal es va celebrar la XLIV Exposició Regional del
Colom Missatger, amb tota una sèrie d’actes i una gran participació de columbòfils de totes les Illes
Balears, en el que va constituir l’acte principal de celebració del 80è aniversari del Club Columbòfil
Porreres.
L’1 d’abril de 2017, vàrem realitzar el VI Trofeu Vila de Porreres, aquest any amollada commemoració del 80è aniversari de la fundació del Club Columbòfil Porreres, des de Màlaga (725 kms).
Es va decidir fer des d’aquest punt, en record del primer colom que va superar la barrera dels 700
kms a la història del Club Columbòfil Porreres, l’any 1974, des de Màlaga, propietat de Bartomeu
Mas Veny. L’amollada va comptar amb una gran participació, tant dels socis del nostre club com de
tots els indrets de l’illa de Mallorca.
També, com cada any, vàrem realitzar l’amollada el dia de Pasqua, a l’encontre, i realitzarem les 2 tradicionals amollades pel Sant Roc, a la posada de la bandera i el dia de Sant Roc.
CLUB ATLETISME PORRERES
(www.caporreres.es)
AGOST 2016
- 04/08/2016: III Cursa Popular Cala d’Or
- 06/08/2016: XXV Cursa Popular Ses Salines - Colònia de Sant Jordi
- 07/08/2016: VI Travessa CN Sa Ràpita
- 07/08/2016: VIII Triatló Popular Portocolom
- 10/08/2016: V Cursa Popular Sant Domingo (Es Llombards)
- 14/08/2016: VII Cursa Popular de Sant Roc 2016
- 19/08/2016: Cursa Popular Sant Agustí (Felanitx)
-56-

- 21/08/2016: XXXIII Cursa de Sant Bartomeu (Capdepera )
- 23/08/2016: Cursa Popular Colònia de Sant Jordi - Ses Salines
SETEMBRE 2016
- 25/09/2016: III Cursa Popular Calonge
OCTUBRE 2016
- 16/10/2016: Marató Ciutat de Palma
- 29/10/2016: III Duatló de Lloret- Trofeu Rosa Bauçà
NOVEMBRE 2016
- 06/11/2016: XXXIII Pujada a Monti-sion.
- 13/11/2016: V Mitja Marató Porreres i 10 Km.
- 26/11/2016: 1a Jornada de pista dels Jocs Escolars a Manacor.
- 27/11/2016: II Cross Club d’Atletisme Badia de Palma.
DESEMBRE 2016
- 03/12/2016: Dinar de Nadal a Ses Forques.
- 06/12/2016: Cursa Atlètica Son Valls.
- 06/12/2016: V Cursa s’Hostal de Montuïri.
- 08/12/2016: IX Milla Nocturna de Campos.
- 11/12/2016: XVIII Cross Ciutat de Manacor.
- 18/12/2016: I Cross Club Atletisme Porreres.
- 31/12/2016: Sant Silvestre de Porreres.
GENER 2017
- 15/01/2017: Cross a Palmanyola.
- 29/01/2017: Campionat de Mallorca Escolar individual de Cross i Campionat IB Veterà Individual i per equips a Son Ferrer (Calvià).
- 29/01/2017: II Cursa del 8 i mig a Campos.
FEBRER 2017
- 05/02/2017: X Mitja marató Sa Pobla.
- 05/02/2017: XVI Cross Mateo Domínguez. Campionat de Mallorca de Cross per equips de les
categories aleví, infantil i cadet.
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- 11/02/2017: Control de pista Jocs Escolars a Manacor.
- 11/02/2017. Campionat IB Cross Junior individual a Formentera.
- 12/02/2017: Campionat IB Absolut Cross 2017 i Torneig Balear de Cross de seleccions infantils
a Can Picafort.
- 18/02/2017: Control de pista infantil i federat al poliesportiu Príncipes de España (Palma).
MARÇ 2017
- 04/03/2017: Jocs escolars a les pistes d’atletisme de Manacor.
- 04/03/2017: Control de pista infantil i federat al poliesportiu Príncipes de España (Palma)
- 10/03/2017: Entrenaments del club a les pistes d’atletisme Torre dels Enagistes de Manacor.
- 12/03/2017: Cursa Popular de la Dona a Santanyí.
- 18/03/2017: Jocs escolars a les pistes d’atletisme de Manacor.
ABRIL 2017
- 07/04/2017: Entrenament del club a les pistes d’atletisme Torre dels Enagistes de Manacor.
- 08/04/2017: Jocs escolars a les pistes d’atletisme de Capdepera.
- 22/04/2017: Control de pista infantil i federat al poliesportiu Príncipes de España (Palma).
- 29/04/2017: Jocs escolars a les pistes d’atletisme de Manacor.
MAIG 2017
- 06/05/2017: Cursa Popular Ses Paparres
- 07/05/2017: Diada del Club d’Atletisme a Alcúdia.
- 13/05/2017: Semi-Marató Fira de Maig de Campos.
- 19/05/2017: Compressport Trail Menorca Camí de Cavalls.
- 21/05/2017: Jornada pista JEE. Final Comarcal.
- 27/05/2017: Campionat Mallorca i IB Infantil 2017 al poliesportiu Príncipes de España
(Palma)
JUNY 2017
- 03/06/2017. Final Campionat de Mallorca JEE pista categories iniciació i benjamí.
- 10/06/2017. Final Campionat de Mallorca JEE pista categoria aleví.
- 09/06/2017: Sopar de final de temporada. Entrega d’un detall i d’un diploma a tots els atletes
de les categories menors.
- Entrenaments d’ Atletisme i En Forma a Monti-sion.
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JULIOL 2017
- 04/07/2017: Entrenament d’ Atletisme i En Forma a la platja d’es Dolç.
BATUCADA DE PORRERES
2016
Dia 17 de gener: Sa Cabama.
Dia 19 de gener: Correfoc a Llucmajor.
Dia 6 de febrer: Sa rua de Porreres.
Dia 13 de febrer: Aniversari ca’n Juanito a Inca.
Dia 29 de febrer: S’Escorxador Palma.
Dia 23 d’abril: Diada Solidària Marga Somriu.
Dia 6 de maig: Fira de la primavera de Magalluf.
Dia 28 de maig: Aniversari Cala Santanyí.
Dia 18 de juny: Boda al parc de n’Hereveta.
Dia 17 de juliol: Correfoc a cala Estància.
Dia 31 de juliol: Aniversari a Son Castanyer.
Dia 05 d’agost: Concurs de batucades a ca’n Picafort.
Dia 13 d’agost: Torrada Sant Roc Porreres.
Dia 16 d’agost: Correfoc Sant Roc Porreres.
Dia 17 d’agost: Sant Roquet Porreres.
Dia 25 d’agost: Aniversari festa privada a Porreres.
Dia 27 d’agost: Tocada i sopar companyerisme Campos.
Dia 17 de setembre: Boda a Llucmajor.
Dia 27 d’octubre: Megapark a s’Arenal.
Dia 28 d’octubre: Cercavila a la fira de Porreres.
2017
Dia 17 de gener: Junta extraordinària de la directiva.
Dia 12 de febrer: Tocada, animam al U.E. Porreres.
Dia 19 de febrer: Sortida de paint ball a Llucmajor.
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Dia 24 de febrer: Sa rua de Porreres.
Dia 24 de febrer: Festa privada a Santanyí.
Dia 25 de febrer: Sa rua de Ses Salines.
Dia 12 de març: Tocada, animam al U.E. Porreres femení.
Dia 18 de març: Aniversari Maria al Palmer de Campos.
Dia 14 de maig: Fira musical de Porreres amb la col·laboració de Bloco Ayan.
Dia 19 de maig: Fires de primavera a Magalluf.
Dia 20 de maig: Animació de la final de cadets del C.E. Campos.
Dia 28 de maig: Sortida a Cala Mesquida i dinar de germanor.
Dia 3 de juny: Trobada de batucades a Manacor.
Dia 9 de juny: Tocada a la plaça de la Vila per al programa d’IB3 «5 dies».
Dia 23 de juny: Sopar de germanor a Ses Covetes.
Dia 24 de juny: Tocada a festa privada, boda a Ses Salines.
Dia 25 de juny: III marxa cicloturista solidària Marga Somriu.
Dia 30 de juny: Tocada a festa privada, boda a Sant Llorenç.
Dia 9 de juliol: Trobada de batucades a Cala Ratjada.
Dia 22 de juliol: Sopar de germanor a Son Cota.
Dia 23 de juliol: Correfoc a Cala Estància.
ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS DE PORRERES
El 6 d’agost del 2016 eleccions per president, quedat elegit D. Miquel Melià Oliver, presentant la nova
junta directiva.
Aprofitam el moment present per agrair al president passat D. Juan Rosselló Mulet i la seva junta, els
anys de gestió realitzats en favor del Club.
Durant aquest primer any i des de la passada festa de Sant Roc 2016, en aquesta Associació s’han
realitzat les següents activitats:
- Cant Coral, tots els dimarts de 18 a 20 h. Subvencionat per l’Ajuntament de Porreres.
- Gimnàstica, els dilluns i dijous de 9 a 10 h.
- Pilates els dimecres de 9 a 10 h. Subvencionat pel Consell de Mallorca.
- Danses del Món els dijous de 19 a 20 h.
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- Ball de Zumba, els dimecres de 20 a 21 h.
- Ball en línia, els dijous de 20 a 21 h.
- Ball, els dissabtes de 20 a 23.30 h.
- 27 de novembre, la ja tradicional bunyolada per a tots els socis al local Social del Club.
- 13 de desembre, la concebuda xocolatada per a tots els socis, finalitzat el xocolate la nostra Coral
animà la festa interpretant diverses cançons del seu repertori.
- 29 de novembre, la Coral va anar a cantar a la Residència del carrer Sala.
- 16 de desembre, dinar de Nadal de la Federació de Persones Majors de la Part Forana de Mallorca
al restaurant Binicomprat.
- 20 de desembre, petit concert de nadales pel Cor a les persones majors de la Residència de Ca’s
Notari.
- 22 de desembre, obsequi de dues coques de Nadal a tots els socis majors de 85 anys.
- 26 de desembre, participació del Cor en el concert de Nadal que organitza cada any la Coral de Porreres a la capella del Roser de la Parròquia.
- 31 de desembre, sopar de cap d’any, ball i raïm de la sort en el Local Social.
- 28 de gener, torrada de Sant Antoni al Local Social.
- 15 de febrer, festa de disfresses i ball al nostre local.
- 28 de febrer, dinar de Carnaval organitzat per la Federació al restaurant de Son Sant Martí.
- 24 de març, excursió a Santa Maria.
- 22 d’abril, participació del Cor al I Certamen d’Arts Gent Gran 2017 organitzat per la Federació de
Gent Gran de la Part Forana i patrocinat pel Consell de Mallorca. Realitzat a la Parròquia Sta. Maria,
la major d’Inca.
- 22 d’abril, torrada i ball al club Social.
- 1 de maig, excursió cultural a la fira de les flors a Costitx. Dinar a Son Sant Martí.
- Del 12 al 14 de maig, cap de setmana a un hotel de Cala d’Or.
- 14 de maig, la Coral del club juntament amb les Corals de Gent Gran de Son Sardina, Coral Som
d’Aquí de Palma, Coral de Santanyí i Gent Gran de la Reial de Palma realitzaren un Concert a la Parròquia amb motiu de la 7ª Fira Musical a Porreres organitzat per l’Ajuntament de Porreres.
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- 17 de maig, Ofrena floral a Ntra. Sra. de Lluc organitzat per la Federació de Persones Majors de la
Part Forana.
- 9 de juny, amb motiu del programa «5 dies» que realitza IB3 cantàrem en directe des de la Plaça
de la Vila la cançó «Balada de Lucas».
- 13 de juny, fi de curs 2016-2017 de totes les activitats al Local Social. Es va dur a terme una demostració de cada activitat realitzada al llarg de l’any. Així mateix, també la Coral participà cantant
unes quantes cançons. Finalitzades les demostracions es va fer una gran tramponada i el fi de curs
acabà amb un bon ball.
Durant aquest any s’han realitzat quatre conferències de la UOM al mateix local Social.
Així mateix s’ha fet una excursió a Valldemossa i al Castell de Bellver acabant amb un dinar a Binicomprat.
A més, també s’ha fet una altra excursió cultural a Alcúdia dinant a Son Sant Martí.
L’Associació vos desitja «Molt bones festes de Sant Roc 2017».
ASSOCIACIÓ HÍPICA DE PORRERES
30/10/2016

Fira de Porreres.

05/11/2016

I Gimcana eqüestre de Porreres.

05/01/2017

Cavalcada dels Reis.

27/04/2017

Pujada a Monti-Sion.

30/04/2017

XI Trobada de cavallistes de Porreres.

APIMA ESCOLA NOVA
Assemblea de socis: 25 octubre.
Pujada a Monti-son: 6 novembre.
Taller de cuina Waldorf per a socis.
Xocolatada: 22 desembre.
Engalanar Auditori: 31 desembre.
Loteria El Niño.
Conferència Catherine L’Ecuyer.
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Sa Rua: 25febrer.
Sortida Embassament Cúber: 26 març.
Jornades Culturals Setmana Sant Jordi: 18 al 22 abril.
Festa final de curs 21 juny.
AGRUPACIÓ CULTURAL DE PORRERES
11 d’agost 2016: Passejada amb sitra pel terme de Porreres, organitzada pel GEP.
4 de setembre de 2016: XLII travessa al Torrent de Pareis, organitzada pel GEP.
24 de setembre de 2016: lliçó a càrrec de Bartomeu Pastor “Revisant el tòpic de la fil·loxera”.
25 de setembre de 2016: excursió al Puig Caragoler de Femenia i l’Ull de Déu, organitzada pel GEP.
Principis d’octubre de 2016: surt al carrer el número 147 de la revista Llum d’Oli.
2 d’octubre de 2016: I eixida cultural i paisatgística 2016-17 a Cala Bóquer (Pollença). Explicacions
a càrrec de Maria Barceló Crespí.
15 d’octubre de 2016: Lliçó a càrrec de Gabriel Carrió “La Capella del Roser, arquitectura i pintures”,
dins el marc de la commemoració dels 350 anys de l’inici de la construcció de l’Església Parroquial.
A la Capella del Roser.
23 d’octubre de 2016: excursió al Puig des Grau i Puig Caragoler des Guix, organitzada pel GEP.
Del 28 al 31 d’octubre, amb motiu de la Fira, exposició fotogràfica “En blanc i negre” de Francesc
Servera. A la Sala Polivalent.
5 de novembre de 2016: II eixida cultural i paisatgística 2016-17 a la vila de Binissalem amb motiu
de l’any Moyà. Explicacions a càrrec de Maria Barceló Crespí.
5 de novembre de 2016: presentació del llibre de David Ginard “Aurora Picornell, de la història al símbol”, activitat organitzada conjuntament amb la Comissió de Memòria de l’Ajuntament de Porreres.
5 de novembre de 2016: representació de Porreres 1936 a l’Auditori de Felanitx.
13 de novembre de 2016: representació de Porreres 1936 a la festa major de Porrera.
27 de novembre de 2016: excursió als Contraforts del Puig Major i Pas dels Bous, organitzada pel
GEP.
27 de novembre de 2016: representació de Porreres 1936 al Teatre de Petra.
4 de desembre: III eixida cultural i paisatgística 2016-17 al terme de Santanyí. Explicacions a càrrec
de Maria Barceló Crespí.
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4 de desembre de 2016: representació de Porreres 1936 a al Teatre Sa Societat de Calvià.
11 de desembre de 2016: representació de Porreres 1936 al Teatre de Vilafranca.
18 de desembre de 2016: excursió al Pas de Sa Romana i Morro de Cúber, organitzada pel GEP.
Principis de gener de 2017: surt al carrer el número 148 de la revista Llum d’Oli.
7 de gener de 2017: IV eixida cultural i paisatgística 2016-17 als termes de Calvià i Puigpunyent.
Explicacions a càrrec de Maria Barceló Crespí.
8 de gener de 2017: Homenatge a les Roges del Molinar al Racó de la Memòria, activitat organitzada
conjuntament amb l’Assemblea Popular de Porreres i la Comissió de Memòria de l’Ajuntament de Porreres.
8 de gener de 2017: excursió al Pas d’En Bisquerra, organitzada pel GEP.
13 de gener de 2017: Lliçó a càrrec de Rafel Puigserver “La premsa forana a Mallorca i a Porreres.
La història d’un èxit que mira al futur”
21 de gener de 2017: representació de Porreres 1936 al Teatre Xesc Forteza de Palma.
28 de gener de 2017: Conferència i presentació del llibre de Joan Rigo Bonet “Els camps franquistes
de treball forçat: el testimoni de Jeroni Bonet”, a la biblioteca municipal. Activitat organitzada conjuntament amb la Comissió de Memòria de l’Ajuntament de Porreres.
29 de gener de 2017: excursió al Pas de s’Ullastre, Pas d’en Rado i Sa Mola, organitzada pel GEP.
4 de febrer de 2017: Assemblea General Ordinària de socis/es de l’Agrupació Cultural i Assemblea
Extraordinària per a l’elecció de nova Junta Directiva.
5 de febrer de 2017: V eixida cultural i paisatgística 2016-17 al terme de Sa Pobla. Explicacions a
càrrec de Maria Barceló Crespí.
11 de febrer de 2017: lliçó a càrrec de Maria Antònia Llull Estarellas “Verduretes a la mallorquina,
cuina i salut”. Cicle Alimentació i salut.
18 de febrer de 2017: presentació del llibre “En Tià de Sa Real” de Tomàs Martínez.
3 de març de 2017: presentació del llibre “Somnis compartits. La identitat mallorquina a debat” de
Joan Pau Jordà, Gabriel Mayol i Joan Colom.
4 de març de 2017: lliçó a càrrec del Dr. Miquel Fiol “Dieta mediterrània, Patrimoni de la Humanitat”.
Cicle Alimentació i salut.
5 de març de 2017: VI eixida cultural i paisatgística 2016-17 al terme de Felanitx. Explicacions a
càrrec de Maria Barceló Crespí.
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5 de març de 2017: excursió al Single des Niu del Voltor i a Moleta de Cals Reis, organitzada pel
GEP.
11 de març de 2017: celebració del Dia de la Dona a l’Auditori Municipal. Xerrada de Nadia Ghulam
(dona afganesa), una història de lluita per la llibertat. Activitat organitzada conjuntament amb l’Ajuntament de Porreres.
18 de març de 2017: lliçó a càrrec del cuiner jueu Toni Pinya “La cuina jueva”. Cicle Alimentació i
salut.
25 de març de 2017: lliçó a càrrec del Dr. Rafel Prieto “Aliments, pedres i ossos”. Cicle Alimentació
i salut.
Principis d’abril de 2017: surt al carrer el número 149 de la revista Llum d’Oli.
2 d’abril de 2017: VII eixida cultural i paisatgística 2016-17 a la Comarca del Raiguer (Moscari i Campanet). Explicacions a càrrec de Maria Barceló Crespí.
8 d’abril de 2017: Visita als Puig dels Poassos de Porreres.
22 d’abril de 2017: presentació del llibre d’Antoni Tugores “Moriren dues vegades. Dària i Mercè Buxadé, infermeres catalanes assassinades a Mallorca l’any 1936”.
29 d’abril de 2017: Recorregut pels pous públics del terme de Porreres (2a part). Explicacions a càrrec
de Maria Barceló i Crespí.
30 d’abril de 2017: excursió a Cala Ses Ortigues, Cova de na Beneta, s’Algaret i sa Torre Nova, organitzada pel GEP.
6 de maig de 2017: taller de lectura poètica a càrrec d’Agnès Vanrell.
7 de maig de 2017: VIII eixida cultural i paisatgística 2016-17 a les Terres del municipi d’Artà. Explicacions a càrrec de Maria Barceló Crespí.
12 de maig de 2017: presentació del llibre de Francesc Vicens “George Harrison. The Inner Light, una
vida espiritual”, a càrrec d’Aina Sansó. Concert a càrrec d’Escutia i Vives. A Sa Fonda cafè.
26 de maig de 2017: Lliçó de Maria Barceló Crespí i Maria Antònia Nicolau Rosselló “Davant el 500
aniversari de l’inici de la reforma protestant (1517)”. Projeccció de la pel·lícula “Lutero”.
27 de maig de 2017: excursió a l’Estany d’en Mas i Cala Magraner, organitzada pel GEP.
3 de juny de 2017: IX eixida cultural i paisatgística 2016-17 a Sóller i Port de Sóller. Explicacions a
càrrec de Maria Barceló Crespí.
29 de juny de 2017: presentació del llibre “Vinyòvol. Vocabulari pagès de la vinya i el vi” de Pere
Calafat. Activitat organitzada conjuntament amb el Celler Mesquida Mora.
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30 de juny de 2017: passejada per Ciutat “Del Baluard del Príncep al Baluard de Sant Pere. Una visió
de la Ciutat des de la murada”. Explicacions a càrrec de Maria Barceló Crespí.
Principis de juliol de 2017: surt al carrer el número 150 de la revista Llum d’Oli.
1 de juliol de 2017: excursió “Quart creixent al Tomir”, organitzada pel GEP.
14 de juliol de 2017: Sopar de cloenda del Cicle de Lliçons i celebració del número 150 de la revista
Llum d’Oli. Actuació a càrrec del Duet Reiko Jazz. Al Santuari de Monti-sion.
AGRUPACIÓ AIRES DE MONTI-SION
2016
AGOST
Dia 12: XXIII Mostra Folklòrica amb el grup «Agrupación Folklórica Guarache de Tacoronte (Tenerife)».
Dia 13: Ballada popular a Sa Torrada.
Dia 14: Dinar de germanor per a membres i amics de l’Agrupació.
OCTUBRE
Dia 29: Taller de rosaris a l’Auditori de Porreres.
NOVEMBRE
Dia 5: Ballada popular de tardor dels Aires de Monti-Sion amb els grups «Al-mayurka» i «Ballugall»
al pati de l’Escola Nova.
Dia 25: Ballada popular a l’IES Porreres en motiu del fogueró de Santa Catalina.
Dia 26: Col·laboració a la festa del binerbo de Monti-Sion.
DESEMBRE
Dia 16: Xocolatada per a membres i amics de l’Agrupació a l’Auditori de Porreres.
Dia 17: Sopar de Nadal dels membres.
2017
GENER
Dia 3: Taller de Sant Antoni per a decorar la carrossa per participar a les beneïdes.
Dia 14: Fogueró de Sant Antoni al C/Molí d’en Negre amb ballada popular.
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FEBRER
Dia 25: Participació a Sa Rua disfressats de miners.
MARÇ
Dia 18: Assemblea General de l’Agrupació.
Dia 26: Ball de l’oferta a la celebració del 50è aniversari de l’ordenació del rector de Porreres ,
Sebastià Salom.
Dia 30: Participació a la festa de jubilació de na Margalida Nicolau.
ABRIL
Dia 23: Mostra de ball a la Festa de Monti-Sion i dinar de membres i amics.
Dia 29: Trobada d’escoles a Monti-Sion amb la participació de l’Escola de ball de Bunyola i la Mitja
Lluna de Santanyí.
MAIG
Dia 14: Participació a la Fira Musical amb una paradeta de venda de CD’s. Dinar de germanor.
Dia 21: Excursió a Lluc per a membres i amics de l’Agrupació.
Dia 27: Participació al final de curs de l’Escola de ball de Bunyola.
JUNY
Dia 2: Festa del final de curs de l’Escola de Ball d’Aires de Monti-Sion.
Dia 9: Participació al programa «5 dies» d’IB3.
JULIOL
Dia 1: Ballada popular a les festes d’estiu de Pina.
Del 7 a l’11: Intercanvi amb l’Agrupació Folklòrica Guarache de Tacoronte (Tenerife).
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