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Estimats conciutadans,

Benvolguts curiablanqueres
i curiablanquers,

Sant Roc ens convoca com cada
any a les festes d’estiu de s’Alqueria
Blanca. És un bon moment per fer
bulla, per retrobar amistats, per
refermar l’amor pel nostre poble, per
compartir vetlades i per tenir també un
record per a les persones que no ens
hi poden acompanyar. Com sempre,
el pregó donarà el sus a la festa i ens
convidarà a gaudir-ne intensament.
L’Ajuntament que presidesc fa tot el
que sap per tal que les festes arribin
a tothom. Voldria que aquests actes
que hem organitzat juntament amb
la comissió de festes fossin del vostre
grat i que per uns dies poguéssim
oblidar penes i angoixes. Que la
música i els paperins ens ajudin a
gaudir de la bulla i la festa que ens
mereixem.
Molts d’anys i bones festes.

Llorenç S. Galmés Verger
Batle de sANTANYI

La Festa de Sant Roc ja és aquí i, com cada any, és
el millor moment per demostrar-ho, per unir-nos, per
guadir-ne conjuntament i, en definitiva, per fer poble.
Hem preparat un programa de festes pensat per a
tots els veïns i veïnes de s’Alqueria Blanca. Perquè
tothom tengui el seu lloc i el seu moment. I ho hem fet
amb el màxim esforç i il.lusió. La nostra recompensa
serà veure-us a tots al carrer, rient, jugant, ballant i
gaudint en família, una de molt gran la que formem
s’Alqueria Blanca.
Són dies per compartir també amb els amics,
coneguts i tota la gent que vendrà de fora poble.
S’Alqueria Blanca és un poble que, en aquests
darrers anys ha avançat molt i ha aconseguit tenir
millors serveis i infraestructures de tal manera que
estigui preparat per poder-hi viure i conviure amb més
comoditat i benestar.
És per això que vull agrair la iniciativa dels
curiablanquers i curiablanqueres que durant aquests
dies de festa es posen al davant amb la seva feina amb
la il.lusió i les ganes que tots els actes programats
surtin el millor possible.
Penjau totes les banderes pels balcons i finestres de
les vostres cases perquè tothom vegi que estam de
festa i feim poble.
Un record molt especial per a totes les persones que
enguany no poden gaudir de les festes.
Gaudiu-ne tant com pugueu però, això sí, recordeu
que tots hem de fer un esforç tant per cuidar els
espais com per respectar el descans dels nostres
veïns.
Vos desig una bona festa de Sant Roc!

Inma Sánchez Alloza
Representant del Batle
a s’Alqueria Blanca
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Pregó de SANT ROC 2016
Autoritats, curiablanqueres i
curiablanquers, visitants, amics tots:
molt bon vespre.
Com podeu suposar, ha estat per a mi una gran
sorpresa haver estat elegit per donar l’etsús a
les vostres estimades festes de sant Roc. Quan
la batlessa em va convidar per ser el pregoner
d’enguany vaig sentir un calfred que em va
recórrer tota l’esquena, i això que aquell dia no
en feia gens, de fred! Al mateix temps un gran
honor i un gran privilegi. Però, «si jo no som
del poble!» li vaig dir...i em contestà que tots
vosaltres m’estimau com si ho fos. I això ho
tenc per ben cert: des de el primer dia que vaig
començar a fer feina a s’Alqueria(a finals d’any
farà devuit anys! quasi res!), m’heu acollit com si
fos un curiablanquer més i així em sent. Llavors,
no vaig dubtar ni un moment. Però uf, quina
responsabilitat! Fer un pregó! Vos puc assegurar
que és un bon «berenar» i un bon mal de cap per
un, poc afectat a escriure i a parlar en públic. Vaig
començar a fer voltes al cap a veure de què vos
podria parlar...i tot el que no sigui de Medicina
em ve molt costa amunt. Jo proposaria, malgrat
sigui en broma que, a partir d’ara, s’accedeixi al
càrrec de pregoner per oposició i així segur que
les seves paraules seran de qualitat garantida.
Això sense llevar cap mèrit als que m’han
precedit. Fetes aquestes reflexions, començaré i
esper estar a l’alçada que la situació requereix, i
si no, que em perdoneu!
En primer lloc, som aquí per anunciar-vos el
començament de la vostra festa major, festa de
la grossa per als curiablanquers, necessària pel
retrobament d’amics i familiars i per gaudir d’uns
merescuts dies de lleure. La roda del temps
ens torna a posar, un any més, ben enmig de
l’estiu, a les portes de les festes de sant Roc. La
bandera blanca de damunt el campanar així ens
ho informa. Quan les cigales canten de valent, el
sol cau com a plom, els camps són grocs i la terra
socarrada, sentim el so dels paperins de sa plaça:

és el senyal inequívoc que som a sant Roc. Es
tracta d’un esdeveniment que continua més viu i
amb més força que mai, que viviu d’una manera
molt intensa i que pertany a la vostra identitat.
Entre tots feis que el poble es faci més gran durant
aquests dies de celebració. Compartiu festa amb
Porreres, Alaró, cala Rajada, Dènia, Montpeller i
Cambados, entre moltes altres poblacions.
Les festes populars són la manifestació del
tarannà d’un col·lectiu, són motiu de joia i
alegria, sinònim de vida al carrer en comunitat, de
compartir bons moments, gaudir junts i el seguir,
orgullosos, de la tradició transmesa de generació
en generació. Són, també, l’exteriorització dels
sentiments de cada un de nosaltres. Al mateix
temps es desperten records i enyorances de fets
o d’éssers estimats que ja no hi són. Sant Roc
és una festa que abasta tots els vostres sentits
i així ho transmeteu. Basta només observar-vos
abans i durant les festes, irradiau un estat d’ànim
especial que es percep en l’ambient.
La meva relació amb s’Alqueria, abans de ser el
vostre metge, ve de quan era petit. Veníem amb el
meu padrí Cristòfol Covas Rigo, «mestre Tòfol es
fuster» o «de can Poll» a veure la seva germana
Agustina, casada amb n’Andreu Rigo «de can
Bitla» o a visitar els seus cosins i cosines, doncs
la meva repadrina, sa mare, era de s’Alqueria,
na Jaumeta Rigo Sbert, de «can Bossa» segons
tenc entès. A més, visitàvem la tia Eulàlia també
de «can Bossa». A ca seva sempre hi havia una
bona rotlada de gent. Anàvem sovint a un tros
de fora-vila que tenim a ses Doblegades, inclòs
ara dins es parc natural de Mondragó. Com a
anècdota he de contar que, el camí inaugural que
férem per estrenar el primer cotxe de mon pare,
va ser venir a s’Alqueria, a petició del meu padrí.
Acudíem també, cada any a la representació dels
Reis. També vaig tenir el plaer de conèixer en
Jaume Serra Adrover, bon amic, prevere, poeta i
escriptor, l’historiador Miquel Pons i el polifacètic
Pere Terrasa, alumne de mon pare. Al col·legi
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Bisbe Verger de Santanyí vaig compartir aula, amb
en Llorenç Rigo Pons de «son Pons», n’Antònia
Bonet Rigo de «can Marranxa», na Joana Rigo
Adrover «d’es Forn» i na Catalina Rotger Rotger
de «can Xina». Altres companys d’escola, però no
d’aula, eren en Pere Barceló Maimó «d’es Recó»,
en Joan Rigo Obrador de «ca l’amo en Llorenç»,
na Catalina Estelrich Rigo de «can Bernadí», na
Maria Coloma Barceló Soler de «can Bet», na
Francesca Salom Rosselló de «can Blai» i na
Miquela Pons Rigo de «sa Granja». Per res del
món voldria oblidar d’anomenar a ningú! També
vaig anar amb alguns d’ells als campaments
que organitzava el rector de Santanyí, Don
Guillem Parera a cala Murta de Formentor.
De nin, múltiples eixides a Consolació, amb
l’escola, d’escolanet o d’excursió, o ajudant a la
remodelació que es va fer a 1972 amb la pujada
de la Verge primitiva, de la mà de Don Guillem
Parera, el dia 8 de desembre. Varen ser mon pare,
en Cosme Covas Vidal i Don Bernat Vidal i Tomàs,
«es potecari Bernat», els que retrobaren la imatge
antiga a can Cordella de la Costa.
Tota la meva família sempre ha tengut gran
devoció per la Mare de Dèu de Consolació i per
aquest santuari, on pujàvem de manera habitual i
ajudàvem a mantenir-lo perquè formàvem part de
l’associació Amics de Consolació. D’adolescent,
amb els meus amics, hi anàvem en bicicleta i
fèiem ràpel a la gravera de darrere o corríem
pels camins que l’envolten. També pujàvem a sa
Penya Bosca o a n’es Puig Gros i fèiem incursions
a sa cova de ses Genetes. Més endavant, quan
teníem motoret o cotxe, veníem a les verbenes.
Com tots sabeu som nascut a la vila de Santanyí
i vaig tenir la sort de néixer a una casa on, durant
tota la infantesa, vaig gaudir del contacte continu
amb la cultura i l’ambient artístic. Mon pare, el
pintor Cosme Covas Vidal, amb la seva feina
escrupolosa i perfeccionista, em va transmetre
la constància i la paciència en el treball i em va
ensenyar a estimar tot el que suposa patrimoni
històric i artístic, passant per qualsevol cala, racó
o carrer del terme de Santanyí. Ma mare, Catalina
Bonet Sitjar no va quedar enrere, amb els seus
brodats, l’amor per la música i les nostres
tradicions. Des de petit he tengut la sort i el plaer
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de conèixer i tractar amb múltiples artistes, pintors
i escultors, tant companys com alumnes de mon
pare i també, poetes, escriptors i historiadors.
Aquesta sensibilitat fa que em commogui la visió
del poble des del puig de Consolació, és idíl·lica,
de postal. La panoràmica des de allà dalt és
meravellosa: es veu tota la costa i els camps de
conreu del migjorn de Mallorca, sa Penya Bosca,
es Puig Gros, sant Salvador, Calonge, s’Horta,
la vila de Santanyí, ses Salines i l’arxipèlag de
Cabrera. Des de petit he sabut gaudir d’aquest
paisatge privilegiat, de la pau que s’hi respira i
del silenci d’allà dalt, només trencat pels cants
dels ocells o els picarols d’una guarda d’ovelles.
Abans, fins i tot se sentien les converses entre
pagesos o les ordres que donaven a les bísties
mentre conraven la terra.
L’entorn natural de s’Alqueria i els seus voltants
ha estat reflectit en els quadres de múltiples
pintors nostrats i forans. Tenim un paradís però
quasi no ens n’adonam perquè ens és massa
quotidià i, a vegades, cal que els de fora ens
ho recordin. El mateix nucli urbà té un encant
especial, a dalt d’un turó on el punt més elevat
és l’església parroquial. Llocs emblemàtics del
poble i que m’encanten són, per exemple, s’era
d’en Barres, ca ses Monges, sa plaça de sant
Josep, la capovellada d’es carrer de sant Roc, el
carrer d’es Molins, es pou del Rei i aquest mateix
indret, ses Rocasses. I no puc deixar de parlar de
Portopetro, redós d’encant mariner i de bellesa
extraordinària, amb la majestuosa torre quadrada
a l’entrada i les petites platges: el caló dets
Homos Morts i el caló de sa Torre. Més al sud
la malaurada Barca Trencada amb el seu pinar
frondós. Mondragó, ens ofereix s’Amarador, el
caló d’en Garrot i ses fonts de n’Alis, el caló d’en
Burgit, el caló d’en Perdiu, etcètera... Marines
i pinars amb uns colors i una transparència
d’aigües gairebé increïbles i envejables.
Tot i els meus sentiments, les influències culturals
i el meu interès per l’art i la cultura, no tenc ni
he tengut en cap moment vocació artística de
pinzell ni de ploma sinó que, com sabeu, a l’hora
de parlar de feina la meva autèntica vocació és

la medicina, en concret la medicina de família. I
encara més si aquesta s’exerceix en l’àmbit rural.
El tracte amb la gent i la dedicació que suposa
exercir aquesta especialitat en justifiquen la tria.
A la facultat de Medicina vaig tenir un catedràtic
que ens deia, amb la intenció de transmetre
metafòricament el que hauria de ser el contacte
humà amb el pacient: «vos heu d’arrossegar pel
llit del malalt...». Sense humanitat ni contacte la
relació metge-malalt roman freda i llunyana. Com
podeu suposar, exercir una professió de manera
vocacional fa que les dificultats que es presenten
semblin més petites i les satisfaccions obtingudes
t’ajudin a continuar endavant. Semblarà un tòpic,
però és la veritat: la meva vocació va néixer,
gràcies a Don Cosme Ferrer Vidal, «es metge
Cosme», del qual jo n’era un pacient assidu a
causa dels meus repetitius processos virals,
amigdalars i algun de traumatològic... Feia molt
respecte veure’l fer feina amb tanta serenor. No
frisava mai i, quan t’havia visitat, restaves tan
tranquil que ja et trobaves mig bé. Representava
perfectament la figura del metge rural, capaç
de resoldre qualsevol situació. El despatx on
exercia m’imposava respecte i em feia il·lusió ser
metge algun dia. Ha estat, sense cap dubte, un
referent, un mestre, també per altres col·legues
santanyiners i un exemple a seguir. Per desgràcia,
ens va deixar massa jove.
Com he esmentat abans, enguany fa devuit anys
que som el metge de s’Alqueria Blanca i Calonge.
Quan va sortir la convocatòria de diverses places
interines jo estava a un bon lloc a la borsa de
treball. Això volia dir que podria escollir dels
primers. Llavors, treballava com a eventual al
consultori de s’Arenal de Llucmajor des de feia
quasi dos anys on vaig arribar després d’un
any d’anar d’Erodes a Pilat, i n´estava una mica
desencantat perquè no era la feina per la qual
m’havia preparat. Abans havia gaudit d’una
interinitat a Felanitx, gairebé 6 anys i, al principi
de tot, durant el servei militar i l’any posterior vaig
treballar a Santanyí i terme, amb la metgessa
Maria Amengual Ferrer, a qui tots coneixeu. Res,
que quan vaig saber que sortia aquesta plaça
que formava part de la propera inauguració del

centre de salut de Santanyí vaig encreuar els
dits...Un ciutadà i una poblera no l’escolliren i
jo no vaig dubtar ni un segon! Passats uns anys
es convocaren oposicions, vaig estudiar de
valent amb l’única intenció de quedar aquí i ho
vaig aconseguir. Crec que no vaig errar la meva
elecció. Puc presumir que som l’enveja de molts
col·legues pel fet de treballar a un lloc privilegiat
tant per la seva gent, per la bona relació que tenc
amb els pacients, que sou vosaltres, com per
l’entorn i el paisatge que ens envolta: la vista des
del consultori, és a dir des de sa Residència és
magnífica! Sembla una reiteració però s’Alqueria
Blanca és un poble-poble on tothom es coneix i
és com una gran família, on els externs són ben
acollits.
La medicina ha evolucionat molt en els darrers
cinquanta o seixanta anys. El que no ha canviat,
però, de la feina d’un metge és l’objectiu de
resoldre moments difícils, lluitar contra les
malalties i, sobretot intentar prevenir-les. També
ajuda a pal·liar el sofriment humà. Els metges
tenim l’esment de la salut de les persones. Hem
de tenir ben clar que tractar pacients no és tractar
malalties: és tractar persones. Per exercir la
medicina és molt important la bona relació amb
els pacients, l’empatia, saber observar i posar-se
al lloc del qui pateix. Hem de parlar el necessari,
però, sobretot, saber escoltar. Al metge del poble
tothom el coneix i és un referent i això és una gran
responsabilitat, com podeu suposar. Conèixer
el malalt, la família i l’entorn on viu dóna una
informació de gran valor en el moment de prendre
decisions. Tot això fa que la medicina de família
jugui amb avantatge enfront de l’especialitzada
i de la que es fa als hospitals. Hem de tenir
en compte que els dos tipus de medicina es
complementen i que, en el món actual, l’una no
pot existir sense l’altra. Ara el metge de família
no treballa sol sinó que forma part d’un equip
estructurat de professionals anomenat equip
d’atenció primària, que constitueix el primer nivell
de contacte, la porta d’entrada dels individus, la
família i la comunitat amb el sistema de salut. La
prevenció, promoció i educació per la salut són
uns dels principals objectius de la meva feina.
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Estam sotmesos a molts factors: mediambientals,
físics, químics, alimentaris, genètics, el propi
envelliment, etcètera...alguns modificables i
altres no. Entre tots hem de treballar la prevenció
i incidir en els que es poden evitar. Per exemple,
fer un exercici físic regular, seguir una alimentació
sana i equilibrada, dormir i descansar el temps
necessari, no fumar ni abusar d’altres tòxics,
incloent els medicaments, els quals, a vegades
també són causa de malaltia. Cultivar les nostres
relacions socials i gaudir de la vida. Com podeu
entendre, tots els consells que repetidament
donam a les consultes són per mantenir una
bona salut i no per amargar-li la vida a ningú.
Malgrat sembli que parli de plans de pensions,
el que està ben demostrat és que invertir en el
present pressuposa un bon futur. Una bona salut
garanteix una bona qualitat de vida, i això no té
preu. Hem d’assaborir el present i passar gust al
màxim quan tenim bona salut i aprofitar el temps
que, quan ha passat mai més tornarà.
Les malalties que ens afecten a l’actualitat, al
món desenvolupat, no tenen res a veure amb
les del passat, per molts factors. No és fins a
finals del segle XIX que es comença a parlar de
malalties cròniques i això es deu, principalment,
al fet que la gent es moria abans d’infeccions,
durant el part, a la infantesa o per traumatismes
i actes violents. Les malalties cardiovasculars,
el càncer i els accidents de trànsit són, des de
fa unes dècades, les principals causes de mort
a la nostra societat tot i el constant avenç de la
medicina. Es pot dir que són fruit del progrés
mateix. Vivim molts més anys que abans i, per
això, estam sotmesos, com he dit abans, a
nombrosos factors i agents externs que poden
modificar el funcionament de l’organisme.
Per ella mateixa, la vellesa no és una malaltia sinó
que es tracta d’una etapa de la vida. El problema
principal és que sol anar acompanyada, per
desgràcia, de malalties cròniques. Una altra
qüestió sociosanitària molt important és la
immigració, ens afecta a tots, i s’Alqueria no se
n’allibera. És un tema a tenir molt en compte.
L’augment de la població sigui autòctona o
nouvinguda obliga a augmentar els recursos
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socials, escolars i sanitaris.
En aquests quasi devuit anys he tengut
l’oportunitat de tractar amb gairebé tots i cada
un de vosaltres, amb els membres de la vostra
família dels quals molts, per desgràcia, ens han
deixat. Junts hem viscut múltiples experiències
i etapes de la vida, bones i dolentes: malalties,
problemes de tot tipus( laborals, personals,
familiars), hem vist com creixien les famílies per
l’arribada dels nounats i, malauradament ens
hem hagut d’enfrontar a la mort. Tota aquesta
experiència vital ha fet que la nostra relació
sigui forta i estreta amb uns vincles difícils de
descriure. Amb poques paraules: ens coneixem
bé! Hem de tenir en compte, però que aquesta
relació tan estreta té uns riscs que s’han d’evitar
i són que torneu metge-depenents o que jo sigui
paternalista. Totes aquestes experiències no
han fet més que enriquir-me professionalment i,
sobretot, personalment. Seguiré treballant amb la
mateixa il·lusió que el primer dia.
Per finalitzar, voldria concloure que: estimar la
natura, el paisatge, la cultura i la història pròpia
i les tradicions hauria de ser obligatori a les
nostres vides. Escoltar els nostres majors: la seva
experiència i saviesa ens ajuden a ser una mica
millors. El millor que podem transmetre als fills
és la personalitat com a poble, els trets que ens
identifiquen i això implica mantenir les tradicions
i les celebracions. La festa que començam avui
n’és un bon exemple. Continuau, doncs, celebrant
sant Roc. Amics, sense més observacions, ara és
l’hora de convidar-vos a la bauxa, a fer festa i a
gaudir-ne i, sobretot, no vull cansar-vos més.
Ha estat un gran honor ser el saig de les festes
que comencen avui. Que sant Roc ens doni salut,
pau i alegria: oblidau els problemes i la tristesa i
disposem-nos a passar-ho bé. Desig que pugueu
gaudir d’aquesta celebració per molts anys.
Visca sant Roc! Molts d’anys!

Cristòfol Covas Bonet
10 d’agost de 2016

PROGRAMA DE FESTES
DISSABTE 5 D’AGOST
17,00 h
Prova de Pesca Sant Roc 2017. Sortida des del Bar Nou. Categoria infantil.
Es preveu que l’arribada i pesada del peix sigui a les 19,30 h al Bar Nou.
Berenar i trofeus per als participants.

DIUMENGE 6 D’AGOST
06,30 h
Prova de Pesca Sant Roc 2017. Sortida des del Bar Nou. Categories de roquer, grumeig i
volantí.
Es preveu que l’arribada i pesada del peix sigui a les 12,00 h al Bar Nou. Hi pot participar
tothom, hi haurà berenar i trofeus per als participants.

10,00 h
Concentració i berenar per baixar amb carro, bicicleta o a peu, a Mondragó.
Podeu adquirir els tiquets fins el divendres dia 4 d’agost al Forn Terrasa, Forn Sa Plaça i
Supermercat Suma s’Alqueria.
Dinarem de fideuà
El preu del tiquet és d’11 €
Organizació : Cavallistes de s’Alqueria Blanca
A la plaça de s’Era Vella.

DIJOUS 10 D’AGOST
21:00 h

A la placeta de ses Rocasses

Presentació del llibre Història de l’ensenyament a s’Alqueria Blanca i
Portopetro, 1750-2017 de Jaume Rigo de can Sabater. Farà la presentació Guillem Pont

Ballester. Intervendran: Jaume Rigo, autor del llibre; i Llorenç S. Galmés Verger, batle de
Santanyí.
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DIVENDRES 11 D’AGOST
20,30 h
Hissada de la bandera.

Símbol festiu de l’inici de les festes de Sant Roc 2017, repicada de campanes, coets i sortida
dels Caparrots de s’Alqueria Blanca amb els Xeremiers del poble.

21,00 h
Pregó de festes a càrrec de Miquel Salom Rigo, a ses Rocasses.

22,00 h
Rutapa pels bars.

Hi participen Bar Nut, Gelateria Ca Na Vica i Tot d’aquí.
Hi haurà Minitren.

22,30 h
ACTUACIÓ DEL GRUP JAZZ POWER QUARTET
A la plaça Sant Josep

DISSABTE 12 D’AGOST
17,15 h
Inauguració de les noves grades i coberta del camp de futbol de sa Teulera,

a s’Alqueria Blanca.

17,45 h
Primera semifinal del XIII Torneig de Futbol Sant Roc 2017 entre els equips:

CE SANTANYÍ (Preferent) - CF OLÍMPIC FELANITX ( II Regional ).
Al camp de futbol de sa Teulera.

20,00 h
Segona semifinal entre els equips:

CE ALQUERIA ( II Regional ) - CF CALA MILLOR ( I Regional )
Al camp de futbol de sa Teulera.

20,00 h
Festa i homenatge a la gent gran. Berenar per a tots els pensionistes i majors de 65
anys de s’ Alqueria Blanca. Obsequi a tots els matrimonis amb més de 50 anys de casats.
A continuació Concert de la Banda

de Música Adagio de Cala d’Or i la Banda
Municipal de Música de Santanyí , dirigides per Maria del Mar Vicens Bover i Pere
Vallbona Plazas. A la plaça des Cup.
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23,00 h
Gran Revetla Jove, amb l’actuació dels grups

SES BUBOTES
IPOP’S
DJ SEBAS
A la plaça de s’Era Vella. Amb la col.laboració de CE
Alqueria i Tot d’aquí.

DIUMENGE 13 D’AGOST
17,00 h
Horabaixa infantil, amb jocs aquàtics i gimcana per a
pares i nins. (Pensau a dur el banyador ).
Inscripcions al telèfon 670790038 fins dia 11 d’agost,
indicant-hi nom i edat dels pares i nins.
A la plaça de s’Era Vella.

20,00 h
Acabarem amb la “Festa de Sabonera”.

22,00 h
Gran Revetla Popular Ball de Bot a càrrec del grup Es Revetlers .

A la plaça de Sant Josep.

DILLUNS 14 D’AGOST
18,00 h
Contacontes “Ballar amb els núvols” a càrrec de l’Escola de Música Adagio de
Cala d’Or i l’Associació Cultural s’Heura. A ses Rocasses.

21,30 h
“GRAN PAELLADA “ A la plaça de s’Era Vella.

Projecció del curtmetratge “Converses santanyineres“ en homenatge a la dona.
Les paelles hauran de ser cuites a les 21,30h. Vos hi podeu apuntar, indicant el nombre de
convidats,fins dia 12, al telèfon 605 408 808.
Hi haurà begudes per a tothom, un obsequi per a cada cuiner/a i postre per cada taula.
Comptarem amb l’actuació del TRIO MARBLAU . Ens acompanyaran els mestres de ball de
línia Antònia i Rafel. Acabarem la nit amb DJ on podrem ballar música variada.
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DIMARTS 15 D’AGOST
09,30 h
Volta amb bicicleta per a tothom.

Concentració i arribada a la plaça de Sant Josep. Berenar per a tots els participants.

17,45 h
Partit per disputar el 3 er i 4t lloc del XIII Torneig de Futbol de Sant Roc 2017 entre
els equips perdedors de les dues semifinals.
En el camp de futbol de sa Teulera

20,00 h
Final del XIII Torneig de Futbol Sant Roc 2017 entre els equips guanyadors de les
dues semifinals. Hi haurà trofeus per als quatre equips participants.
En el camp de futbol de sa Teulera

21,30 h
Sopar a la fresca de Pa amb oli a la plaça de s’Era Vella.
Per poder sopar heu d’adquirir els tiquets fins el dilluns 14 al Forn Terrasa, Forn Sa Plaça i
Supermercat Suma s’Alqueria. El preu del tiquet és de 5 euros.
Demostració del CLUB ESPORTIU DE BALL DE FELANITX, amb els actuals campions
nacionals, autonòmics i locals que ens oferiran una mostra del seu talent i elegància a la pista.
En acabar ballarem amb l’especial col.laboració dels mestres

Antònia i Rafel amb l’ORQUESTRA
LA TINBRASS BAND.

DIMECRES 16 D’AGOST
11,00 h
OFICI SOLEMNE EN HONOR A SANT ROC

Cantarà el cor parroquial de s’Alqueria Blanca.
A la sortida hi haurà festa amb els Xeremiers i els
nostres Caparrots i un refresc per a tothom.
Seguidament a la plaça de Sant Josep, la tradicional Correguda de Joies.

22,00 h
NIT DE TEATRE , “ CONILLS A LA SALA “, interpretada pel grup POMETES.

Una comèdia musical que vol fer-se ressó de les injustícies locals i de les males llengües dels
pobles petits que xerren, jutgen i ...
A la plaça de s’Era Vella.
En acabar hi haurà FOCS ARTIFICIALS I TRACA FINAL
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AGRAÏMENTS FESTES 2017
PER LA SEVA COL.LABORACIÓ EN L´ORGANITZACIÓ DE LES FESTES A:
Ajuntament de Santanyí (organització i patrocini )
Associació Cultural s´Heura
Associació de Persones Majors de s´Alqueria Blanca i Porto Petro
Associació de Mestresses de Casa de s´Alqueria Blanca i Porto Petro
C.E. Alqueria
Club de Pesca Deportiva
Joves del Poble
Representants de s´Alqueria Blanca : Maria Francisca Rosselló, Joan Rigo e Inma Sánchez

I PER LA SEVA COL.LABORACIÓ A :
AGRUPACIÓ PROTECCIÓ CIVIL DE SANTANYÍ
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANTANYÍ
BANDA ADAGGIO DE CALA D’OR
SEA RIDERS
CABALLISTES S’ALQUERIA BLANCA
BAR NOU
BAR RESTAURANT NUT
BARTOMEU VICENS “CABRER“ I TOTS EL CAMINERS
CAS PERILLO
CA´S PICAPEDRER
COR PARROQUIAL DE S´ALQUERIA BLANCA
MIQUEL SALOM RIGO
FARMÀCIA VIDAL MAS
FORN SA PLAÇA
FORN TERRASA
GELATERIA CA NA VICA
TOT D’AQUÍ
GLAMOUR SALOON
PERRUQUERIA SES ROCASSES
MINA PERRUQUERA
MIQUEL ROSSELLÓ “PRUNERES“ I TOMEU RIGO “LLUCIA“
NOVA ESTÈTICA PORTO PETRO
SUBLIMS SANTANYÍ
BOHO DREAMS SANTANYÍ
LA MAGNONA
JOIERIA I RELLOTJERIA CORAL
PARC NATURAL DE MONDRAGÓ
PARRÒQUIA DE SANT JOSEP
RESTAURANT SA PICADA
RESTAURANT SA PLAÇA
RESTAURANT SA RESIDÈNCIA
SUPERMERCAT SUMA S´ALQUERIA BLANCA
CREPERIA SA FONT
PIZZERIA S’ABEURADOR
VIRTUAL THINK COMUNICACIÓN
TRUI ESPECTACLE
MIQUEL À. GORNALS
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TELÈFONS D’INTERÈS
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ ........................................................................

971653002

RECAPTACIÓ MUNICIPAL I DE LA CAIB .......................................................

971653002

OFICINES I POLICIA MUNICIPAL ..................................................................

GUÀRDIA CIVIL ..............................................................................................
JUTJAT ...........................................................................................................
BIBLIOTECA MUNICIPAL SANTANYÍ ............................................................
BIBLIOTECA MUNICIPAL CALA D’OR ..........................................................

CENTRE CÍVIC DE CALA D’OR .....................................................................
CENTRE JOVE DE CALA D’OR .....................................................................
OFICINA MUNICIPAL DE TURISME DE CALA D’OR ....................................
POLICIA MUNICIPAL A CALA D’OR .............................................................

INSTITUT D’ENSENYAMENT SECUNDARI DE SANTANYÍ ...........................
COL.LEGI MARE DE DÉU DE CONSOLACIÓ ...............................................

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANTANYÍ ........................................

DEPARTAMENT DE PREMSA ........................................................................

PAC SANTANYÍ .............................................................................................
UNITAT SANITÀRIA DE CALA D’OR ..............................................................

UNITAT SANITÀRIA DE CALONGE ...............................................................
UNITATUNITAT SANITÀRIA DE S’ALQUERIA BLANCA .................................
FARMÀCIA VIDAL MAS .................................................................................
SEMDESA (SERVEIS MSERVEISLS DE SANTANYÍ .....................................
NETEJA VIÀRIA - TELÈFON D’INFORMACIÓ AL CIUTADÀ .........................

971653002
971653081
971163126
971653394
971648487
971648028
971643369
971657463
971643520
971642071
971654143
971654262
971642112
971163296
971658003
971837166
971164170
971164044
971648580
971648484

REPRESENTANT DEL BATLE, INMA SÁNCHEZ ALLOZA ............................
670790038
inma@ajsantanyi.net

