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Benvolguts calongins i calongines,

Tenc la immensa satisfacció de poder-vos saludar, per
primera vegada, com a batlessa del municipi de San-
tanyí. Ens trobam al principi d’una nova legislatura,
un repte que assumesc amb molta d’il·lusió i alegria,
amb l’objectiu principal de representar i defensar els
interessos de tots i cadascun dels ciutadans del meu
estimat terme municipal i amb el compromís sincer de
treballar amb honestedat per al futur del meu poble,
del nostre poble, i de tots els nuclis que el conformen.

Ara que celebram les festes de sant Miquel és el mo-
ment de trobar-nos, a mi i als representants de cada
un dels nuclis a la Casa de la Vila, per compartir festa
i bulla per places i carrers. No dubteu mai a demanar-
nos o compartir dubtes, problemes o suggeriments
perquè estam al vostre servei per defensar els interes-
sos de tothom i per fer feina a consciència.

Que aquestes festes ens permetin compartir i acollir
totes les persones que hi participen i que ens visiten
ja que contribueixen a teixir una pàgina més de la nos-
tra història, perquè tots els elements són necessaris
per assolir l’objectiu que les festes patronals ens mar-
quen. 

Molts d’anys i bones festes de sant Miquel!

Salut i alegria!

Maria C. Pons Monserrat
Batlessa de Santanyí

SALUTACIÓ
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Ja arriben els nostres dies de Festa, els que marquen l’i-
nici de la tardor, dies de tots els calongins i calongines
que ens sentim orgullosos de ser-ho i ho manifestem ober-
tament. Sant Miquel, el nostre patró, és el millor moment
per demostrar-ho, per unir-nos, per gaudir-ne conjunta-
ment i en definitiva, per fer poble.

Aquests són dies per viure, compartir i gaudir de les tra-
dicions, de la música, de la cultura, l’oci, l’esport, la gas-
tronomia, el patrimoni, les activitats per a joves i
infants... 

Les nostres festes tenen propostes per a tothom, per a
tots els públics, per a tots els gustos. Una oferta tan plu-
ral i diversa com Calonge i aspira a reflectir una realitat
complexa, convidant cada calongina i cada calongí a gau-
dir d’allò que més li agrada, però també de tot allò que
identifica altres col·lectius i persones: conviure, compar-
tir i respectar és la clau per construir un poble de tothom
i per a tothom, capaç d’incloure i d’integrar totes les ma-
neres de viure, enfortint al mateix temps els valors fona-
mentals del nostre model de poble i de societat.

Sant Miquel és, cada any, un èxit col·lectiu que feim pos-
sible entre totes i tots nosaltres, però que també hem d’a-
grair a tota la gent que hi posa tanta passió, tant
entusiasme i tanta dedicació, i molt especialment a les
entitats i associacions culturals i socials que expressen la
vitalitat i la força de Calonge.

Aquesta és la major festa de tardor, la gran festa de Ca-
longe a la qual tothom hi és convidat perquè tots i totes
en som els seus protagonistes.

Molt bones Festes a tothom!

Antoni Matas Blanch
Representant de la Batlia a Calonge

CONVIT
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Toni Matas.- Amigues i amics, ja diuen que “qui dies passa anys empeny”,
fa deu anys es començà a Calonge una aventura festera encapçalada per
l’artista i escultor Miquel Ferrer. El dia del primer assaig d’enguany, parlant
amb els actuals components balladors de la comitiva celestial calongina
(arcàngels i dimoni) vàrem comentar què podríem fer per celebrar aquest
aniversari, en primer lloc vàrem decidir de donar-ho a conèixer al poble a
través d’aquest programa de festes i del que ara, entre tots vos en farem
una petita crònica.

Miquel Ferrer.- Doncs sí, pareix mentida i han
passat deu anys d’aquell vespre, 19 de setembre
de 2009 en el saló parroquial de Calonge, ple
de gom a gom, quan vaig haver de fer la pre-
sentació i descobrir qui eren aquells personat-
ges mítics que tu, Toni Matas, vares posar
damunt el programa de les festes d’aquell any.
Entre moltes coses que vaig dir, va ser donar-te
les gràcies per haver confiat en mi, en n’Antò-
nia Blanch per a la confecció del vestuari, en
Marc Vallbona per a la composició de la música,
en els xeremiers per fer-la realitat, en Toni
Adrover per haver ajudat en la composició dels
punts de ball de la dansa i en els balladors per
haver-se molestat en aprendre’ls. Avui, deu

anys després, he de seguir donant les gràcies a tots els que he nomenat an-
teriorment, però també a tots aquells que, d’una manera o altra, ens han
seguit donant la mà i facilitat les coses per arribar al 2019 i aconseguir allò
que vaig dir a vosaltres, calongins i calongines, el dia de la presentació: que
sols depenia de vosaltres que aquella idea es convertís en tradició. Avui,
passada una dècada, puc dir que ja ho és, una tradició, dins el poble de Ca-
longe. Tan sols basta veure la gentada que espera veure’ls ballar, tant quan
s’ençata la festa com a la sortida de l’ofici del dia de Sant Miquel. 

Gràcies i bones festes de Sant Miquel 2019. 

10 ANYS DELS ARCÀNGELS I EL DIMONI 
A CALONGE



Miquel Adrover.- Record, que ja de ben petit,
sa padrina Catalina s’asseia devora jo i m’en-
senyava cançons, balls i totes aquelles tradi-
cions més característiques de la nostra
contrada. Amb una manera de parlar carregada
de dolçor em deia: “n’has d’aprendre perquè
així, ho podràs mostrar an es teus fills”. Segu-
rament, de manera inconscient, em va inculcar
la importància d’estimar i transmetre la cul-
tura que defineix la nostra identitat com a
poble.

En part per això, ben aviat vaig començar a
ballar ball de bot amb l’Agrupació Es Majoral.
Record els assaigs, els viatges, les actuacions,
les rialles... Quan hi pens, visc amb nostàlgia
tots aquells sentiments i experiències tant màgiques que em va regalar el
ball. Però com se sol dir, tot té fi, i l’any 1998, quan vaig començar a es-
tudiar a Palma, vaig decidir deixar el grup i el ball.

Emperò, del que mai m’he desfermat, és de la meva estima cap a tot allò
que ens defineix com a poble. Per això, quan fa uns anys, en Toni Matas em
va demanar fer de Sant Miquel, no ho vaig dubtar. 

Sé que els Arcàngels de Calonge són joves –tot just tenen deu anys-, i que
per això, pot haver-hi gent que no s’hi senti identificada. Emperò, lo que
sí sé, és que si volem tenir i reforçar una identitat pròpia com a calongins,
els hem d’estimar i fer-los durar. 

Poder sentir les cançons compostes per en Marc de na Blanca, el temps que
un balla els que ens va regalar en Toni Lluent, anant ben engalanats amb
els vestits que ens va dissenyar en Miquel Ferrer, és un orgull per qualse-
vol calongí.

...l’any passat, ens vàrem equivocar aquí. Com fèiem aquest pas? Enguany
hem de canviar això... Cada any, a mitjan agost, amb na Bárbara, en Jaume,
ses Maries, n’Apol·lònia, en Miquel i en Toni, començam els assaigs. Volem
que tot estigui a punt el dia que comencen les festes, que és quan per pri-
mera vegada surt el dimoni i els arcàngels.

6 /  Calonge 2019
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Fins ara, sempre he ballat aquest dia, el primer dissabte. Ballar damunt la
plaça ofereix un entorn distès, que permet tant a Sant Miquel com al Dimoni
botar-se lleugerament el guió, especialment al darrer ball, al de “La Bata-
lla”. Cada any, pactam fer alguna cosa diferent, que ofereixi un cert grau
de novetat o sorpresa, encara que qualque pic les sorpreses venen sense
cercar-les. Record que un any el dimoni se’n va dur un cop d’espasa per l’es-
quena més fort del que fèiem comptes o un altre, que a l’espasa de Sant
Miquel li va botir una esquerda quan lluitava amb el bastó del dimoni.

Personalment, una de les coses que més em satisfan i em fan valorar el
privilegi que tenc de poder representar Sant Miquel, és veure la il·lusió
que desprenen els més petits quan veuen els arcàngels i el dimoni. L’en-
tusiasme amb què contemplen la batalla, em fa sentir que en part, com-
pleix la comanda que em va deixar la padrina Catalina, na Catalina de
Can Rito.

Maria Barceló.- En el meu cas, jo no vaig néixer a Calonge ni hi visc ac-
tualment, però em sent calongina de dalt a baix. Per aquest motiu, quan
em varen demanar si volia participar en el projecte dels arcàngels i el di-
moni de Calonge em vaig sentir molt contenta i orgullosa de participar-hi
i al mateix temps temorosa de merèixer participar-hi. Realment era un pro-
jecte bastant ambiciós: unes danses inèdites adaptades a la música dels

músics del poble, un vestuari vistós, moltes
hores de preparació i assaig... per a honorar el
nostre patró Sant Miquel amb la il·lusió que
pugui arribar a ser tradició i patrimoni del poble
de Calonge. 

L’estiu del 2009 vàrem formar el grup i vàrem co-
mençar a assajar la primera dansa. Hem viscut
una evolució en la formació del grup, hem tingut
algunes incorporacions i altres ens han deixat,
com en Miquel Salom i enguany en Jaume Frare.
També, a poc a poc, i després de les diferents
propostes i el pas del temps, hem anat incorpo-
rant noves danses i s’han fet canvis en el ves-
tuari, els complements i les eines. No pareix
cert, però ja han passat deu anys. Cada estiu
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quan s’acosta el mes d’agost, començam a pensar amb els Arcàngels i es-
peram aquell missatge de “quan vos va bé començar els assaigs?” Deu anys
en què s’ha creat una amistat i un vincle entre tots els components d’aquest
grup de persones, tant balladors com els que ens donen suport i ens acom-
panyen, en Toni Matas i en Miquel Ferrer.

Davant cada actuació, i sobretot quan ens començam a vestir amb aquells
vestits tan especials i característics, el meu cos és un sac de nirvis. És un
orgull representar els arcàngels de Calonge, però al mateix temps, una gran
responsabilitat. L’any més especial, per a mi va ser el 2012, quan vaig re-
presentar per primera vegada Sant Miquel. Era bastant curiós lluitar contra
el meu espòs, que representava el dimoni, i a més, aquell any estava em-
barassada del meu primer fill. La veritat és que vaig fruir molt els tres anys
que em va tocar representar Sant Miquel malgrat també tenia una pressió
important.

He de dir que em sent orgullosa de formar part d’aquest grup i esper que,
amb el pas del temps, aquest rebi nous components i no es perdi aquesta
tradició. A casa meva tenim dos possibles futurs balladors, però encara són
molt joves i a més, el personatge que els apassiona és el dimoni, el paper
que representa el seu pare. Així que a casa tenc un dimoni i dos dimo-
nions. Bones Festes!

Miquel Rigo.- Un horabaixa del mes d’agost
de 2009 espolsava ametlles a Can Marines
amb la meva família i vaig rebre una cridada
den Toni Matas al mòbil. Quan la vaig veure
em va sortir “I ara, què vol aquest?”, la ve-
ritat, em va sorprendre. M’explicà que te-
nien la intenció de crear uns personatges
que ballarien uns balls característics amb la
idea que, amb el pas del temps, es conver-
tissin en tradició del poble, així com ho són
els Cossiers de Montuïri, les Àguiles de Po-
llença... Per això, cercaven gent que sabés
ballar i que fos calongina o estàs relacio-
nada amb el poble de Calonge. 

Encara que no hi visqui, em sent Calongí!! 
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La idea em va semblar interessant i al final de la conversa em va dir: “di-
gues-ho a na Maria teva” i jo li vaig contestar “Quina? Na Maria, la meva
al·lota (que ara és la meva esposa) o la meva mare?” i em contestà: “Di-
gues-ho a les dues, les dues saben ballar”. Així va ser com els tres vam co-
mençar amb els Arcàngels i el dimoni de Calonge.

Era hora de fer via, els vestits ja estaven embastats i encara no teníem cap
ball muntat. Dia 19 de setembre havíem de fer la presentació dels perso-
natges i ballar per primer cop. No era hora de badar. Ens posàrem en fei-
nes i amb un parells d’assaigs tinguérem els balls montats i els personatges
mig repartits. En principi, N’Apol·lònia Adrover, na Bàrbara Fiol, na Maria
Barceló i na Maria Adrover havien de representar els arcàngels Gabriel i
Rafel. Dues el dia de la presentació i les altres dues el dia de Sant Miquel.
En Miquel Salom i jo vam acordar un any representar Sant Miquel i l’altre
el dimoni i, l’any següent, canviaríem el personatge. No ens posàvem d’a-
cord sobre quin personatge representar el primer any i tiràrem una moneda
enlaire. La veritat és que a mi em feia més il·lusió representar Sant Miquel,
però aquell any em tocà representar el dimoni. 

En Miquel Ferrer, un artista santanyiner del qual jo mai n’havia sentit res,
i resulta que és un dels millors de Santanyí, per no dir el millor, va disse-
nyar els vestits. Amb la seva rialleta característica em va dir que no hi
havia temps de fer una careta com Déu mana. Jo crec que ho deia per en-
riure’s de mi. Jo no volia anar de qualsevol manera. Però, com bon artista
que és, va fer una careta genial, em va encantar. Una careta de dimoni fe-
rotge però a la vegada simpàtic. 

Quan vaig haver representat el dimoni per primer cop vaig saber que aquell
personatge era el meu. Era el que més encaixava amb la meva personali-
tat. És un personatge lliure. Llevat del primer ball, on el dimoni encara és
un arcàngel de la Cort Celestial, i ha de seguir les mateixes passes dels al-
tres arcàngels, la resta de balls fa el que vol, no segueix cap coreografia
concreta. Així, mai m’equivoc!! Però el que més m’agrada és encalçar i jugar
amb els nins. És esgotador, pareix que surten nins de davall les pedres, no
tenc cap moment de descans. Sempre estic envoltat de nins que criden DI-
MONI, DIMONI!! i quan no és un és l’altre que m’estira el vestit, el garrot,
i, si m’arriben, qualque banya, però m’encalenteixen i venga a córrer. No
hi ha temps de pensar amb el cansament. Això sí, si veig qualque nin/a
petit/a que tenen por del dimoni m’hi acost a poc a poc i li mostr les meves
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mans, li xerr i moltes vegades aconseguesc que em doni la mà o fins i tot
fer-me un retrat. El que pretenc és que tothom s’ho passi bé. Com ja he dit,
és un dimoni simpàtic.

En tots aquests anys he tingut 4 acoradors diferents. En Miquel Salom, na
Maria Barceló (la meva esposa), en Jaume Frare i en Miquel Marinons. Amb
tots he passat moments especials i de complicitat. Amb la meva esposa va
ser especial, per la confiança que teníem entre nosaltres i, a més, per la
meva opinió, tenia un caire morbós.

Molts d’anys, després de la representació dels balls dels arcàngels i el di-
moni, actuu amb l’agrupació Folklòrica Es Majoral. Com ja he dit, durant
tota la vetllada estic envoltat de nins que m’encalcen. Estic molt deman-
dat. Però, una vegada canviat el vestit de dimoni pel de pagès i surt a
plaça ningú em mira. Ja no som ningú. És una sensació molt curiosa. 

Estic molt content que contassin amb mi per formar part d’aquest petit
però gran grup i d’haver pres la decisió de formar-hi part. Gràcies a això,
he viscut molt bones experiències amb tots els membres d’aquest grup i em
sent molt orgullós de representar el personatge del Dimoni de Calonge, i
així, formar part de la tradició Calongina.

Si el cos aguanta i no em treuen fora, faig comptes ser el Dimoni de Ca-
longe per molts d’anys. Bones Festes.

Apol·lònia Adrover.- Començar una cosa
nova mai és fàcil.

Que un grup de gent que estima Calonge, es
reuneixi per fer els balls dels Arcàngels i el
dimoni és molt “guapo”.

Fer els balls, la música, els vestits, assa-
jar..., duu molta feina, però ho feim amb
molt de gust. Formar part de tot això és un
orgull.

Per a mi, el més emocionant és ballar el dia
de Sant Miquel, dins l’església que m’ha vist
créixer. Em duu el record de quan era jove-
neta que ballava l’Oferta.
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El dia que ballam, la preparació és llarga. Ens vestim entre bromes i rialles,
ens posam les agulles a les mitges (que és el que du més feina), el dimoni
ja es fica en el seu paper.

Abans de ballar, una mescla de nervis i emocions recorren el meu cos.

Ja és tradició que els nins i nines esperin amb il·lusió que el nostre dimoni
els encalci per la plaça.

M’agrada formar part de tot això... Molts d’anys i visca Sant Miquel!!

Jaume Julià.- Quan em varen convi-
dar per formar part del grup dels Ar-
càngels vaig dir que no, que ja tenia
massa anys i que convendria més que
fos gent més jove.

L’any següent, em digueren que em
necessitaven i que no podia dir que
no, perquè per esser el dia de Sant Mi-
quel dia laboral, alguns havien de fer
feina i no podrien esser-hi.

Vaig acceptar, i entre assaigs i actua-
cions han passat cinc anys...

M’he trobat molt bé dins el grup, m’a-
grada ballar i ha estat un plaer representar el nostre patró Sant Miquel per
les nostres festes.

Si per qualque cosa no ho he fruït al màxim ha estat perquè trobava que
setanta anys eren massa molts i que el grup mereixia un Sant Miquel més
jove.

Aquests cinc anys he agafat molta estimació al grup i els desig molta sort
i molts d’anys de vida.

Bàrbara Fiol.- Jo vos ho contaré amb una glosa:

Es batle ens ha demanat
que tots féssim un escrit,
de lo que sentim a l’esperit
quan ballam pel nostre Sant.
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És un poc mal d’explicar,
és una gran sensació,
poder representar el Patró
i la gent pugui contemplar.

Fa deu anys va començar
Arcàngels i Dimoni,
diuen que això és fer històri’
que el poble l’ha de conservar.

En Miquel Ferrer és el causant,
ell tingué la inspiració,
i en Toni Matas seguint-lo
fent els balls pel nostre Sant.

El dia més gran de l’any
de Calonge és Sant Miquel,
sentim que ho duim dins la sang
que mos vigila des del cel.

Al·lots, Sant Miquel és aquí!!
és hora de preparar-nos,
vestir-nos per sortir
Ay!! Que estic de nerviós!!

El dimoni és l’artista,
anima i ho fa molt bé,
és qui embulla i fa la festa,
és en Miquel Rigo Adrover.

Això és el nostre consol,
que han complert amb l’escrit,
i en el cel alçam el dit,
fins l’any que ve si Déu vol!!

Maria Adrover.- Quan fa deu anys em van de-
manar si volia formar part de la colla d’Arcàn-
gels per posar en marxa un projecte d’Ar-
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càngels i dimoni, per una part em vaig sentir afalagada  que pensassin amb
mi, per altra banda estava nerviosa, perquè no sabia si ens sortiria bé, ni
si agradaria.

Ara estic contenta d’haver acceptat. Pareix que al poble li agrada i cada any
ve més gent d’altres pobles per veure, especialment el dimoni, però, també
els balls que ja són tradició.

Cada any, però, abans de començar, em pos nerviosa com el primer dia i
m’emocion quan ball enmig de la gent.

Xeremiers (Marc Vallbona).- Enhorabona als Arcàngels de Calonge pel seu
desè aniversari. Nosaltres estam molt contents de poder acompanyar-los
amb la música de les xeremies i al mateix temps col·laborar amb les Fes-
tes de Sant Miquel.

Que sia per molts d’anys. Visca Sant Miquel! i Visca Calonge!
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!
RECORDA 

Dissabte, 14: a la nit, després de la ballada popular, no han de quedar
cotxes aparcats a la plaça de Sant Miquel, ni al carrer Mn. Antoni Maria
Alcover tram del carrer Jordi des Racó fins a la plaça amb motiu de L’A-
NADA AMB CARRO A MONDRAGÓ.

Diumenge, 15: de les 8:00 h fins a les 10:30 h, la plaça de Sant Miquel
i el carrer Mn. Antoni Maria Alcover (des del carrer Jordi des Racó fins
a la plaça) romandran tancats al trànsit de vehicles amb motiu de la
CONCENTRACIÓ DE BÍSTIES PER A LA XXII ANADA AMB CARRO, MUN-
TURA, BICICLETA O A PEU A MONDRAGÓ.

Dissabte, 21: a la nit, després de la berbena, no han de quedar cotxes
aparcats a la plaça de Sant Miquel, ni al carrer Mn. Antoni Maria Alco-
ver, tram del carrer Jordi des Racó fins a la plaça, amb motiu de la 5ª
CURSA POPULAR.

Diumenge, 22: tot el matí, la plaça de Sant Miquel i un tram del car-
rer Mn. Antoni Maria Alcover romandran tancats al trànsit de vehicles
amb motiu de la FIRA i la 5ª CURSA POPULAR.

Policia Local de Santanyí: 
971 643 520

Pel pa amb oli i la paella, cada persona ha de dur el seu plat (l’any pas-
sat en vàrem regalar), coberts (forqueta, cullera i ganivet) i torcabo-
ques. 

L’Ajuntament obsequiarà els tassons. Tot per reutilitzar i no deixar fems
ni plàstics.

Al quiosquet de la plaça cobraran els tassons a 1 €, en tornar-lo (si no
està espanyat i es pot reutilitzar) el vos tornaran.
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T’INTERESSA
Telèfons i adreces:
Ajuntament pl. Major, 12 07650 Santanyí tel: 971653002
de Santanyí fax: 971163007
www.ajsantanyi.net

Antoni Matas Blanch
Representant del c. Corral Cremat, 4, 2on D 07669 Calonge tel: 610429618
Batle a Calonge amatas@ajsantanyi.net

Bar 3ª Edat 
de Calonge

pl. Sant Miquel, s/n 07669 Calonge tel: 971162944

Biblioteca 
de Cala d’Or

c. Sant Antoni, s/n 07660 Cala d’Or tel: 971648497

Biblioteca 
de Santanyí

c. Bernat Vidal i Tomàs, 79 07650 Santanyí tel: 971653394

Casa de Cultura 
Ses Cases Noves

c. s’Aljub, 22 07650 Santanyí tel: 971163295

Centre d’Informació 
Jove Santanyí

c. Bernat Vidal i Tomàs, 72 07650 Santanyí tel: 971642136

Punt d’Informació
Jove Cala d’Or

av. Perico Pomar, s/n 07660 Cala d’Or tel: 971643369

Centre de Salut 
de Santanyí

c. Bernat Vidal i Tomàs, 81 07650 Santanyí tel: 971163070

Col·legi Públic pl. Sant Miquel, s/n 07669 Calonge tel: 971839119
Calonge fax: 971839118

Escola Municipal de 
Música de Santanyí

c. Palma, 29 07650 Santanyí tel: 971654262

Farmàcia de Calonge Pl. Sant Miquel, 5 07669 Calonge tel: 971837151

Germanes Franciscanes
de Calonge

c. Rafel Adrover, 8 07669 Calonge tel: 971167011

IES Santanyí c. Bernat Vidal i Tomàs, 79 07650 Santanyí tel: 971186145

Jutjat de Pau 
Municipi de Santanyí

c. Centre, 28 07650 Santanyí tel: 971163126

Policia Local Municipi 
de Santanyí

av. Es Sementer, s/n 07660 Cala d’Or tel: 971643520
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Festes a Calonge per al 2020:
17 de gener, Sant Antoni. (divendres)
29 de setembre, Sant Miquel. (dimarts)

Mercat setmanal:
Els dijous matí a la plaça de Sant Miquel.

Fira a Calonge:
Diumenge abans del dia de Sant Miquel 
(27 de setembre de 2020)

Padró d’habitants calongins:
A dia 9 d’agost de 2019 a les 09:30h: 
1.118 persones

La pluja de Sant Miquel 
a Sant Miquel:
Dades recollides per Francesc
Adrover Adrover d’es Forn fins
dia 11 d’agost de 2019:

Mes l/m2

Setembre 72

Octubre 156,3

Novembre 58,6

Desembre 11,4

Gener 23,3

Febrer 0

Març 3,3

Abril 40,2

Maig 31,5

Juny 0

Juliol 1,1

Agost 0

TOTAL 397,7

Emergències 112

Urgencies Sanitàries 
i Ambulàncies 061

Guàrdia Civil 062

Bombers (part forana) 085

Policia Nacional 091

Voluntaris Protecció 
Civil Santanyí 672036606

Avaries Gesa-Endesa 900849900

SEMDESA av. Es Sementer, s/n 07660 Cala d’Or tel: 971648520
(Serveis Municipals tel: 971648484
de Santanyí) fax: 971648581

Unitat Bàsica 
Sanitària de Calonge

pl. Sant Miquel, s/n 07669 Calonge tel: 971837166

Parròquia de Sant 
Miquel Arcàngel c. Sant Andreu 07650 Santanyí tel: 630767994
Unitat Pastoral tel: 696047168 (secr)
del Terme de Santanyí upsantanyi@gmail.com
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De festa, Calonge lliure
d’agressions sexistes

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Regidoria d’Igualtat
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De festa,
Calonge lliure
d’agressions sexistes

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
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Dissabte, 7. CONCURS DE PESCA

07:30 h Concurs de pesca: concentració de
pescadores i pescadors al bar Deportiu.
Hi haurà una categoria de nins fins a 12
anys. Es podrà pescar fins a les 11:00 h.
Procurau ser puntuals, els que arribin
després de les 11:00 h seran penalitzats
en descompte del pes de la pescada. En
haver lliurat el peix al lloc de costum
(port de Cala Llonga), al manco un re-
presentant de cada barca ha d’anar a Can Ganxo, davall la figuera, i col·la-

borar a fer-lo net per al dinar de diumenge. 

Recordau!! S’han de respectar les normes de pesca es-
tablertes per la Direcció General de Medi Rural i Marí del
Govern de les Illes Balears quant a talles mínimes del
peix que es pot pescar, així com dels ormeigs de pesca
que es poden emprar. Vos podeu apuntar fins al dimecres
dia 4 de setembre al bar Deportiu de Calonge. 

(Vegeu-ne programes a part).

Diumenge, 8. ANADA A LLUC A PEU I DINAR DE PESCADORS

02:30 h a la plaça de Sant Miquel. Partida amb autocar per a la XL Anada a Lluc
a peu de la Part Forana. Per a més informació i inscripcions: Llorenç Bar-
celó (tel: 649023860).
Organització: Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de San-
tanyí.
(Vegeu-ne programes a part).

13:30 h al pati del col·legi públic de Calonge. Dinar de pescadores i pescadors
que hagin participat en el concurs de pesca. L’entrada serà pel pati de l’es-
cola al carrer de Sa Romeguera.

SANT MIQUEL 2019 | CALONGE
Del 7 de setembre al 6 d’octubre
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Dissabte, 14. POSAM LA BANDERA, TALLER BALL MODERN,
EXPOSICIÓ, VETLLADA TRADICIONAL I FOLKLÒRICA

20:00 h al campanar. Posada de la ban-
dera i amollada de coets, símbol festiu i
d’inici de les festes de tardor de Calonge.

20:30 h Sortida dels CAPARROTS DE SAN-
TANYÍ i cercavila amb els XEREMIERS DES
POBLE, la COLLA DE GEGANTS DE SANTA-
NYÍ: en Bernat Cinclaus i na Maria
Ramis. La comissió de festes demana que
tot el públic es concentri davant el saló
parroquial (carrer Rafel Adrover) i acom-
panyi la comitiva fins a la plaça.

Primer ball dels ARCÀNGELS I EL DIMONI de Calonge.

21:00 h al centre de la tercera edat. Inaugura-
ció exposició de pintura MEDITERRANI a càr-
rec de la calongina Sandra Miranda Turrieta.
Romandrà oberta fins al dia 30 de setembre.

21:15 h a la plaça de Sant Miquel. Ball mo-
dern: hip-hop, balls llatins i urbans. Petita de-
mostració del
que han après
els nostres
joves amb el

curs realitzat del 9 al 13 de setembre amb la pro-
fessora Antònia Melià Cortés.
Organització: Joves Balladors de Calonge.       

21:30 h a la plaça de Sant Miquel. Vetllada folklòrica amb:
Mostra de balls tradicionals a càrrec de:
LAS LLARES DE TORREORGAZ de Càceres
Agrupació Folklòrica ES MAJORAL amb ES REVETLERS
Organització: Agrupació Folklòrica Es Majoral.
Després, ballada popular amb ES REVETLERS
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Diumenge, 15. DIADA A MONDRAGÓ

09:30 h a la plaça de Sant Miquel. Concentració
i berenar per a la XXII anada amb carro,
muntura, bicicleta o a peu, a Mondragó.
Podeu apuntar-vos fins al dijous dia 12 de
setembre, als telèfons 655.643.860 (Toni
Adrover) o 656.401.883 (Toni Matas).

Organització: Amics del Cavall de Calonge.
(Vegeu-ne programes a part).

Divendres, 20. FESTA DEL VERS I VERBENA JOVE
20:00 h a l’Església Vella. Festa del vers amb el 6è aniversari d’AdiA Edicions,

editorial de referencia poètica. Amb la participació dels autors editats en-
guany, tast de vins de Son Alegre i Embotits Munar, música i paraules fins
ben entrada la matinada.
Organització: AdiA Edicions
(Vegeu-ne programes a part)

22:00 h a la plaça de Sant Miquel.
Verbena jove amb:
DJ SIMÓN PRIVÉ 
HORRIS KAMOI
DJ JANFRY FERNAN
DJ KAAUBOS

Dissabte, 21. RECORD DELS NOSTRES AVANTPASSATS, 
EXPOSICIONS, BALL ESPORTIU, PRESENTACIÓ LLIBRE 
I GRAN VERBENA

19:00 h a l’església de Sant Miquel. Missa per a tots els difunts de Sant Miquel
a Sant Miquel.

SANT MIQUEL 2019 | CALONGE
Del 7 de setembre al 6 d’octubre

HORRIS KAMOI
Tour 2019
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19:30 h al saló parroquial. Inauguració de l’ex-
posició Cactus i plantes diverses, de
Jaume Julià Adrover de Can Frare. Es po-
dran admirar gran varietat de plantes. Ro-
mandrà oberta fins dilluns dia 23.

20:00 h al centre de la Tercera Edat. Presentació
del llibre CENT CASES DE MÉS DE CENT ANYS. Publicació sorgida de l'ex-
posició de fotografies de Sant Miquel 2016. Amb una ressenya històrica de
cada una d'elles. Intervindran: Marc Vallbona, Margalida Obrador i Ricarda
Vicens.
Ho patrocina: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santanyí.

21:00 h a la plaça de Sant Miquel. Exhibició de ball esportiu a
càrrec del CLUB DE BALL ESPORTIU FELANITX dirigits pels
seus professors i campions d‘Espanya dels 10 balls i fina-
listes d’Europa i del món Adrián Olmo i Yana Olina, també
de la parella calongina Tomeu Vadell i Antònia Sastre
de “Can Roca”.

22:30 h a la plaça
de Sant Miquel.
Gran Verbena, per a balladors i balladores,
amb un repàs dels clàssics més importants
de tots els temps amb:

ORQUESTRA OASIS
DJ XEMA

Diumenge, 22. MOBILITAT SOSTENIBLE, SA FIRA, TROBADA
XEREMIERS I FESTA PER A LA TERCERA EDAT

Avui se celebra el “dia mundial sense cotxes” emmarcat en la Setmana
Europea de la Mobilitat Sostenible. “Mou-te per un aire més net”, du-
rant el dia d’avui, si no és necessari, no utilitzeu vehicles
motoritzats.

10:00 h a la plaça de Sant Miquel. Inauguració de la
13ª edició de Sa Fira de Calonge, on troba-
reu: exposició de cotxes antics a càrrec del
Club de Cotxes Antics de Mallorca, 13ª Fira
de producció ecològica. 4ª fira artesana.
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10:00 h a la zona esportiva. 6ª Cursa Popular i Nor-
dik Walking Calonge 2019. Per a més infor-
mació i inscripcions: www.elitechip.net
Organització: Regidoria d’Esports de l’Ajunta-
ment de Santanyí.
(Vegeu-ne programes a part).

11:30 h a la plaça de Sant Miquel. Trobada i animació de xeremiers.

12:00 h a la plaça de Sant Miquel. Concert dels xeremiers:
XEREMIERS DES PUIG DE SA FONT DE SON SERVERA
XEREMIERS DES POBLES DE SANTANYÍ

18:00 h a la plaça de Sant Miquel. Festa-homenatge a la gent
gran de Calonge. Gelat i coca per a tots els pensionistes i ma-
jors de 65 anys de Calonge. S’obsequiarà a tots els matrimonis
residents a Calonge que han complit 50 anys de casats entre
Sant Miquel/18 i Sant Miquel/19. Actuació d’ALFONSO PA-
HINO i seguidament concert de la BANDA MUNICIPAL DE MU-
SICA DE SANTANYÍ dirigida per Pedro Vallbona.

Dijous, 26. CONFERÈNCIA
20:00 h al saló parroquial. Conferència: INTERNET, PRIVACITAT I FAKES NEWS a

càrrec de Pablo Ramos Cuesta, professor d’informàtica de l’IES Felanitx
i expert en xarxes socials. 

Divendres, 27. CARNAVAL DE COLORS
20:00 h a la plaça de Sant Miquel.
Carnaval de tardor, veniu disfressats
del que vulgueu, hi haurà premis im-
portants a les millors disfresses 
i molta festa amb el DJ RIGO

SANT MIQUEL 2019 | CALONGE
Del 7 de setembre al 6 d’octubre
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Dissabte, 28. CONCURS DE COQUES 
I PA AMB OLI A LA FRESCA
18:00 h fins a les 19:00 h al bar de la Tercera Edat. Concurs de coques i pastis-

sos: hi podrà participar tothom. Només cal fer una coca o pastís (dolç, salat
o de tots els gusts). També hi haurà premis per a les coques i pastissos fets
per nines i nins fins a 12 anys.

20:30 h a la plaça de Sant Miquel. Sopar a la fresca de
PA AMB OLI. Per poder sopar heu de treure uns tiquets
que trobareu fins dilluns dia 23 de setembre, a les boti-
gues del poble: Forn i pastisseria Germans Adrover (es
Forn), Magatzem Adrover (Can Polla), Supermercat Bini-
melis (Can Pep Ferrer). 
Els tiquets del
sopar serviran
per a una rifa de
diferents regals
donats pels

col·laboradors.
RECORDAU, que en bé del medi am-
bient: cada persona ha de dur el seu
plat (l’any passat en vàrem regalar),
cobert (forqueta i ganivet) i torcabo-
ques. Els tassons els posarà l’Ajunta-
ment. Tot per reutilitzar i no deixar
fems ni plàstics.
Gaudirem del gran espectacle musical “Movieland” a càrrec de LA FABRICA
DE ARTE.

Diumenge, 29, DIA DE SANT MIQUEL ARCÀNGEL, PAELLA,
TEATRE I ESCLAFITS DE FESTA

10:45 h Cercavila, amb els XEREMIERS DES POBLE.

11:00 h a l’església de Sant Miquel. Ofici solemne, predicarà i presidirà Mn. Josep
Adrover Vallbona, rector de les parròquies de Sencelles i Costitx. Cantarà el
Cor de l’Església Parroquial de Calonge, els Arcàngels ballaran l’Oferta.
Seguidament a la placeta de l’església, ball dels Arcàngels i el Dimoni de
Calonge, acompanyats pels Xeremiers des Poble.

LA FABRICA DE ARTE
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13:30 h a la plaça de Sant Miquel. Dinar de germanor, pae-
lla per a tots aquells que en vulguin, per això heu de
treure uns tiquets que trobareu fins dilluns dia 23 de
setembre, a les botigues del poble: Forn i pastisseria
Germans Adrover (es Forn), Magatzem Adrover (Can
Polla), Supermercat Binimelis (Can Pep Ferrer). 
RECORDAU, que en bé del medi ambient: cada persona ha de dur el seu plat (l’any
passat en vàrem regalar), cobert (forqueta, cu-
llera i ganivet) i torcaboques. Els tassons els po-
sarà l’Ajuntament. Tot per reutilitzar i no deixar
fems ni plàstics.

Després, sobretaula i “horabaixando” amb
música i ball amb els grups:
RITMO’S BAND
RUTA ALTERNATIVA

21:00 h a la plaça de Sant Miquel. Nit de teatre,
amb el grup de teatre MAI SOM TOTS TEATRE, que
ens oferiran l’obra
“Burundanga”, de
l’autor Jordi Galce-
ran.

En haver acabat, BA-
TUFOC. Actuació de la batucada enmig de di-
monis i foc, a càrrec d’Espiadimonis de
Felanitx .

Dilluns, 30. 
SANT MIQUELET

15:30 h a la plaça de Sant
Miquel. Sant Miquelet Jove.
Jocs de fusta per a infants i

joves. Veniu i divertiu-vos!

SANT MIQUEL 2019 | CALONGE
Del 7 de setembre al 6 d’octubre

RITMO’S BAND
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Divendres, 4 d’octubre. FESTA DE SANT FRANCESC
19:00 h, a l’església de Sant Miquel. Missa en honor a Sant Francesc. En haver
acabat, les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia de Calonge ens convi-
daran a un petit refrigeri al convent, per celebrar el seu Sant Patró.

Dissabte, 5 d’octubre. TROBADA DE
BALL EN LÍNIA

20:30 h, a la plaça de Calonge. 8a Trobada de ball
en línia i sopar, enguany festa negra i daurada,
això vol dir que tots els participants i públic han
de venir vestits de negre i daurat.
Hi haurà sopar per a tots els qui vulgueu compar-

tir taula amb nosaltres, el menú costarà 12 € i podreu comprar els tiquets
al forn de Calonge fins dimecres dia 2 d’octubre. 
Ens retrobarem amb balladores i balladors de diferents associacions de la
nostra contrada per divertir-nos ballant perquè “Ballar és Vida”, comptarem
amb l’especial col·laboració dels nostres mestres Antònia Salas i Rafel
Rosselló.
Organització: Calonge Viva.
(Vegeu-ne programes a part).

Diumenge, 6 d’octubre. 
DIADA MOTERA
09:30 h, a la plaça de Sant Miquel. Concen-
tració de moters i moteres per a la 11ª Volta
Motera Amics de Calonge. 

A les 10:30 h, espectacular sortida de tots els moters i moteres.
Organització: moters calongins.

NOTA: L’organització de les festes no es fa responsable dels possibles canvis
que pugui patir el programa a causa de les condicions climatològiques
o per motius que, eventualment, es produeixin.
Tots els actes són de caràcter popular, i organitzats per les diferents en-
titats socials, culturals, esportives i persones voluntàries de Calonge i del
municipi de Santanyí.
Ho patrocina l’Ajuntament de Santanyí.
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AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
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OCTUBRE/18:

Venen a Calonge al Centre Cívic, funcionaris de l’Agència Tributària de les Illes
Balears, per tal de fer, en període voluntari, la cobrança de l’impost sobre béns
immobles (IBI), l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), l’impost sobre ve-
hicles de tracció mecànica i les taxes municipals (entrada de vehicles, clavegue-
ram, fems i ocupació de via pública) així els contribuents calongins que ho
aprofiten no s’han de desplaçar a Santanyí.

NOVEMBRE/18:

Per la festivitat de Tots Sants, els operaris de l’empresa municipal (SEMDESA),
tenen especial cura del nostre cementeri perquè estigui a punt per a rebre el gran
nombre de gent que el visita en aquesta ocasió.

DESEMBRE/18:

Es posa en marxa la il·luminació nadalenca a Calonge.

GENER/19:

Rebem la visita de ses ma-
jestats Melcion, Gaspar i
Baltasar, que un any més
arriben a Calonge amb les
carrosses dissenyades per
Miquel Ferrer Montserrat,
acompanya la cavalcada la
banda de música Adaggio
de Cala d’Or.

Correfoc a càrrec del grup
Espiadimonis de Felanitx.

Fogueró de Sant Antoni,
com cada any l’Ajuntament
posa la beguda per a tots

DE SANT MIQUEL A SANT MIQUEL
Apunts per a la història
2018 - 2019

VIDA MUNICIPAL
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els assistents i enguany també ballada popular amb el
grup “Es Revetlers”. Els nins del CEIP Calonge varen
confeccionar un ninot per cremar al fogueró.

Tradicionals beneïdes, l’A-
juntament obsequia amb

capses de galetes tots els participants amb animals,
amb ensaïmades les carrosses i amb panets beneïts
totes les persones que hi acudeixen per rebre la be-

nedicció solemne que
imparteix Mn. Barto-
meu Villalonga rector
de la Unitat Pastoral de Santanyí.

Dia 30, a la plaça de Calonge celebram el Dia Esco-
lar de la Pau i la No Violència.

FEBRER/19:

No ens pot faltar una bona Rua i festa dels dar-
rers dies. Amb la col·laboració de la Banda de

m ú s i c a
Ada g i o
de Cala
d’Or, els Dj’s Gal·lerins, la batukada Espia-
tokats i Calonge Viva.
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ABRIL/19:

Dia 27, celebram el 50 aniversari de vida consa-
grada de Sor Piedad Pradillo, Germana Franciscana
Filla de la Misericòrdia.

Dia 28 eleccions generals, aquí vos relacionam els
resultats obtinguts a la mesa única del col·legi
electoral de Calonge.

Congrés dels Diputats, resultats de la mesa de Calonge:
Cens: 609 persones 
Vots emesos: 466

CANDIDATURES VOTS

PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL (PSOE) 72

CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) 68

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) 7

PARTIDO POPULAR (PP) 159

EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES (EL PI) 13

UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEMOS-EUIB) 49

VEUS PROGRESSISTES (ARA-MÉS-ESQUERRA) 27

RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV) 1

VOX (VOX) 56

VOTS NULS 12

VOTS EN BLANC 2

Senat, resultats de la mesa de Calonge:
Cens: 609 persones 
Electors censats que han votat: 466

CANDIDATS VOTS

MARIA SALOM COLL (PP) 178

MIGUEL ANGEL RAMIS SOCIAS (PP) 161

PEP MALAGRAVA RIGO (UP-VP) 60

ROSA CURSACH SALAS (UP-VP) 58
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COSME BONET BONET (PSOE) 76

SUSANA MOLL KAMERICH (PSOE) 67

PEDRO LUIS RIBAS DIETRICH (Cs) 61

BEATRIZ MEDINA MUÑOZ-TORRERO (Cs) 52

MARINA MIR GARCIA (PACMA) 14

JOSE MANUEL MIÑANO LINDE (PACMA) 6

RAFEL ALEXANDRE BALLESTER RIUTORT (EL PI) 17

JUANA XAMENA TERRASSA (EL PI) 14

ANTONIO SALVA VERD (VOX) 48

MANUELA CAÑADAS PANILLA (VOX) 32

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ NIETO (PUM+J) 3

MAIG/19:

Dia 26 eleccions municipals, autonòmiques, consells insulars i al parlament eu-
ropeu aquí vos relacionam els resultats obtinguts a la mesa única del col·legi
electoral de Calonge.

Parlament Europeu, resultats de la mesa de Calonge:
Cens: 622 persones 
Vots emesos: 435

CANDIDATURES VOTS

EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS-COALICIÓN 
POR UNA EUROPA SOLIDARIA (EL PI) 17

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 67

ESQUERRA REPUBLICANA-ARA REPÚBLIQUES (ER-ARA REPÚBLIQUES) 13

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) 6

PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS D’ESPANYA (PCTE) 1

MÉS PER MALLORCA: COMPROMÍS PER EUROPA (CPE) 17

UNIDAS PODEMOS CAMBIAR EUROPA-UNIDES PODEM (PODEMOS-EUIB) 17

PER UN MÓN MÉS JUST (PUM+J) 1

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) 24
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LLIURES PER EUROPA (JUNTS) 14

VOX (VOX) 37

PIRATES-EUROPEAN PIRATES 1

COALICIÓN VERDE-EUROPA CIUDADANA (CV-EC) 1

PARTIDO POPULAR (PP) 207

VOTS NULS 8

VOTS EN BLANC 4

Locals (Ajuntament), resultats de la mesa de Calonge:
Cens: 626 persones 
Vots emesos: 440

CANDIDATURES VOTS

PARTIT POPULAR (PP) 242

SUMA! - CANDIDATURA LOCAL (SUMA) 126

CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) 24

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS (PSIB-PSOE) 38

VOTS NULS 3

VOTS EN BLANC 7

Autonòmiques (Parlament de les Illes Balears), resultats de la mesa de Calonge:
Cens: 607 persones 
Vots emesos: 436

CANDIDATURES VOTS

UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEMOS-EUIB) 16

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS (PSIB-PSOE) 61

VOX (VOX) 24

EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES (EL PI) 40

CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) 18

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) 4

MOVIMENT 4 ILLES (moviment 4 illes) 1

MÉS PER MALLORCA (MÉS) 44
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PARTIT POPULAR (PP) 223

VOTS NULS 1

VOTS EN BLANC 4

Insulars (Consell de Mallorca), resultats de la mesa de Calonge:
Cens: 607 persones 
Vots emesos: 435

CANDIDATURES VOTS

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FALANGE) 1

PARTIT POPULAR (PP) 246

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS (PSIB-PSOE) 51

EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES (EL PI) 42

VOX-BALEARES (VOX-ACTUA BALEARES) 19

CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) 20

MÉS PER MALLORCA (MÉS) 32

UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEMOS) 17

MOVIMENT 4 ILLES (moviment 4 illes) 2

PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL (P.LI.E.) 1

VOTS NULS 4

VOTS EN BLANC 0

JUNY/19:

Investidura de la batlessa de Santanyí la Sra. Maria de Consolació Pons Monser-
rat, primera dona al front del nostre ajuntament.



Amics de la Tercera Edat - Calonge

El dia 3 d’octubre començàrem el nou curs de
gimnàstica i ball.

Dia 29 d’octubre férem una visita guiada a l’Aula de la Mar de la Conselleria de Medi
ambient que està en es Portitxol.

Dia 11 de novembre, vàrem fer les matances.

Dia 27 de novembre vàrem anar a veure el “Gran Hotel” Caixa Fòrum de Palma.

Dia 20 de desembre, xocolatada de Nadal.

Dia 31 de gener anàrem al mercat d’Inca amb el tren.

Dia 18 de febrer va fer una visita al nostre centre el senyor Javier Ramos, direc-
tor insular de Promoció Sociocultural del Consell de Mallorca.

Dia 14 de març anàrem d’excursió a Aucanada i a la Victòria.

Dia 20 de març participam a l’assemblea general de la Federació.

De l’1 al 6 d’abril férem un viatge al Pirineu aragonès.

La diada de Pasqua, cantàrem ses Sales.

Dia 28 d’abril vàrem fer el ball dels Salers amb la intervenció des Revetlers. Hi
havia rollets que havíem fets el dia abans.

Dia 5 de maig celebràrem l’assemblea general ordinària de la nostra Associació.

També el dia 5 de maig vàrem celebrar el XXXII aniversari amb missa i dinar.

Dia 13 de maig, presentació del programa “Protección Senior” de Caixa Banc.

Dia 17 de maig participam a l’Ofrena Floral a la Mare de Déu de Lluc, organitzada
per la Federació.

Dia 11 de juny,visita a la Base del Puig Major.

Com cada curs, enguany també hem fet les sessions de Vida Creixent i hem parti-
cipat de les trobades diocesanes. 

Agrupació Folklòrica es Majoral   

Ja arriben les festes de Sant Miquel i aquest any tenim el
plaer de compartir escenari amb el grup Las Llares de Tor-
reorgaz de Càceres que ens acompanyarà durant tot un cap
de setmana.

Durant aquest any hem fet les següents actuacions:

A la diada solidària organitzada per l’ONG voluntaris a Kènia dia 20 d’octubre a Cala
d’Or.
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Al teatre de Santanyí amb motiu del World Folk Festival.

A la XI Mostra de ball de bot de la XVI Fira nocturna d’Ariany acompanyats amb
els músics de s’Estol Porrerenc.

A la plaça Eivissa de Cala d’Or dia 15 de juny i 31 d’agost amb l’objectiu de donar
a conèixer el folklore mallorquí. Organitzat per la Federació de Música i Balls de
Mallorca amb col·laboració de l’Ajuntament de Santanyí.

A més, aquest estiu ballam a l’hotel Cala Esmeralda de Cala d’Or cada 15 dies.

En nom de tot Es Majoral, esperam que gaudiu de la nostra actuació i vos desit-
jam unes bones festes.

Associació Cultural Es Majoral - Dies i Coses

Durant aquest any, de Sant Miquel
a Sant Miquel, hem continuat amb
la publicació de Dies i Coses cada
dos mesos. Han sortit publicats
els números 186 al 191.

El 7 de desembre; assemblea general ordinària
per donar compte del que s’ha fet l’any anterior
i renovació de la junta directiva.

L’1 de març es concedí l’Estrella Mostrejada a la
professora i activista cultural Isabel Vidal i Munar
en el marc del dinar anual d’agraïment als col·la-
boradors de Dies i Coses que férem a un conegut
restaurant de Cala Llonga.
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Entre el 2,3,4 i 5 de
maig acompanyam una
trentena de calongins
de Girona, membres
del Centre d’Estudis
Calongins Colonico,
per fer-los conèixer
Calonge de Mallorca,
Santanyí i altres in-
drets de l’illa Balear. 

Al mes de juliol  l’As-
sociació Cultural Es

Majoral ha estat nomenada Entitat Sòcia Honorària del Centre d’Estudis Calongins
Colonico. Hi ha la idea de col·laborar en activitats de recerca  sobre aspectes co-
muns de les dues poblacions que duen el nom de Calonge. 

Durant tot l’any un equip d’Es Majoral ha treballat intensament per a la prepara-
ció del llibre Cent cases de més de cent anys a Calonge, que té previst presentar
durant les festes d’enguany.

APIMA Col·legi Públic de Calonge

Durant el curs 2018- 2019 l’Associació de Pares i Mares de CEIP
Calonge va realitzar les següents activitats:

Començàrem a l’octubre el dia de LES VERGES fent  bunyols per
a tots els infants i mestres. Com cada any vàrem comptar amb
l’ajuda d’algunes padrines bunyoleres que juntament amb els pares i mares de l’A-
MIPA, varen preparar uns bunyols boníssims. Tots junts vàrem poder gaudir de les
serenates que ens varen cantar els “tuneros” de 5è i 6è.

Durant aquest mes també es varen posar en marxa les activitats extraescolars
d’anglès i teatre.

Pel novembre es va realitzar la fotografia de Nadal i es va obsequiar tots els in-
fants amb una foto de grup-classe.

El mes de desembre el dia del concert de nadales, com ja és tradició, vàrem fer
una xocolatada al Local Parroquial per celebrar l’arribada del Nadal amb els infants,
el claustre de mestres i tots els familiars. Abans del concert ens visità el Patge
Reial i tots els infants li lliuraren la carta, que havien preparat a l’escola, per als
Reis de l’Orient.
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Per Sant Antoni vàrem torrar sobrassada i botifarrons al pati de l’escola. Els in-
fants ens varen cantar cançons i gloses d’aquest sant tan nostre. Els més grans de
l’escola varen fer un petit combat de picat.

El mes de maig vàrem organitzar el “III Concurs de Dibuix de la portada de l’a-
genda”. Cada  infant, a la classe de plàstica, va realitzar un dibuix amb el títol “UN
MÓN DE CONTES”.

El mes de juny col·laboràrem amb el sopar que es realitzà el dia de la festa de fi
de curs. Durant aquesta festa es va fer entrega d’un lot de material escolar als
alumnes guanyadors del concurs de dibuix: Sofia de 6è de primària i na Lena de
2n de primària. A més, aquests dos dibuixos, seran la portada i la contraportada
de l’agenda del curs 2019-2020. Enhorabona a les guanyadores!

A part de les diferents activitats, durant aquest curs escolar l’AMIPA ha adquirit
un equip de so que ha posat a disposició de  l’escola, que es podrà emprar en les
diferents festes que es van organitzant. 

Com cada any hem seguit col·laborant amb l’escola matinera i s’ha mantingut el
programa de reutilització de llibres. També ens hem fet càrrec de la despesa eco-
nòmica del transport de les sortides realitzades pels infants durant tot el curs.

Per acabar, volem aprofitar per agrair a l’equip docent de la nostra escola la feina
feta durant tot el curs.

Unitat Pastoral del Terme de Santanyí 

Benvolguts calongins i calongines;

La nostra comunitat parroquial de Sant Miquel en arribar
les festes patronals no vol quedar al marge del que es viu
i sent en el nostre poble en unes dates tan assenyalades
per a tots. 

La Parròquia que és la visibilització i la presència de l’Església en un lloc concret,
té com a raó d’ésser l’anunci de l’Evangeli de Jesucrist i de servir a la gent tant
espiritual com en les seves necessitats més materials. En definitiva, ser una pre-
sència viva i eficaç enmig del poble. 

Els qui formam la comunitat parroquial juntament amb els qui la servim volem
estar a prop de tots els calongins i calongines, compartint les seves alegries i
consolant-los en els moments de dolor i tristor. Ésser la porta oberta on trobar una
comunitat viva per a celebrar i viure vertaderament l’Evangeli i la fe en el Senyor. 

El dia de Sant Miquel farà 110 anys de la benedicció de l’església nova o actual
temple. Degut a que l’antic temple de 1801 havia quedat petit, els veïns del poble
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varen sol·licitar autorització per a fer una nova església i en el document de la
sol·licitud  consta que “se comprometen a mantener el culto y servicio necesario”.
I molts anys després continua en peu la promesa feta pels nostres avantpassats.

Gràcies a la col·laboració de molta gent i de l’Ajuntament enguany hem pogut fer
possible la restauració i protecció del vitrall que mira a Santanyí. Una obra que
ha pujat a la quantitat de 8.402,48 euros. A més ja no es deu res del préstec con-
tret per a la restauració de la teulada del presbiteri.

Però no tan sols això, alhora de la solidaritat som de les comunitats més genero-
ses. El cas paradigmàtic és el de la riuada de Sant Llorenç aquest passat octubre.
En tan sols un cap de setmana es va recaptar la quantitat de 1.662,20 euros, però
també són molt substancioses les destinades a Mallorca Missionera,la de Mans
Unides contra la Fam en el món o totes les destinades a Càritas. 

No vull deixar passar aquesta oportunitat de poder agrair de tot cor a tota la bona
gent que de manera desinteressada col·labora amb la Parròquia i l’ajuda. Gràcies
a les nostres monges, a les persones que netegen el temple, als membres del cor
parroquial, als catequistes, als membres del consell d’economia, als escolans i als
de litúrgia.

I estam molts contents de poder anunciar que si Déu ho vol, abans d’acabar aquest
present any, sis joves de la nostra comunitat, que cada divendres capvespre es tro-
ben amb el seu catequista, rebran el sagrament de la Confirmació de mans del Sr.
Bisbe.

A tots moltes gràcies i molt bones festes de Sant Miquel 2019.
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A.C. Es Majoral - Dies i Coses

AdiA edicions - Calonge

Agrupació Folklòrica ES MAJORAL

Agrupació Voluntaris de Protecció Civil de Santanyí

Aigües Sa Figuereta - Calonge

Ajuntament de Santanyí

Amics del Cavall - Calonge

Bar Deportiu - Calonge

Bar Teléfono - Calonge

Boho Dreams - Santanyí

Bona Taula, Restaurant - Calonge

Botiga i Magatzem Adrover - Calonge

Boutique Cala d’Or

Cal i Cant & petit calicant - Calonge

Cala d’Or Exprés papereria i loteries - Cala d’Or

Ca’n Puig Mallorca especialitats - Cala d’Or

Construcciones José Cerezo - Calonge

Constuccions i Fontaneria Zuzama - Calonge

D-3 - Santanyí

Diferent - Cala d’Or

Dos Mil Dos, llenceria, corseteria, merceria - Santanyí

Elèctriques Manresa - Cala d’Or

Empreses Roig - Cala d’Or

Encarni, Peluqueria - Calonge

Farmàcia Barceló - Calonge

Florida Centre, cafè/restaurant - Cala d’Or

Floristeria Romaní - Cala d’Or

Fontanería Esteva - Calonge

Forn Germans Adrover - Calonge

Francesc Adrover Adrover

COL·LABORADORS 2019



Germans Vallbona, fusters - Calonge
Herrería PG - Calonge
Hoteles Gavimar, S.A. - Hotel Ariel - Cala d’Or
Inturhotel - Cala d’Or
J.A.R., S.L. Jardineria Can Peret - Calonge
Jaume Julià Adrover “frare”
José Gómez “Churrero” 
Joieria Coral - Santanyí
Magatzem ca sa Muda  - Santanyí
Miquel Ferrer Montserat
Modes Janine - Cala d’Or
Parròquia de Sant Miquel Arcàngel - Calonge
Pinturas Jaume Capó Roig - Calonge
Pizzeria Bar Nou - Calonge
Promocions Sa Vileta - s’Horta
Restaurant Aquarius - Cala d’Or
Restaurant Barlovento - Cala d’Or
Restaurant Botavara - Cala d’Or
Restaurant Sa Font de n’Alís - Cala Mondragó
Rup i Tup - Cala d’Or
Sirer Bisuteria i Complements - Cala d’Or
Sublims Gourmet - Santanyí
Supermercat Binimelis - Calonge
Tallers Marc - Calonge
Taxi 47 - Calonge
Tino Modas - Calonge
Xeremiers del poble
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El més sincer agraïment a totes aquelles persones que, 
desinteressadament, feis possible les festes de Calonge.

Gràcies

Toni Matas
representant del batle a Calonge 

Coberta: 10 anys ballant
Fotografia de Sebastià Bonet Rigo
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