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Ja el tornam a tenir aquí! 

En primer lloc, deixau-me expressar la meva satisfacció personal per poder-vos saludar,
una vegada més, com a batlessa de Porreres. Ser la vostra batlessa en aquesta festa
tan estimada que és sant Roc és una de les satisfaccions més grans que pot sentir una
porrerenca. Per tant, vull agrair de tot cor haver tengut aquesta nova oportunitat

Com cada mes d’agost i en honor al nostre protector, sant Roc, els porrerencs i
porrerenques tenim aquest mes ben marcat i destacat al calendari. I és que sant Roc ens
convida a trencar amb les rutines hivernals per omplir les places i carrers de balls i de
música. Ens convida a trencar la foscor amb la llum dels coets i els balls dels gegants i
dimonions, per tot arreu.  

Amb el mes d’agost arriben la calor, les vacances i la festa del nostre poble, sant Roc.
És l’ocasió perfecta per retrobar-nos amb els veïns i veïnes, amb els familiars, amb les
amistats, amb tots els convidats a la nostra festa i amb totes aquelles persones que
s’hi vulguin afegir. 

La “caloreta” ens permet gaudir de les activitats a l’aire lliure i fer vida al carrer; les
vacances ens permeten  gaudir del temps i aprofitar-lo al màxim; i la festa …, la festa
és l’excusa per compartir petits moments entre ball i ball, xerrant a la terrasseta, esperant
que comenci algun dels actes o menjant un  bon gelat. En definitiva, fent que per uns
dies Porreres sembli una gran capital sense perdre les arrels de petit nucli rural.

Sempre m’agrada expressar la meva admiració i gratitud per aquelles persones, regidors,
entitats o associacions que ofereixen el seu temps i la seva creativitat al servei de la
societat, per això d’entrada felicit totes i cadascuna d’elles per aquest èxit segur que
seran les nostres festes. 

Gràcies per fer possible la festa de sant Roc:

– A totes les persones que hi col·laboren des de primera línia i a aquelles que
no ho sembla però que sempre hi són.

– A totes aquelles que no es perden ni un acte i els viuen amb eufòria i participació; i a les que no ho acaben
de trobar bé, però que també hi treuen el cap.

– A les persones més grans de la casa, que encara recorden les festes d’altres temps i ens n’expliquen les
anècdotes; i als més petits de la casa, que potser sigui la primera festa que recordin.

Hem preparat un sant Roc perquè tothom en pugui gaudir, cadascú a la seva manera, un sant Roc per
compartir perquè, al cap i a la fi, tothom és festa, tothom és sant Roc, tothom és Porreres!

Xisca Mora Veny
Batlessa de Porreres

SALUTACIÓ
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Sant Roc torna a ser aquí i tots i totes l’esperam amb molta il·lusió, ganes i desitjos
de compartir aquestes dates amb família i amistats. Personalment, estic molt agraïda
de tenir l’oportunitat de viure aquestes festes com a regidora, tot i la gran
responsabilitat que suposa. La intenció d’aquests dies de festa és aquesta, fer que
entre tots els veïns i veïnes de Porreres deixem de banda les nostres diferències i els
problemes de la vida diària i fem més poble que mai. 

Aquests dies d’agost es converteixen en moments en els quals el poble atura el ritme
quotidià que du dia a dia i gaudim tots plegats d’un temps de diversió i entreteniment.

Gràcies a la tasca del voluntariat, entitats, i associacions, aquest programa, replet
d’activitats per a tots els gusts, farà que la gent hi participi i s’entregui perquè tot surti
el millor possible.

Les festes d’un poble són un referent i una marca significativa de la seva identitat,
per això, intentam que les de Sant Roc a Porreres siguin unes festes respectuoses,
inclusives i promotores d’igualtat de gènere. Per això, vull aprofitar per recordar que
l’Ajuntament està adherit a la campanya “#No siguis ase” i “No i punt!” amb
l’objectiu de conscienciar la població sobre el consum abusiu d’alcohol i de fomentar
unes festes lliures d’agressions sexistes. Gaudim de la música, del ball, de la festa,
però sempre amb respecte, tant per les persones com per l’entorn i el mobiliari urbà.

És la FESTA MAJOR DEL POBLE, és la FESTA GRAN i, per això, hem d’aconseguir que
estigui a l’alçada del seu nom. Esperam que al llarg d’aquesta setmana trobem
instants d’alegria, visquem moltes emocions i experimentem la unió del poble.

MOLTS D’ANYS I VISCA SANT ROC!!!

Miquela Bordoy Obrador
Regidora de festes 

SALUTACIÓ
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LES MODISTES, DONES QUE POSAVEN 
COLOR A LES FESTES DE SANT ROC

Maria Antònia Nicolau i Rosselló

Per Sant Roc era costum estrenar roba i mudar-se. En el diccionari Alcover-Moll trobam la definició ade-
quada d’aquests mots que antany la gent  utilitzava molt aquests dies: Mudar-se: “Vestir amb peces
més noves o més de festa”.

Així havia de ser i així ho feien els/les qui podien.

Fent memòria he volgut recordar la feina que tenien les modistes aquests dies abans de les festes. 

Qui més qui manco, només començar l’estiu ja anava a la seva modista a triar la roba i mirar els fi-
gurins per escollir el model que volia per aquell any poder estrenar el dia de Sant Roc, encara que no
es podien fer una vestit nou cada any, perquè el vestit de mudar només es duia pocs dies a l’any i
per tant la roba durava molt de temps, i el que s’estilava no era només per una sola temporada sinó
per a alguns anys. 

Moltes joves en acabar d’anar a escola, era normal, que anassin a aprendre a cosir i així en arribar
aquests dies amb l’ajuda de la mestra es feien una brusa o una falda i quan ja en sabien més un vestit.

La roba la podien comprar a la Vila, a ca na “Fustereta” o “Can Jenoi”, “Can Llagost” o “Ca ses Ver-
deres” però quan es tractava de robes millors anaven a Ciutat i l’agència duia el paquet a la casa de
les modistes. També venien representants de Barcelona i deixaven mostraris perquè la gent pogués
triar més. 

Aquest hivern parlant amb n’Apol·lònia Barceló Nicolau “d’es Campot” me va contar que ella ja ben
jove va anar aprendre a cosir a ca na Catalina Barceló Soler “Noguera” i que eren moltes les al·lotes
que, primer al carrer de Sant Felip i després al carrer de Santos, avui Nunyo Sanç, els n’ensenyava,
perquè saber cosir era molt necessari per una jove en aquell temps que la roba solia passar d’una ger-
mana a una altra o de la mare a la filla i, per tant,  saber arreglar la roba ja usada o modificar-la, era
necessari.
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Certament són vivències i records que ens fan mirar cap enrere i trobar imatges de com devien ser
aquells dies, a prop de Sant Roc, a l’habitació on treballaven les modistes: joves aprenents amb la
cinta mètrica penjada pel coll, roba de diferents tipus i colors, agulles de cap blanc, agulles de cosir,
botons, vetes, didals, fils de diferents colors, talladures, màquina de cosir, trossets de roba per  fol-
rar botons, post de cosir, embastar i desembastar, la post de planxar amb la planxa ben calenta per
poder donar la darrera allisada..., i molta feina per acabar per poder mudar-se bé el dia de les rode-
lles o per anar a escoltar la Filharmònica o per anar a l’Ofici o per anar a Plaça a ballar.

Una de les bones modistes que hi ha hagut a Porreres i que ensenyava molt bé era na Catalina Bar-
celó Soler “Noguera”, casada amb Jaume Sampol Solivelles. Tenia un bon estol de jovençanes a
casa seva que volien aprendre a cosir. 

Ella posava esment perquè totes aprenguessin bé l’ofici, però observant com agafaven les teles o com
cosien ja veia qui arribaria a ser una bona modista. Un dia els va dir: “de totes vosaltres només sor-
tirà una bona modista” I així va ser. Aquesta jove que ja de ben prest tenia tanta manya i ho feia
tan bé era i és na Margalida Barceló Servera, “na Xibica”, perquè ja de bon començament mostrava
bones maneres de fer molt bé la feina, molta cura amb els acabats, grans idees per indicar quin
model era més adequat a aquella tela o quina roba s’havia de comprar per aquell patró que s’havia
seleccionat.
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Na Margalida Barceló Servera, na “Xibica” era i és, perquè ho du en el seu ADN, una modista que
encara moltes persones la recordam amb la sala de cosir plena de dones fent feina, l’emprovador ple
de mostraris, teles i patrons i ella, amb el coixinet de les agulles, tisores, la cinta mètrica i el mani-
quí amb vestits d’altres clientes,  provant el vestit, la falda o la brusa. Mentre feia la prova, comen-
tava fets d’actualitat o del passat o contava alguna anècdota simpàtica, amb el parlar ràpid que
encara té amb accent barceloní. Na Margalida ”Xibica” era i és una persona sempre disposada a
tenir una bona conversa, perquè és una persona culta, que sempre ha tingut curiositat per estar al
dia i està ben informada. Mentre parlava solien tocar a la porta de l’emprovador algunes de les joves
que cosia a demanar-li si els traus estaven ben fets, o si el doblec de la peça de roba que cosia havia
de ser més llarg o manco, per si més endavant l’havien d’allargar o havia de servir per una altra ger-
mana. Ella tenia les mides ben anotades a una llibreta que havia comprat a la Impremta Rosselló,
així si un altre any havia de fer una peça nova, revisava les mides apuntades i, a vegades sense
mirar la llibreta, ja sabia si s’havia de mester més roba o si les mides guardades encara servien. I si
a darrera hora li mancava un fil d’un color determinat o una cremallera o un gafet anava a ca na “Molí
d’Aigo” o a ca “na Colava” a comprar-ho, que eren les merceries que tenia més a prop. 
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Igual que na Catalina Barceló Soler “Noguera” i na Margalida Barceló Servera “Xibica” també podem
recordar altres modistes com n’Antònia Silvar de “Ca na Fernanda” o na Maria Lliteras “Barraca” o
na Pereta Julià Garí “Lluca”  o na Catalina Juan Melià “Maga”, són un bon botó de mostra de mol-
tes altres que vivien aquests dies molt enfeinades. No les podem anomenar totes, però sí reconèixer
la gran feina que tenien quan s’acostava Sant Roc, perquè en sortir cap a Plaça o l’Ofici, la gent po-
gués destriar aquell estil propi de cada una, ja que tenir un vestit de mudar era tenir una peça per a
tota la vida, perquè normalment el tornaven dur bastants d’anys perquè al darrera hi havia una feina
molt ben feta i molt ben acabada. Aquesta perfecció en acabar bé el vestit o la falda, i la feina acu-
mulada aquests dies podia fer que alguns anys arribassin tard a alguns actes de les Festes, però te-
nien les clientes contentes, perquè el vestit estava a punt, encara que en algunes ocasions haguessin
dormit poc els dies abans o quasi no haguessin tingut temps de dinar o haguessin de necessitar l’a-
juda dels seus fills o filles per dur el vestit per estrenar ben col·locat en un mocador de bolics a les di-
ferents cases.

Aquest article és un homenatge, per tant,  a totes les modistes que en altre temps vivien aquests dies
amb il·lusió per veure estrenar la seva peça de roba ben feta, per tenir la feina llesta a punt i així posar
les seves puntades de color i alegria a uns dies de bullici i música, de renou de rodelles i de coets.

No puc acabar sense tenir un record per la meva padrina,
Antònia Andreu Oliver, de Felanitx.

Es va casar a Porreres perquè cosia molt bé i feia vestits
a algunes famílies porrerenques, així va conèixer el padrí,
Miquel Rosselló Oliver, d’ofici escolà, a finals del segle
XIX, amb qui va formar gran família que també es reunia
per celebrar les festes de Sant Roc.

Per molts d’anys i bones festes!!!

P
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EL P. LLANERAS C.O. (*16-IV-1891 +29-VIII-1965)
Joan Rosselló Lliteras

La família del P. Llaneras Julià constava de cinc persones: el pare, Joan als. Serra o de Sa Serra, la
mare Isabel als. Lluca o de can Lluch, i tres tres fills: en Gabriel, i en Jordi i en Joan que era el segon..

Gabriel es dedicà a l’agricultura, fou un gran aficionat als cavalls de carreres, darrerament conduïa una
egua, na Dàlla, que obtingué més d’un trofeu. Jordi prengué el títol de mestre d’escola, aconseguí
plaça a Felanitx d’on era natural la seva esposa i ja no cercà res més. El fill major, en Nicolau fou un
metge de molt renom. Vivien pacíficament a la Plaça, ben veïnat de l’actual Fonda Barceló i per
aquells contorns en Joan s’entretenia amb altres companyons que vivien per allà prop; jugaven a bo-
lles, a toc i pam, la rutla, el cercol, la baldufa, a conions, i altres. Un poc més grans anaven a cercar
nius o encalçar perdius. Assistia a l’escola a ca els hermanos fins que sigué un poc més grandet, ja
a les hores sentia, malgrat un poc vaga, la vocació vers el sacerdoci.

Nasqué el 16 d’abril, i cumplits els 15 anys els seus pares el portaren a un col.legi de Ciutat per es-
tudiar humanitats. El posaren sota la direcció de Mn. Salvador Rigo, en el carrer del Vi, el qual per
ensenyar el llatí tenia avinent un pop sobre la taula perquè si algun feia l’esburbat el mestre li tocava
l’escarpó. El pop consistia en cinc o sis llanderes unides per un cap, i servia perquè el alumnes apren-
guessin millor les lliçons. Aquesta era la pedagogia que llavors s’estilava. A Sant felip guardaven un
cuadret amb fotografia del conjunt d’estudiants amb el seu mestre, Don Salvador que era molt apre-
ciat. Acabats els estudis d’ Humanitats els seminaristes estudiaven filosofia, com alumnes externs.
Llogaven un pis en les proximitats del Seminari entre tres o quatre, en els carrers dels Botons, de sa
Pelleteria, de Monti-sion, Santa Clara, i altres d’aquells entorns. Allà menjaven, bevien, estudiaven,
dormien i es divertien; per les classes anaven al Seminari. Per estudiar la teologia ja eren alumnes
interns. Aquesta era la forma normal i corrent per preparar-se a rebre les ordres sagrades. Aquesta
era la forma normal i corrent per preparar-se a rebre les ordes sagrades.

El P. Llaneras sigué ordenat prevere el 24 de març de 1917. Romangué a Porreres una temporadeta
però aquell mateix any rebé el nomenament de vicari de Gènova; aquí feia el que el rector Vives li
comportava, en tingué una experiència prou negativa, com la majoria dels nombrosos vicaris que hi
desfilaren, però gràcies a Déu, el 19 de març sigué traslladat al Pla de Sant Jordi, a la vicaria abans
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regentada molts d’anys pel vicari Mago, Miquel Font i Monteros, germà del qui sigué diputat a Corts,
a la memòria dels qual la ciutat de Palma li dedicà un carrer cèntric.

A sant Jordi el vicari Llaneras va portar a terme dues obres importants, la construcció del campanar i
l’enderrocament de l’església vella. Era una de les esglèsies més antigues de Mallorca però ja inser-
vible, i feia nosa per construir la nova; el bisbe Josep Miralles digué al vicari que l’esbuquessin, fent
cas omís del què deien el s estudiosos i entesos.

Amb tot aquest bagatge d’experiència, el 19 de març de 1927 vingué definitivament a formar part
de la Congregació de l’Oratori de Porreres. El posaren a la Congregació Mariana ajudant a P. Josep 
Borràs Ramis fins que en 1939 sobtadament morí el P. Borràs.

Ara passem en torn als anys 1950 . En Benito Cama-negra organitzava verbenes a un trast adossat
a can Bou de sa Parra, que per indicar el lloc de les verbenes molt encertadament li deien “El campo
la Parra”; el jovent i el públic en general va correspondre amb la seva ssitència i participació, deixava
la plaça gairebé buida. El P. Llaneras volia ofrerir una alternativa al ball d’aferrat, perquè això era oca-
sió de pecat. La mentalitat del segle XVIII era completament distinta, com podem comprovar. A la Sant
Creu, davall la tribuna dels cantadors es guarda un fragment de l’antic retaule major que fou retirat
durant la darrera reforma presbiteri. Representa el camí del cel, el camí de la dreta va vers el cel i el
de l’esquerra a l’infern i una colla de balladors en el camí de la perdició, perquè els allunya de les
pràctiques religioses i deures socials..

El P. Llaneras va fer l’impossible perquè ressorgís el ball de pagès. Despres de moltes anades i vin-
gudes, es va improvisar una acadèmia de ball de llis, amb la voluosa cooperació de les germanes
Jaume, i altres que no record. A Porreres ja quedaven poques persones que sabessen ballar de llis;
un que es va prestar per ensenyar, fou mestre Miquel Aguiló als. Pobler; L’Ajuntament contractà un
grup de balladors, el Copeo de Sineu per venir a ballar el vespre de Sant Roc. El rector D.Lluís Crespí,
que era sineuer, el convidà i anaren a la rectoria a on trobaren ensaïmades i beguda fresca. L’Ajun-
tament ofería premis a la colla més jove i a la colla que sumava més anys i altres que no record; els
balladors colmaren les expectatives i el públic respongué amb aplaudiments entusiastes. Fou un èxit
tot el conjunt de la festa, que era la culminació de tantes hores de proves i repeticions. La família Lla-
neras guardava un gramòfon d’aquells antics, ja passats de moda, “La voz de su amo”, amb una
trompa monumental, el guardaven a Ses Covetes per passa4 la vetlada i el posà a disposició dels no-
vells balladors, persones voluntàries confeccionaren la indumentària, alguns balladors compraren cas-
tanyetes i aprengueren a tocar-les.Per arredonir la festa marcaven els cabezudos amb el dimoni. Ja
feia anys que no sortien i el P. Llaneras en volguè saber el motiu i subsanar aquella absència: visites
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al batle, als regidors, als funcionaris de l’Ajuntament, i ningú en sabia mè ni perdiu fins que un se-
reno, en Jaume Palou informà que els guardaven a la casa Bel.la però estaven completament inser-
vibles. Es va examinar el seu estat i efectivament comprovaren que una restauració era ja inútil, pero
tant el batle coms els regidors es posaren al davant.

L’any següent el dia de posar la bandera de Sant Roc, sortí una nova colla i el dimoni no hi mancà,
incrementant la juguera, alegria i gaubansa i algun susto de tota la patulea.

Brotaren alguns estols de balladors que fins a l’hora present alegren els nostros moments de festa
amb les seves dances i bones maneres.

Abans de donar per acabada la comunicació diré que totes les noticies aquí recordades las he rebu-
des directament del P. Llaneras. He tingut una estreta convivència de mes de 35 anys. Primer com
escolanet i cantador a partir dels sis anys; després com alumne; sigue el mestre del que durant dos
anys vaig aprendre l’ingrés i primer any de la carrera eclesiàstica, i després com a congregant de l’O-
ratori de Sant Felip. Teniam habitacions contingudes i sovint sortiam a fer una passetjada. Vaig viure
molt d’aprop aquestes i altres coses.

Felanitx, 1 de Juliol de 2019.

Fracment de l’anti c retaula major de la Santa Creu s. XVIII.

L’autor càndidament representa el bon camí amb un angel oferint la creu i altres pelegrins que ja la
portan, pujant la costa empinada pero al final hi ha el Pare Etern esperant per donar un abraç de ben-
vinguda.

A la entrada del mal camí hi ha un dimoni ballant i convidant a entrar-hi; no hi ha costes, se fa peu
plà, al costat dels balladors un dimoni toca la música i un poc mes amunt dos diables, un oferint poder
i riqueses i altre amb una corona en la ma promet honors i autoritat.
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Quan surt el sol, mir el cel
li deman si serà bon dia
i començ a caminar
i don gràcies a qui siga.

Perquè trob que s’ho mereix
que hem tengut alegries
les hem pogut compartir
Amb sa família i ses amigues.

Fins aquí hem pogut arribar
acompanyats o tot sols
es camí no és es mateix
n’hi ha que han trobat
més pedres i clots.

Però avui no hi hem de pensar,
que som aquí per fer festa
que sa vila de Porreres,
per nosaltres que som majors,
ja fa uns quants d’anys que 
mos fa.

Que costa arribar a major
són molts d’anys de treballar
a ningú regalam res
tot ho has hagut de pagar.

Uns arriben més enfora
altres, més curt és es camí
però si no mos aturam
l’any que ve podrem tornar
esser aquí.

Ajuda tots en tenim
i sempre ha estat de sa bona.
Sa família se mos acosta
Quan veu que perdem sa força,
sa poca que ara tenim.

Noltros vàrem ajudar
I ara segueix sa roda.
S’alegria serà molt grossa
si no la veim aturar.

Aquesta festa tan guapa
no s’hauria d’espanyar.

PER LA FESTA DE SA GENT MAJOR
SANT ROC 2019

Toni Servera Oliver “Botera”
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Orgull de poble tenim
i ho hem de demostrar
i noltros de mitjana edat
participant a sa festa
amb ses madones mos agrada,
que es poble de Porreres
en haver fuita sa calor,
en es nostro patró, Sant Roc
sa festa que hi ha a sa plaça
mós farà.

I així tots estarem contents
Quan en es poble hi ha festa
si és que voltros hi heu pensat,
és senyal que hi ha alegria
els que comandau de la Sala,
i ses coses mos van bé
que es poble vos ha votat.
i com a bon porrerenc 
has de sortir en es carrer.

De l’any passat podem dir
que sí que mos va agradar
Que som un poble des pla
Déu faci que enguany, batlessa,
tranquil i de bona gent

no mos hagim de queixar.
i a sa gent que ve de fora
li hem sabut demostrar. 

Visca Sant Roc i Porreres
que si pot mos ajudarà
Tenim de tot i res mos sobra
a tots noltros porrerencs
perquè vivim conformats,
que a festa volem anar.
cobram poc, però mos basta
a noltros que estam jubilats.

No és que estiguem retirats
també mos agrada sa festa
i quan pensen en noltros
mos tenim per convidats.

A sa jovenella els agrada
es trui que els heu preparat
tots aquests dies de festa
i en acabar-se sa diada
anar-se’n a dormir cansats.

A SA FESTA DE SANT ROC
PORRERES 2019

Toni Servera Oliver “Botera”
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ACTIVITATS
REALITZADES PER LES ENTITATS PORRERENQUES 
DE SANT ROC 2018 A SANT ROC 2019

PORRERESTV

Per sant Roc les entitats culturals del nostre poble passam revista a les activitats realitzades durant
aquests darrers 12 mesos. Aquestes són les de PorreresTV:

Durant aquest període hem realitzat 7 emissions en directe i també 150 gravacions de diferents
actes, festes, entrevistes, rodes de premsa, sessions plenàries de l’ajuntament,... no totes elles han
estat penjades a la web www.porrerestv.com o al canal de YouTube, però totes han passat a formar
part de l’arxiu gràfic contemporani que any rere any estam confeccionant des de PorreresTV.

Seguim tenint uns quants socis col·laboradors (particulars i empreses) que ens ajuden amb una pe-
tita col·laboració econòmica (10€ i 20€). Hem pensat que aquest any, per la Fira, estaria bé posar
un petit estand a plaça i d’aquesta manera recollir les donacions dels socis.

A les diferents associacions els volem recordar que tenen els nostres mitjans a la seva disposició. És
impossible que anem per tot, però, si les entitats ens feu arribar les vostres gravacions o notícies de
les vostres activitats, estarem ben contents de poder-les compartir amb els nostres seguidors.

Aquest proper 2020 serà un any important per a la nostra entitat ja que es compliran 10 anys d’a-
quella primera emissió en directe que férem de la missa de sant Joan Baptista el 24 de juny de
2010. Alguna cosa haurem de fer per celebrar-ho.

Molts d’anys a tots i bones festes de Sant Roc.

PENYA BARCELONISTA DE PORRERES

Agost 2018. Col·laboració amb les curses populars de Sant Roc pel Club d’Atletisme Porreres.

Agost 2018. V Campus de Fútbol Penya Barcelonista per nins i nines fins a 12 anys.

Agost 2018. Assistència al Congres de Penyes i al partit de futbol Trofeu Joan Gamper.

Octubre 2018. Assistència solidària a la torrentada a Sant Llorenç amb la Federació Penyes FC Bar-
celona de les Illes Balears.

Novembre 2018. 34è Aniversari de la Penya Barcelonista de Porreres
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Novembre 2018. Assemblea General Ordinària de la Federació de Penyes Barcelonistes de les Illes
Balears.

Desembre 2018, Assistència al sopar de Nadal Federació Penyes FC Barcelona de les Illes Balears.

Febrer 2019. Assemblea General Ordinària de socis.

Març 2019. Assistència al Camp Nou per veure el Partit de Futbol, FC. Barcelona – Rayo Vallecano
C.F.

Marc 2019. Assistència a l’Assemblea General Extraordinària de la Federació de Penyes FCB de les
Illes Balears, que es celebra a Ciutadella (Menorca).

Abril 2019. Agermanament amb la penya veïna, Penya Barcelonista Els Tamarells de Felanitx a la nos-
tra seu.

Maig 2019. Assistència a la final de la Copa del Rei, FC Barcelona- Valencia C.F.

Juny 2019. Assistència a la reunió de la Federació de Penyes del FC Barcelona de les Illes Balears.

Els correus electrònics són pbporreres@hotmail.com i pbporreres@gmail.com

UE PORRERES

La temporada 2018-2019 de la Unió Esportiva Porreres ha estat molt gratificant. L’equip femení
ha fet una bona temporada, un equip amb ganes de seguir fent feina i millorar. Per altra banda,
l’equip masculí ha fet campió i ha aconseguit l’ascens a Primera Regional Preferent. 

A continuació teniu les classificacions i la taula creuada de resultats.

Federació de Futbol de les Illes Balears
PRIMERA REGIONAL MALLORCA, LIGA Temporada 2018-2019

Jornada 38 (02-06-2019)
PLATGES DE CALVIA "B" 1 - 1 POLLENÇA I PORT

ALGAIDA 5 - 2 LLOSETENSE "B"
PLA DE NA TESA 5 - 0 SP. SANT MARÇAL "A"

ESPANYA 1 - 0 CD CONSELL
PORRERES 6 - 0 CAMPANET

SANTA PONSA "A" 3 - 1 OLIMPIC DE FELANITX
BALEARES SIN FRONTERAS 0 - 3 INDEPENDIENTE C/R "A"

MONTAURA 0 - 2 CARDASSAR
S'HORTA 2 - 1 JUVENTUD U.D.S.O.

UNIÓ ESPORTIVA STA MARIA 2 - 0 ARENAL 
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FUTBOL-11 
FEMENINO REGIONAL MALLORCA LIGA Temporada 2018-2019

Jornada 34 (08-06-2019)
SA FORTALESA 2 - 1 FELANITX 

PORRERES 0 - 3 SAN ROQUE 
INDEPENDIENTE C/R "B" 1 - 3 SON SARDINA AT D.S.S. "B"

SP. SON FERRER 0 - 1 UNIÓ ESPORTIVA STA MARIA MALLORCA 
TOPPFOTBALL "B" Descansa 

VILAFRANCA 4 - 2 PENYA ESP. S'ARENAL 
Descansa - SANTANYÍ C.F. 

COL. SAN PEDRO 1 - 2 SINEU 
ALARO "B" 3 - 2 COLLERENSE "C" 
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FILHARMÒNICA PORRERENCA

AGOST 2018
Dia   9: Passacarrers per  recollir als  nous músics. Andrea Franca, Mireia Escudero, Laura Casbas,

Margalida Xamena, Joan Miquel Servera i Mateu Blai Grimalt
Dia   9:  Passacarrers a la posada de bandera i presentació dels antics helicons recuperats
Dia 15: Concert de Sant Roc
Dia 16: Acompanyament  de les autoritats  cap   a  l’ofici.
Dia  17: Participació en la matinada porrerenca.
SETEMBRE 2018
Dia 2: Passacarrers en  les festes  de La Beata de  Santa Margalida. Dia 14: Mostra   d’Instru-

ments   pels alumnes de l’Escola de Música Dia 21: Concert a Palmanova  per la celebració
del  dia  del  turista.

OCTUBRE 2018
Dia  19:  Sortida de serenates per Porreres en motiu de la festivitat de Les Verges.
NOVEMBRE 2018
Dia 9: Sopar de les verges.
Dia 24: Sopar de Santa  Cecília
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Dia 25: Concert de Santa Cecília amb obres  del compositor Joan Martorell. Taquilla inversa pels
afectats per la torrentada i despedida de Fèlix Amengual i Josep Font

DESEMBRE 2018
Dia  9: Dinar  dels socis. Dia 22: Concert  de Nadal

GENER 2019
Dia  5: Participació en la cavalcada de  Reis.

FEBRER 2019
Dia  10:  Festival de  Bandes  a sa Pobla
Dia  24:  participació al centenari

MARÇ 2019
Dia 15: Assemblea   general  extraordinària conformant una  nova  junta  directiva per l’entitat:

Petra Picó (president), Sebastià Martorell (vice-president), Xisca Nicolau (secretària), Guillem
Noguera (tresorer), Joan Nicolau, Marina Viedma, Margalida Barceló (vocals), Tòfol Barceló,
Antoni  Sastre (representants dels pares), Gabriel  Barceló i Juan Jesús Viedma (represen-
tants dels socis).

ABRIL 2019
Dia 18: Processó  del Dijous Sant a Porreres.
Dia 19: Processó  del Divendres Sant a Porreres. Dia 19: Processó  del Divendres Sant a Sineu.
Dia  21:  Participació en l’Encontre
Dia 28: Passacarrers i   concert a la Festa de Monti-Sion.

MAIG 2019
Dia 11: Participació a la fira musical de Porreres. Concert de jazz conjuntament amb el Manel

Camp  Quartet  dedicar a Ferran Vaquer
Dia 12: paradeta a la Fira Musical
Dia 24: Sopar  d’agraïment a Damià Muñoz
Dia 25: Passacarrers a la festa de Sant Felip Neri.

JUNY 2019
Dia  23: Participació en la processó del Corpus.

JULIOL 2019
Dia 19: Viatge a Menorca per realitzar un concert d’intercanvi amb la Banda de Maó
Dia 27: Passacarrers i concert a Vilafranca en motiu del dinar de Sa Revolta
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ESTOL PORRERENC
Juliol 2018
Dia 14 - Ball de l’oferta al 10è aniversari de la mort de la component Isabel Vivancos Vera a l’Ora-

tori de Sant Felip.
Dia 18 - Ballada popular a Binissalem.
Dia 27 - Mostra de ball a l’hotel Don León en motiu de la festa dels suïssos.
Dia 28 - Mostra de ball a Ariany per la fira nocturna.

Agost 2018
Dia 10 - Desfilada a la festa del carrer Sant Roc.
Dia 11 - Ballada popular a “Sa torrada”.
Dia 25 - Ballada popular a les festes de Randa.

Setembre 2018
Dia 23 - Ballada popular a Manacor.

Octubre 2018
Dia 27 - Mostra Folklòrica “Sa Fira” a l’Auditori Municipal de Porreres.
Dia 28 - Ballada popular per “Sa Fira” a la Plaça de la Vila, Porreres.

Novembre 2018
Dia 3 - Ballada popular a l’hotel Alcúdia Garden.

Desembre 2018
Dia 24 - Ball de l’oferta a les Matines de l’Oratori de Sant Felip.

Gener 2019
Dia 16 - Ballada a n’Es Vivero en motiu de les festes de Sant Antoni.
Dia 26 - Fogueró de Sant Antoni de l’agrupació al local social de s’Estol Porrerenc.

Febrer 2019
Dia 9 - Mostra de ball a la residència de persones majors de Felanitx.
Dia 24 - Calçotada anual de l’agrupació al local social.

Març 2019
Dia 1 - Ballada popular a Sóller.
Dia 9 - Ballada popular a Palma a benefici de l’associació “Na Marga Somriu” i Club Rotary.
Dia 30 - Ballada popular a Consell.
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Abril 2019
Dia 20 - Ball de l’oferta a l’Oratori de Sant Felip per la Vigília de Pasqua.
Dia 21 - Ball de l’oferta a l’Esglèsia Parroquial en motiu de la missa de Pasqua.
Dia 23 - Ballada popular a Castellitx.

Maig 2019
Dia 12 - Ballada popular en motiu de la Fira Musical.
Dia 25 - Ball de l’oferta i balls populars a la festa de Sant Felip Neri a l’Oratori de Sant Felip.

Juny 2019
Dia 15 - Ballada popular per la Fira de l’albercoc.

GRUP FOGANYA
· Dins el marc de les festes de Sant Roc, el dimarts 14 d’agost de 2018 a les 19.30h a l’Auditori
Municipal, representació de l’obra de teatre “F”, peces teatrals dirigides per Tomeu Blanch Veny.
L’entrada era gratuïta.
· A partir del mes d’Octubre, inici de les classes de l’Escola Municipal de Teatre que coordina el
Grup Foganya conjuntament amb l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Porreres. Aquest any hi han
participat 39 alumnes i l’activitat ha comptat amb una subvenció de l’ajuntament. Els professors
han estat na Margalida Cortés i en Tomeu Blanch.
· El diumenge 9 de desembre de 2018, a les 19h, a l’Auditori Municipal, nova representació de
l’obra “F”. Es va fer taquilla inversa per recaptar fons arrel de les inundacions al Llevant de Ma-
llorca del mes d’octubre. Es varen repartir els 603,60€ recaptats als pobles afectats.
· Des de principis del mes de desembre i fins el 5 de gener, disseny i confecció de les carrosses per
esperar el dia 5 de gener a Ses Majestats Reials d’Orient.
· Els dies 31 de maig, 1 i 2 de juny, a l’Auditori Municipal de Porreres, conjuntament amb l’Ajunta-
ment, coordinació i participació a la 10a Mostra de Teatre Escolar. 
Aquest any l’Escola Municipal va participar amb dues obres: la primera el dissabte 1 de juny a les
18h: “Petit tast”, obra de creació col·lectiva, dirigida per Tomeu Blanch i Margalida Cortès i repre-
sentada pels alumnes de l’escola municipal de teatre. 
La segona, “Seqüències”, representada pel grup d’adults el dissabte 1 de juny, a les 20.30h i
el diumenge 2 de juny a les 20h. Una part de la recaptació d’aquestes dues representacions
(600,00 €) va anar destinada al projecte “Som solidaris” de l’Institut de Porreres amb l’Associa-
ció d’Amics del Poble Sahrauí. continua a la pàg. 42
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1. Carnets i polseres de Sant Roc
Com altres anys, tots els porrerencs i porrerenques que vulguin recollir la seva polsera hauran de pas-
sar per l’Ajuntament amb el DNI, tot i això aquest any no és necessari dur-la per accedir a les festes,
només farà falta pel concert de dia 9 a Monti-sion. 
Les posaran de dia 8 a dia 12 d’agost. L’horari és de les 10’00h a les 13’00h, i de les 18’00h a
les 20’00h els dies feiners, dissabte de 10’00h a 13’00h. Aquests mateixos dies i horaris, podreu
comprar les camisetes de Sant Roc 2019, motxilla i ventalls així com la bandera de Sant Roc, pels
que encara no la teniu. 
L’entrada del concert de dia 9 de Ismael Serrano, tindrà un preu especial per tots els porrerencs i por-
rerenques que portin la polsera o mostrin el DNI. El preu de l’entrada és de 20€ i la podeu comprar
a l’Ajuntament. El preu per no empadronats és de 27€ anticipada i 30€ taquilla.
L’entrada al concert de dia 14 al Parc de n’Hereveta és GRATUÏTA per tothom. 
2. Tancament del trànsit la setmana de festes
Des del divendres 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 bande-
res vermelles de Sant Roc a totes les cases i balcons de Porreres. Ho podeu fer a partir del divendres
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 les polseres, n’hi haurà a la venda al mateix
Ajuntament. Ajudau-mos a fer que el nostre poble llueixi i doni color a Sant Roc!
4. Recollida de fems la setmana de festes
La recollida selectiva la setmana de festes es durà a terme en els horaris habituals. Els carrers on hi
hagi activitat s’hauran de dur els residus a la cantonada.
Recordau que en qualsevol cas teniu la opció del Parc Verd. L’horari és: 

Divendres 9: de 8.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00 
Dissabte 10: de 8.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00 
Diumenge 11: de 8.00 a 13.00 
Dimarts 13: de 8.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00
Divendres 16: de 8.00 a 13.00
Dissabte 17: de 8.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00
Diumenge 18: de 8.00 a 13.00
DIJOUS 15 ÉS FESTIU I ROMANDRÀ TANCAT

Sempre amb la targeta d’accés.

.

RECORDAU
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5. 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.
6. Durant les festes No embrutis, Recicla i Cuida el nostre poble.
Aquest any hem apostat pels plats i tassons biodegradables per reduir 
la utilització de plàstic. També es farà ús del tassó de les festes de 
Sant Roc que pagant 1€ vos ho podeu quedar en propietat o si el retornau us tornaran l’euro.
Col·labora i gaudeix de les festes!
7. 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.
8. 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.
9. Des de la regidoria d’Igualtat:
L’Ajuntament està adherit a la campanya “No i Punt!” amb objectiu de promoure que els espais d’oci
siguin espais igualitaris, segurs i de gaudir tant per als homes com per a les dones, lliures d’agressions
sexistes, sexuals i homòfobes.
10. 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.
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L’Ajuntament de Porreres s’ha adherit a la campanya #nosiguisase. Aquesta pretén sensibilitzar els joves
sobre la prevenció de consum abusiu d’alcohol a les nostres festes populars. Està dirigida a joves menors
de 18 anys i adults, i parteix de l’emissió de missatges preventius i de reducció de risc. Per això la policia
local, durà a terme diferents controls per evitar el botellot i la conducció sota els efectes de l’alcohol. 
És important conscienciar la població adulta de la importància de ser exemplars per als nostres menors .
En cas de necessitar ajuda recordau el telèfon de la policia local 971 10 19 10
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APIMA ESCOLA NOVA

Organització venda de llibres curs 2018-2019

Assemblea ordinària de socis 15 d’octubre

Obsequi d’una bata nous socis de 3 anys

Organització visita del PALMA FUTSAL 29 d’octubre

Organització Autocar Partit PALMA FUTSAL 3 de novembre

Col·laboració Pujada Monti-sion 4 de novembre

Excursió a La Trapa 25 novembre

Xocolatada de Nadal 20 de desembre

Loteria El Niño

Fogueró Sant Antoni 18 gener

Comissió Sa Rua (organització taller confecció disfresses)

Sortida a s’Albufera de Muro

Sa Rua 2 de març

Xerrada Cati Capellà 23 d’abril

Xerrada Toni Gornals 24 d’abril

Xerrada Joan Sastre 25 d’abril

Excursió Puig Major 26 d’abril

Excursió Parc Natural Mondragó 2 de juny

Festa final de curs 20 juny

Obsequi Alumnes 6è 20 juny

Organització venda de llibres curs 2019-2020 26 juny  

ve de la pàg. 20

ACTIVITATS
REALITZADES PER LES ENTITATS PORRERENQUES 
DE SANT ROC 2018 A SANT ROC 2019

-42-

escrits sant roc19 orla rosa 56 p._Maquetación 1  05/08/19  10:24  Página 42



ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PORRERES

13 d’agost: Project Art Jazz i Polar Slotz al Concert Solidari de Sant Roc

13, 14, 15 de setembre: matrícules curs 2018-2019

15 de setembre: mostra d’instruments als alumnes novells amb professors de l’Escola de Música i
membres de la Filharmònica Porrerenca.

20 d’octubre: Espai música de músics d’Art i Sons al Tast Art.

28 d’octubre XIV Jam Session de Sa Fira, amb la participació entre d’altres d’alumnes i professors.
Suspès per mal temps

16 de novembre: Participació dels alumnes de Llenguatge Musical i Música i Moviment al concert
de Gossos.

17 de novembre: participació de la Banda Jove d’Art i Sons al concert de Santa Cecília de la Banda
Municipal de Música de Campos.

8 de desembre participació a la festa del comerç i encesa de llums de Nadal amb els alumnes de
Llenguatge Musical i l’aula de clarinet juntament amb alumnes de l’escola Municipal de Mú-
sica de Campos.

12  i 13 de desembre: Concerts de Nadal

15 de desembre: Participació dels alumnes de la Banda Jove i de clarinet al mercat  de Campos.

27 de març: La Banda Jove juntament amb l’aula de Guitarra varen actuar al  X Concert Solidari
d’Unió de Cooperatives al Trui Teatre en benefici de Sonrisa Médica.

17 i 18 de març: Concerts 2n trimestre

6 d’abril: Taller de creació musical amb Carlos Bianchini

14 d’abril: Actuació a la Fira ecològica de Project’Art Jazz

12 de maig: Actuació de la Banda Jove a la Diada Musical, actuació de Project’Art Jazz i Blues més
llarg del món.

4 de juny: Concert de Fi de Grau Elemental amb alumnes de les escoles de Música de Montuïri,
Campos i Porreres.
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8 de juny: participació dels alumnes de cant coral a l’audició de l’Escola Municipal de Música de
Campos.

16 de juny: Concert de la Banda Jove d’Art i Sons a Campos.

17 i 23 de juny: Concerts de final de curs.

CLUB COLUMBÒFIL PORRERES

La temporada 2018 - 2019, a l’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 altíssim nivell i hi ha
hagut un campionat social molt disputat. Així mateix, també s’han aconseguit immillorables resultats
als campionats insular, regional i nacional.

El campionat 2018 - 2019, ha constat de els següents amollades:
19/11/2018 Formentera 160 kms
05/12/2018 Formentera 160 kms
12/12/2018 Formentera 160 kms
23/02/2019 Vila Joiosa 300 kms
23/02/2019 Vila Joiosa (Bandada adults) 300 kms
03/03/2019 Vila Joiosa 300 kms
03/03/2019 Vila Joiosa (Bandada adults) 300 kms
08/03/2019 Torrevieja 370 kms
08/03/2019 Torrevieja (Bandada adults) 370 kms
17/03/2019 Baza 550 kms
25/03/2019 Vila Joiosa 300 kms 
25/03/2019 Vila Joiosa (Bandada colomins) 300 kms
02/04/2019 Baza (Bandada adults) 550 kms
02/04/2019 Vila Joiosa 300 kms
02/04/2019 Vila Joiosa (Bandada colomins) 300 kms
06/04/2019 Marbella 770 kms
06/04/2019 Ayamonte 940 kms
06/04/2019 Torrevieja 370 kms
13/04/2019 Baza 550 kms
13/04/2019 Màlaga 725 kms
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Classificacions Campionat 2018 - 2019:

Vila Joiosa23/02/2019 Vila Joiosa 23/02/2019 (bandada adults)
1er –  Biel Nadal Perelló 1er –  Miquel Àngel Gornals Ferrer
2on – Miquel Àngel Veny Mestre 2on – Biel Nadal Perelló
3er –  Sebastià Vidal Mas 3er –  Pedro Soler Mestre

Vila Joiosa 03/03/2019 Vila Joiosa 03/03/2019 (bandada adults)
1er –  Miquel Àngel Veny Mestre 1er –  Pedro Soler Mestre
2on – Miquel Àngel Veny Mestre 2on – Miquel Àngel Gornals Ferrer
3er –  Miquel Àngel Veny Mestre 3er –  Miquel Àngel Veny Mestre

Torrevieja 08/03/2019 Torrevieja 08/03/2019 (bandada adults)
1er –  Biel Nadal Perelló 1er –  Miquel Àngel Gornals Ferrer
2on – Miquel Àngel Veny Mestre 2on – Biel Nadal Perelló
3er –  Miquel Àngel Veny Mestre 3er –  Miquel Àngel Veny Mestre

Baza 17/03/2019 Vila Joiosa 25/03/2019 (bandada colomins)
1er –  Miquel Àngel Veny Mestre 1er – Antoni Pujol Calafell
2on – Miquel Àngel Gornals Ferrer 2on – Pep Gonzalez Sitjar
3er –  Marc Mora Fluxa 3er –  Antoni Pujol Calafell

Vila Joiosa 25/03/2019 Baza 02/04/2019 (bandada adults)
1er –  Antoni Pujol Calafell 1er – Pedro Soler Mestre
2on – Miquel Àngel Veny Mestre 2on – Miquel Àngel Veny Mestre
3er –  Marc Mora Fluxa 3er –  Miquel Àngel Gornals Ferrer

Vila Joiosa 02/04/2019 Vila Joiosa 02/04/2019 (bandada colomins)
1er –  Antoni Pujol Calafell 1er –  Miquel Àngel Veny Mestre
2on – Miquel Àngel Veny Mestre 2on – Miquel Àngel Veny Mestre
3er –  Miquel Àngel Veny Mestre 3er –  Miquel Àngel Veny Mestre

Marbella 06/04/2019 Ayamonte 06/04/2019
1er –  Pedro Soler Mestre 1er –  Miquel Àngel Gornals Ferrer
2on – Pedro Soler Mestre 2on – Miquel Àngel Veny Mestre
3er –  Pep Gonzalez Sitjar 3er –  Pedro Soler Mestre
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Torrevieja 06/04/2019 Baza 13/04/2019
1er –  Pedro Soler Mestre 1er – Miquel Àngel Veny Mestre
2on – Miquel Àngel Gornals Ferrer 2on – Miquel Àngel Gornals Ferrer
3er -  Miquel Àngel Veny Mestre 3er –  Pedro Soler Mestre

Especial Màlaga 13/04/2019 Colom més ràpid
1er –  Amengual’s 1er – Pedro Soler Mestre
2on – Guillem Martí Vallès
3er –  Lluc Llabrés Deyà Campionat al colom designat
4t –    Julià Ginard Ginard 1er – Miquel Àngel Veny Mestre
5è –   Julià Ginard Ginard

Colom més viatjat
1er – Marc Mora Fluxa

Campionat de Velocitat i Mig Fons Campionat de Fons i Gran Fons
1er –  Miquel Àngel Veny Mestre 1er –  Pedro Soler Mestre
2on – Pedro Soler Mestre 2on – Miquel Àngel Veny Mestre
3er –  Marc Mora Fluxà 3er –  Marc Mora Fluxà

Campionat Absolut 2019
1er – Pedro Soler Mestre
2on – Miquel A. Veny Mestre
3er – Marc Mora Fluxa
4t – Miquel Àngel Gornals Ferrer
5è – Pep Gonzalez Sitjar
6è – Biel Nadal Perelló
7è – Antoni Pujol Calafell
8è – Sebastià Vidal Mas

A nivell insular, també s’han aconseguit uns grandíssims resultats, tenint en compte que a Mallorca
hi ha 17 clubs i més de 300 socis. Destaca el Campionat de Velocitat i Mig Fons de Mallorca acon-
seguit pel company Miquel Àngel Veny Mestre. Els resultats a nivell insular han estat els següents:

Campionat Insular de Velocitat i Mig Fons:
Miguel A. Veny Mestre – 1er classificat

Campionat Insular de Fons i Gran Fons:
Pedro Soler Mestre – 4t classificat.
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Trofeu President Illa de Mallorca:
Miquel A. Veny Mestre – 2on classificat.

Campionat Insular de Coloms lliure:
Pedro Soler Mestre – 7è classificat.

Campionat Insular Absolut:
Pedro Soler Mestre – 7è classificat.

Campionat Insular de Clubs:
Club Columbòfil Porreres – 5è classificat.

Torrevieja (8-03-2019)
Biel Nadal Perelló – 1er classificat insular.

Baza (2-04-2019)
Pedro Soler Mestre – 7è classificat insular.

Vila Joiosa (3/03/2019)
Miquel Àngel Veny Mestre – 8è classificat insular

Baza (13-04-2019)
Miquel Àngel Veny Mestre – 3er classificat insular.

Als Campionats Regionals, els resultats han estat, al igual que als campionats insulars a un altíssim
nivell, on destaca:
-2on classificat Campionat de les Illes Balears de Velocitat – Miquel Àngel Veny Mestre.

Als Campionats Nacionals també s’han aconseguit resultats molt importants, entre els que podem
destacar:
-3er classificat del Campionat d’Espanya de Derbis – Miquel Àngel Veny Mestre
-2on classificat al Prestigi Nacional de Velocitat i Mig Fons de 2 anys – Miquel Àngel Veny Mestre.
-2on classificat al Prestigi Nacional de Velocitat i Mig Fons de 3 anys – Miquel Àngel Veny Mestre.
-2on classificat del Campionat d’Espanya de Seguretat – Miquel Àngel Veny Mestre.
-Campió d’Espanya de Coloms Joves – Miquel Àngel Veny Mestre.

De les classificacions dels socis del Club Columbòfil Porreres a la XLV Exposició Regional del Colom
Missatger, es poden destacar els següents resultats:
Grup A – Femelles Colomins Bellesa:
1er classificat – Antoni Pujol Calafell
2on classificat – Biel Nadal Perelló.
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Grup A – Mascles Colomins Bellesa:
3er classificat – Biel Nadal Perelló.

Grup B – Femelles Adultes Bellesa:
1er classificat – Toni Pujol Calafell.

Grup B – Mascles Adults Bellesa:
2on classificat – Antoni Pujol Calafell.

Grup S1 – Adults show mascles:
1er classificat – Miquel Àngel Veny Mestre.
3er classificat – Antoni Pujol Calafell.

Grup S2 – Adultes show femelles:
2on classificat – Marc Mora Fluxa.
3er classificat – Marc Mora Fluxa.

Grup S3 – Colomins show mascles:
2on classificat – Miquel À. Veny Mestre.

Grup S4 – Colomins show femelles:
1er classificat – Miquel Àngel Veny Mestre.
2on classificat – Miquel Àngel Veny Mestre.

Grup D – Categoria A – Sport Nacional 100 – 300 kms:
1er classificat – Miquel Àngel Veny Mestre.

Grup C – Standard Internacional Femelles Colomins:
1er classificat – Miquel Àngel Gornals Ferrer.

Grup C – Standard Nacional Mascles:
2on classificat – Pep Gonzalez Sitjar.

Grup C – Standard Nacional Femelles:
3er classificat – Pep Gonzalez Sitjar.

Classificació per clubs:
1er classificat – Club Columbòfil Porreres.

A l’Exposició Nacional del Colom Missatger, que es va celebrar entre els dies 11, 12 y 13 de gener
a Hondarribia, es va aconseguir un primer premi:

Campió d’Espanya de la categoria Grup C – Standard Internacional Femelles Colomins – Miquel
Àngel Gornals Ferrer.
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El gener passat, per primera vegada en la història del Club Columbòfil Porreres, 2 socis del club varen
participar a una olimpíada columbòfila, la competició internacional més prestigiosa que hi ha. Aquest
2019, es va celebrar a Poznan, Polònia, i participaren, amb els següents resultats:

- Colom 236882-2018 de Miquel Àngel Veny Mestre, quedant 52è classificat a la categoria Sport F
– coloms joves. 

- Colom 237801-2018 de Miquel Àngel Gornals Ferrer, quedant 24è classificat a la categoria Stan-
dard colomins femelles.

- Colom 237826-2018 de Miquel Àngel Gornals Ferrer, quedant 48è classificat a la categoria Stan-
dard Colomins mascles.

- Colom 237809-2018 de Miquel Àngel Gornals Ferrer, quedant el 38è classificat a la categoria Stan-
dard Colomins femelles.

Activitats més destacades, dutes a terme al llarg del darrer any:

- El 13 d’abril de 2018, vàrem realitzar el VI Trofeu Vila de Porreres, des de Màlaga (725 kms). L’a-
mollada 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 2018
04/08/2018: XXVII Cursa a Peu Ses Salines - Sa Colònia.
09/08/2018: VII Cursa Popular Sant Domingo (Es Llombards).
12/08/2018: IX Cursa Popular de Sant Roc 2018.
23/08/2018: XXVII Cursa a Peu Sa Colònia de Sant Jordi- Ses Salines.
24/08/2018: Cursa Popular Sant Agustí (Felanitx).

SETEMBRE 2018
15/09/2018: XXVII Cursa Fira d’Artà 2018
23/09/2018: V Cursa Popular Calonge 2018.

OCTUBRE  2018
14/10/2018: Zafiro Palma Marathon.
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NOVEMBRE 2018
04/11/2018: XXXV Pujada a Monti-sion.
10/11/2018: Jornada solidària pels pobles de Llevant.
11/11/2018: VII Mitja Marató Porreres i 10 Km.
18/11/2018: Cross Emilio de la Cámara.
25/11/2018: Cross Club d’Atletisme Badia de Palma.

DESEMBRE 2018
01/12/2018: Control escolar i federat pista d’hivern.
02/12/2018: Cross de Capdepera.
06/12/2018: Cursa Popular s’Hostal de Montuïri.
09/12/2018: Milla Diürna Campos 2018.
15/12/2018: Control escolar i federat pista d’hivern.
16/12/2018: Cross Ajuntament de Sa Pobla.
22/12/2018: Control pista JEEA Part Forana.
22/12/2018: Dinar de Nadal a Ses Forques.
26/12/2018: III Rafa Nadal Sports Centre Urban Race 2018.
31/12/2018: Sant Silvestre Porrerenca.

GENER 2019
12/01/2019: Control escolar i federat de pista d’hivern.
13/01/2019: Cross C.A. Es Raiguer. CT Mallorca Escolar Equips 2018.
19/01/2019: Control escolar i federat de pista d’hivern.
20/01/2019: Cross Mateo Domínguez. Campionat de Mallorca escolar individual 2018.
26/01/2019: CT IB Absolut de pista d’hivern.
27/01/2019: IV Cursa del 8 i mig a Campos.

FEBRER 2019
03/02/2019: Cross Ciutat de Manacor. Campionat IB Master.
09/02/2019: Control Pista JEEA Part Forana.
10/02/2019: Campionat de Cross de les Illes Balears. Final Jocs Escolars DGEiJ a Eivissa.
16/02/2019: Control escolar i federat de pista d’hivern. Memorial Maria Femenias Sáez.
17/02/2019: Motorisa Cross Popular Campus Saludable UIB 2019.
23/02/2019: Control escolar i federat de pista.

MARÇ 2019
02/03/2019:  Control escolar i federat de pista.
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03/03/2019: Campionat d’Espanya escolar de cross sub-16 per seleccions autonòmiques a Sevilla.
09/03/2019: Control Pista JEEA Part Forana.
10/03/2019: Campionat d’Espanya de cross sub-23 per seleccions autonòmiques a Càceres.
10/03/2019: VI Cursa Popular per la Dona a Santanyí.
29/04/2019: Entrenament del club a les pistes d’atletisme Torre dels Enagistes de Manacor.
30/03/2019: Control JEEA sub-12.

ABRIL 2019
06/04/2019: Control pista JEEA Part Forana
07/04/2019: Diada del Club d’Atletisme a la Serra de Llevant.
12/04/2019: Control curt sub-14.
27/04/2019: Control escolar i federat pista d’estiu.
28/04/2019: Campionat Mallorca JEEA per equips sub-12. Campionat Mallorca per equips sub-14.

MAIG 2019
03/05/2019: Entrenament del club a les pistes d’atletisme Torre dels Enagistes de Manacor.
04/05/2019: XV Cursa Popular de Ses Paparres.
04-05/05/2019:  Campionat IB Proves Combinades. Control escolar i federat.
04/05/2019: Final comarcal pista JEEA Part Forana.
11/05/2019: Campionat Mallorca sub-16 i sub-18. Control escolar i federat.
11/05/2019: XL Semimarató Fira de Maig de Campos.
12/05/2019: Campionat IB sub-14 individual i per equips. Campionat de Mallorca sub-14.
25-26/05/2019: Campionat IB sub-16 i sub-18. Final escolar DGEiJ.
31/06/2019: Sopar de final de temporada. Entrega d’una motxilla a tots els atletes del club.
Entrenaments d’Atletisme i En Forma a Monti-sion.

JUNY 2019
01/06/2019: Campionat IB Clubs Absolut pista d’estiu 2019.
08/06/2019: Campionat de Mallorca Jocs Esportius Escolars sub-8 i sub-10.
15/06/2019: Campionat de Mallorca Jocs Esportius Escolars sub-12.
15/06/2019:  Campionat Illes Balears Master Individual.
22/06/2019: Control escolar i federat pista d’estiu.
26/06/2019: Entrenament d’Atletisme i En Forma a la platja d’es Dolç.

JULIOL 2019
06/07/2019: IV Cursa Santa Praxedis Petra 2019.
21/07/2019: VIII Cursa Popular Santanyí 2019.
25/07/2019: Milla Atlètica Trofeu Portocolom 2019.
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CORAL DE PORRERES
2018
Agost

16 Participació en la missa solemne a l’Església Parroquial de Porreres.
Concert de Sant Roc. Director: Damià Muñoz.

19 Concert a Sant Joan
Setembre

13 Inici del curs 2018-2019
Octubre

21 Participació cantant a la NIT de TastArt. Organitzat per l’ajuntament de Porreres.
Novembre

17 Dinar de germanor de la Coral a les païsses de Monti-Sion.
18 Concert de Santa Cecília a la  Colònia de Sant Jordi junt amb les corals de L’ACM i

Coral EXPRESSART-TE. Organitzat per l’ajuntament de Ses Salines.
Desembre

15 Concert nadelenc SOLIDARI amb el LLEVANT de Mallorca al Monestir de La Real 
(Palma).

26 Concert de Nadal amb el Coro de la Tercera Edat a la Capella del Roser
de la Parròquia de Porreres.

2019
Gener

3 Inici del any nou.
13 Participació a la missa de celebració del 65è aniversari de la construcció 

de la carretera de Monti-Sion a la capella del Santuari.
16 Participació a les Completes de Sant Antoni a Sa Pobla.
26 Participació en el V Cicle de Litúrgia Eucarística i Cant Coral al Monestir de 

Santa Clara.
Febrer

14 Assemblea General Ordinària.
16 Concert CAP&CODA i CODÀLIA ( Alaró) a la Parròquia de Porreres.

Organitzat per la Coral de Porreres.
Abril

7 Organització concert Música Sacra a la Parroquia: Cor de cambra POLIFONIA. 
Director: Marc Vaquer. Organista: Arnau Reynes.

21 Participació en els actes de Setmana Santa a la Parròquia de Porreres.
28 Participació en l’ofici de la festa de Monti-Sion.
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Maig
4 a 12 8ª Diada Musical de Porreres
12 Participació a la mostra i venda d’articles relacionats amb la música a la plaça

de la Vilq. Concert amb VOICELLO (Carme Garí, Gabriel Fiol, Miquel Marquès,
Narcís Rosselló). Patrocinat per CACIM i Consell de Mallorca.

Juny
2 Concert FIRA de Biniali a l’església parroquial de Sant Cristòfol amb la 

Coral Sor Francinaina
16 Concert Fi de curs amb la participació de la coral de Sant Joan i

el Cor de Dones de sant Francesc d’Inca.
26 Participació a la missa del corpus a la Parròquia de Porreres.

Juliol
28 Col-laboració amb la banda simfònica, coro, cornetes i tambors organitzat 

per la banda música de Felanitx a Porto Colom a l’obra EL ILUSTRE MARINO.

BATUCADA PORRERES
Agost 2018:

-Dia 10 Sopar de germanor a Son Cota
-Dia 11 Actuació a Sa Torrada de Porreres
-Dia 16 Correfoc de Sant Roc 2018 

Setembre 2018:
-Dia 7 Noces a la Finca Son Berga, Alaró 
-Dia 15 Enllaç a Can Lluent, Felanitx
-Dia 26 Passacarrers Festa del Turista a Cala Millor

Novembre 2018:
-Dia 11 Batucada Solidària al Poble Espanyol, pels afectats del Llevant
-Dia 18 Actuació a la 5ª volta amb sitra memorial Joan Suñer
-Dia 23 Tradicional “Cena de Gala” a Binicomprat

Desembre 2018
-Dia 18 Junta General i benvinguda als nous components
-Dia 28 Assamblea General Ordinària 

Gener 2019:
-Dia 18 Correfoc a CEIP Blanquerna, Marratxí 
-Dia 26 Dinar de germanor a Son Cudem

Març 2019:
-Dia 22 Rua a Porreres
-Dia 23 Rua a Ses Salines (1er premi en animació)
-Dia 30 Tardeo el Parc de n’Hereveta
-Dia 30 Actuació al Restaurant Bruno, Port Adriano

-53-

escrits sant roc19 orla rosa 56 p._Maquetación 1  05/08/19  10:24  Página 53



Maig 2019
Dies 11 i 12 Fira Musical intercanvi amb la Bazucada de Cànoves i Samalús (Barcelona)
Dia 17 Batucada Solidària Ies Porreres Passacarrers i actuació Plaça de la Vila

Juny 2019
Dia 1 Trobada de Batucades a Manacor
Dia 22 Boda el Restaurant S’Oratge, Son Servera 
Dia 24 Correfoc de Sant Joan a Sa Colònia de Sant Jordi
Dies 28 i 29 Actuació al festival +ksamba a LLoseta 

Juliol 2019
Dia 13 Boda Finca Ses Voltes a Sant Llorenç des Cardassar 
Dia 27 Gran Festa 25 aniversari de noces a Porreres

JUNTA LOCAL DE PORRERES DE L’ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER  (AECC)
- 24 setembre 2018: Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer. Activitat a la piscina de Porreres

a la classe d’hipopressius.
- 28 octubre 2018: Paradeta de l’AECC a la Fira de Porreres.
- Desembre 2018: Venda de loteria de l’AECC.
- 4 febrer 2019: Dia Mundial del Càncer.
- 6 abril 2019: Sorteig extraordinari Loteria Nacional AECC.
- 5 maig 2019: Concert en memòria de Ferran Vaquer en benefici de l’AECC. Recaptació:

1.924,40 Euros.
- 19 juliol 2019: Sopar anual de la Junta Local de Porreres de l’AECC. Recaptació per a l’AECC.

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE PORRERES
16 setembre 2018 fira d’oportunitats de tardor
15 desembre 2018 Mercadet-festa del petit comerç
24 febrer 2019 fira d’oportunitats d’hivern

AGRUPACIÓ ESCAQUISTA DE PORRERES
1. Participació en el Campionat de Mallorca per Equips i en la Lliga Promoció Mallorca per Equips 2018
organitzat per la Federació Balear d’Escacs. Dos equips han participat en el Campionat de Mallorca (que-
dant en novè lloc a la categoria primera i segona) i un en la Lliga Promoció (quarta posició).
2. Campionat Social de Porreres 2018 (maig) :
S’han apuntat un total de 12 dels 19 jugadors del nostre club.
3. Torneig d’escacs llampec Festes Sant Roc 2018. Fins a un total de 60 participants.
4. Classes d’escacs els dissabtes matí. Nivell bàsic, professor: Jaume Terradas, tres alumnes amb
edats per sota dels 8 anys. Nivell avançat, professor: Joan Gayà Llodrà, 4 alumnes.
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AGRUPACIÓ AIRES DE MONTI-SION

Agost de 2018
Del 9 al 12: intercanvi cultural amb l’agrupació Guida de Tías de Lanzarote.
Dia 10: XXV Mostra Folklòrica de Sant Roc 2018 al Lloc Sagrat. Una vegada finalitzat l’acte, sopar
de  germanor al pati de l’Escola Nova per a membres i amics de l’agrupació.
Dia 11: excursió al casc antic de Palma; visita guiada la Seu i al Castell de Bellver.
Dia 16: ball de l’oferta en motiu de la missa solemne de Sant Roc oficiada a l’Església Parroquial
de Porreres.
Dia 26: ballada popular a Sant Joan convidats pel grup Aires de Pagesia.

Setembre de 2018
Dia 27: inscripcions de l’escola de ball.

Octubre de 2018
Dia 1: inici de les classes de l’escola de ball Aires de Monti-Sion.
Dia 8: assemblea general de l’agrupació.
Dia 26: ballada popular de tardor al pati de l’Escola Nova. En aquesta ocasió vàrem comptar amb
la participació del grup Pla Forana. Vàrem vendre coques i begudes en benefici dels damnificats per
la torrentada de Sant Llorenç.

Novembre de 2018
Dia 17: taller de manualitats pageses per els nins de l’escola de ball Aires de Monti- Sion.
Dia 23: participació amb una ballada popular al fogueró de Santa Catalina organitzat per l’IES Porreres.

Desembre de 2018
Dia  14:  sopar  de  germanor  dels  membres  de  l’agrupació  per  celebrar  tots  plegats l’arri-
bada de les festes de Nadal.
Dia 15: xocolatada de l’agrupació a l’auditori de Porreres amb l’actuació dels alumnes de l’escola
de ball.

Gener de 2019
Dia 19: fogueró de Sant Antoni al carrer del Molí den Negre i ballada popular.
Dia 20: participació a les beneïdes.
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Febrer de 2019
Dia 24: ball de l’oferta a la celebració del centenari de’n Guillem “dels Monjos”.

Març de 2019
Dia 2: participació a la rua de Porreres disfressats “d’Aigües de Monti-Sion”. Després, sopàrem tots
junts al Cruce.
Dia 23: assemblea extraordinària en motiu de les eleccions a la presidència del grup.

Abril de 2019
Dia 13: taller de crespells a l’Escola Nova.
Dia 27: neteja de les pallisses de Monti-sion i assaig general a la clastra. Després de la feina, vam
berenar tots junts.
Dia 28: mostra de ball a la festa de Monti-sion, durant l’acte vam fer un homenatge als donats
que aquest any es jubilen. En acabat, dinar de germanor a les pallisses.

Maig de 2019
Dia 4: mostra de l’escola de ball Aires de Monti-Sion, ballada popular i pamboliada de germanor al
pati de l’Escola Nova.
Dia 12: participació a la Diada Musical de Porreres amb una ballada popular i una paradeta de
venda de CD’s i promoció de l’escola de Ball. L’horabaixa vàrem organitzar un taller d’instruments
tradicionals a càrrec de Pere Martorell.

Juny de 2019
Dia 7: fi de curs de l’escola de ball al pati de l’Escola Nova.
Dia 8: ballada popular a Cala d’Or convidats pel grup Escola de Ball de Bot de Cala d’Or.

Juliol de 2019
Dia 14: participació a la festa de comiat dels donats de Monti-Sion, Bel i Joan. Des d’aquí els
volem donar les gràcies per tants d’anys de dedicació al nostre Santuari.
De dia 27 a dia 30: intercanvi a Lanzarote amb l’agrupació Guida de Tías.

-56-

escrits sant roc19 orla rosa 56 p._Maquetación 1  05/08/19  10:24  Página 56






