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Benvolguts calongins i calongines,

L
es festes de sant Miquel sempre ens han anun-
ciat el final de l’estiu al nostre terme. Enguany, 
però, l’estiu ha estat marcat per la Covid-19 i per 
molts de mesos de lluita i d’incerceteses. Per 

això, hem trobat encertat i necessari reunir-nos, en-
cara que sigui en unes condicions estranyes i amb 
restriccions, i poder gaudir d’unes estones de bulla i 
de diversió.

Esper que, malgrat tot, siguin uns dies alegres, que 
ens permetin retrobar-nos amb amics i familiars, que 
ens regalin qualque somriure o una rialla que tant de 
bé ens faran i que ens carreguin d’energia i de llum 
per als mesos de tardor i d’hivern.

Molts d’anys i salut tenguem!

Salutació SalutacióMaria C. Pons Monserrat
Batlessa de Santanyí
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Salutació Antoni Matas Blanch
Representant de la batllessa a Calonge

Benvolgudes calongines i benvolguts calongins,

A 
causa de la COVID-19 hem hagut de descartar molts dels ac-
tes que estàvem acostumats a trobar i celebrar en el marc de 
les Festes de Sant Miquel, ja que per aquest 2020, no se’n pot 
assegurar la realització amb la protecció necessària i amb els 

protocols de seguretat que cal aplicar.

Tot i així, perquè puguem gaudir d’uns dies de festa amb totes les 
garanties, hem programat aquests actes, els quals desig que vos 
agradin, que ens facin passar una bona estona i ens donin l’opor-
tunitat de celebrar unes diferents però intenses festes calongines.

Vull animar-vos, amb seny, a participar dels actes, a treure les 
banderes a balcons i finestres, enguany més que mai, perquè 
aquesta pandèmia, que ens ha fet cercar alternatives, espais nous 
i una altra manera de viure les nostres festes, no ens pot privar 
de gaudir de les nostres tradicions, la nostra cultura i la nostra 
vida social. Hem treballat amb tècnics, voluntaris i entitats, per 
tal d’oferir-vos un programa on tothom (grans i petits) tengui el 
seu espai de trobada i d’esbarjo. Esperem que ben aviat puguem 
retornar a la normalitat i a programar moltes de les activitats que 
ara han hagut de quedar anul•lades o suspeses.

Per unes festes segures, pel bé comú i per la protecció de tots, 
vos deman que féu ús del material preventiu (mascaretes, gel, 
desinfectant, etc.), que seguiu les indicacions i que respecteu les 
normes de seguretat de cada acte. Entre tots ens hem de cuidar.

Salut i bones Festes de Sant Miquel per a  tothom!!!!
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T’interessa/ Telèfons i adreces: 
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ pl. Major, 12 07650 Santanyí tel: 971653002

fax: 971163007
www.ajsantanyi.net

ANTONI MATAS BLANCH
REPRESENTANT DE BATLIA 
A CALONGE

c. Corral Cremat, 4, 
2on D

07669 Calonge tel: 610429618
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 CALONGE pl. Sant Miquel, s/n 07669 Calonge tel: 971839119
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

PARRÒQUIA DE SANT 
MIQUEL ARCÀNGEL
UNITAT PASTORAL DEL 
TERME DE SANTANYÍ

c. Sant Andreu 07650 Santanyí tel: 630767994
tel: 696047168 (secr)
upsantanyi@gmail.com

POLICIA LOCAL MUNICIPI 
DE SANTANYÍ

av. Es Sementer, s/n 07660 Cala d’Or tel: 971643520

SEMDESA
(SERVEIS MUNICIPALS DE 
SANTANYÍ)

av. Es Sementer, s/n 07660 Cala d’Or tel: 971648520
tel: 971648484
fax: 971648581

UNITAT BÀSICA SANITÀRIA 
DE CALONGE

pl. Sant Miquel, s/n 07669 Calonge tel: 971837166
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/ Festes a Calonge per al 2021:
2 de març, pont de l’1 de març. (dimarts)
29 de setembre, Sant Miquel. (dimecres)

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

/ Fira a Calonge:
Diumenge abans del dia de Sant Miquel (26 de setembre de 2021)

/ La pluja de Sant Miquel a Sant Miquel:
Dades recollides per Francesc Adrover Adrover des forn fins dia 1 de setembre 
de 2020:

/ Telèfons i adreces: 

/ Padró d’habitants calongins:
 A dia 3 de setembre de 2020 a les 13:52h: 1.120 persones

EMERGÈNCIES 112

URGÈNCIES SANITÀRIES I AMBULÀNCIES 061

GUÀRDIA CIVIL 062

BOMBERS (PART FORANA) 085

POLICÍA NACIONAL 091

VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL SANTANYÍ 672036606

AVARIES GESA-ENDESA 900849900

Mes l/m2

Setembre 37,2

Octubre 72

Novembre 117,5

Desembre 75,5

Gener 140,5

Febrer 3,9

Març 31,6

Abril 61,6

Maig 43,8

Juny 38,2

Juliol 0,9

Agost 15,4

TOTAL 638,1
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Diumenge, 27
17:00 h al campanar. Posada de la bandera, símbol festiu i d’inici 
de les festes de tardor de Calonge.

17:00h a la plaça de Sant Miquel. Primer ball dels ARCÀNGELS 
I EL DIMONI de Calonge, acompanyats pels XEREMIERS DES 
POBLE.

17:30 h a la plaça de Sant Miquel. HORABAIXA DE BALL: 
• Ball en línia, a càrrec de l’Associació CALONGE VIVA.
• Ball modern: hip-hop, balls llatins i urbans. Petita 
demostració del que han après els nostres joves amb el 
curs realitzat del 4 al 26 de setembre amb la professora 
ANTÒNIA MELIÀ CORTÉS.

• Exhibició de ball esportiu a càrrec del CLUB DE BALL 
ESPORTIU FELANITX dirigits pels seus professors Adrián 
Olmo i Yana Olina, també de la parella calongina Tomeu 
Vadell i Antònia Sastre de “can Roca”.

FESTES DE SANT MIQUEL
CALONGE 2020

P R O G R A M A  d ’ a c t e s
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Dilluns, 28
19:00 h a la plaça de Sant Miquel per a nins i nines, racó del foner. 
Conferència: “supersticions i bruixeria a la pagesia de Mallorca” a 
càrrec de RAFEL PERELLÓ, expert en cultura popular i investigador. 
Organització: A.C. Es Majoral - Dies i Coses.

Dimarts, 29
FESTIVITAT DEL NOSTRE PATRÓ
16:00 h a la plaça de Sant Miquel per a nins i nines. Contacontes i 
taller de pintura, “Contes Desexplicats” donam la volta al calcetí. 
A càrrec de Catalina Vadell Barceló.

18:45 h Cercavila, amb els XEREMIERS DES POBLE.

19:00 h a la plaça de Sant Miquel. Ofici solemne, predicarà i presidirà 
Mons. Sebastià Taltavull Anglada, Bisbe de Mallorca. Els Arcàngels 
ballaran l’Oferta. Seguidament, ball dels Arcàngels i el Dimoni de 
Calonge, acompanyats pels Xeremiers des Poble.

A continuació s’obsequiarà a tots els matrimonis residents a Calonge 
que han fet 50 anys de casats entre Sant Miquel/19 i Sant Miquel/20. 
Acabarem la vetlada amb concert de la BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE SANTANYÍ dirigida per Pedro Vallbona.

ATENCIÓ:
En tot moment s’aplicaran la normativa que marquin les autoritats sanitàries del 
GOIB. Recordau:
-Ús de mascaretes
-Distància de seguretat...
-Mans netes
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V i d a  m u n i c i p a l :
OCTUBRE/19:
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’im-
post sobre béns immobles (IBI), l’impost sobre activitats econòmiques 
(IAE), l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i les taxes municipals 
(entrada de vehicles, clavegueram, fems i ocupació de via pública) així 
els contribuents calongins que ho aprofiten no s’han de desplaçar a 
Santanyí.

NOVEMBRE/19:
Per la festivitat de Tots Sants, els operaris de l’empresa municipal (SEM-
DESA), tenen especial cura del nostre cementeri perquè estigui a punt 
per a rebre el gran nombre de gent que el visita.
Dia 10, eleccions a Corts Generals, aquí vos relacionem els resultats 
obtinguts a la mesa única del col•legi electoral de Calonge.

Congrés dels Diputats:
Cens: 619 persones 
Vots emesos: 399

CANDIDATURES VOTS
CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) 14
PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPAÑYOL (PSOE) 58
VOX (VOX) 69

De Sant Miquel a Sant Miquel
Apunts per a la història 2019 - 2020
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PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL 
(PACMA)

6

UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEMOS-EUIB) 46
PARTIDO POPULAR (PP) 179
MÉS ESQUERRA (MÉS-ESQUERRA) 19
MÁS PAÍS (M PAÍS) 3
RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV) 0
POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) 1
PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB) 0
VOTS NULS 2
VOTS EN BLANC 2

Senat:
Cens: 619 persones 
Electors censats que han votat: 400

CANDIDATS VOTS

COSME BONET BONET (PSOE) 61
SUSANNA MOLL KAMMERICH (PSOE) 55
BENI AGUILÓ GRAU (PODEMOS-EUIB) 38
ALONSO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ (PODEMOS-EUIB) 33
MARIA SALOM COLL (PP) 189
JAVIER BONET DÍAZ (PP) 169
BEATRIZ MEDINA MUÑOZ-TORRERO (Cs) 18
OMAR DELGADO GARRIDO (Cs) 14
MANUELA CAÑADAS PANILLA (VOX) 65
PATRICIA BLANCO MARTÍN (PACMA) 10
FRANCISCO GONZÁLEZ BENITO (PACMA) 6
JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ PANADERO (RECORTES CE-
RO-GV)

0

MARTIA TERESA VIERA OLIVER (PUM+J) 3
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LILA THOMÀS I ANDREU (MÉS-ESQUERRA) 23
ISIDRE MATEU SASTRE (MÉS-ESQUERRA) 16
ANTONI GUTIÉRREZ SASTRE (M. PAÍS) 5
ANTONIO FORTEZA BONET (P-LIB) 0

DESEMBRE/19:
Es posa en marxa la il•lu-
minació nadalenca a Ca-
longe.

Dia 22, es du a terme un 
mercat de Nadal, al car-
rer Rafel Adrover. Els més 
petits hi varen trobar un taller organitzat pel Centre Jove de Santanyí, 
també varem rebre la visita del Pare Noel, Calonge Viva va organitzar 
un ball de línia i a l’església, varem poder gaudir d’un concert de nadales 
i cançons populars pròpies d’aquest temps “Nadal amb tu” a càrrec de 
Marga Pocoví, Aylen y Biel Tous.
 
GENER/20:

Dia 5, rebem, un any més, la visita de ses majestats Melcion, Gaspar i 
Baltasar a Calonge, amb les carrosses dissenyades per Miquel Ferrer 
Montserrat, acompanya la cavalcada la banda de música Adaggio de 
Cala d’Or. Ses Majestats també visitaren el convent i les nostres estima-
des Germanes Franciscanes.
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Dia 11, ELECTROFOC a càrrec del grup Espiadimonis de Felanitx.

 
Dia 16, Fogueró de Sant Antoni, com cada any l’ajuntament posa la 
beguda per a tots els assistents. L’Associació Calonge Viva organitza 
venda de plats preparats a benefici de les obres de la nostra Parròquia. 
Després varem  gaudir de la ballada popular amb el grup “Es Revetlers”. 
Els nins del CEIP Calonge varen confeccionar un ninot per cremar al 
fogueró.

Dia 17, tradicionals beneïdes, l’Ajuntament obsequia amb capses de 
galetes tots els participants amb animals, amb ensaïmades les car-
rosses i amb panets beneïts totes les persones que hi acudeixen per 
rebre la benedicció solemne que imparteix Mn. Bartomeu Villalonga 
rector de la Unitat Pastoral de Santanyí.
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Dia 19, l’Associació Calonge Viva, orga-
nitza Ball en línia i Xocolatada, per tancar 
el programa de les festes de Sant Antoni 
a Calonge.

Dia 30, a la plaça de Calonge celebram 
el Dia Escolar de la Pau i la No Violència.

FEBRER/20:
Dia 23, es fa sa Rua i festa dels 
darrers dies. Amb la col•labo-
ració de la Banda de música 
Adagio de Cala d’Or, els Dj’s 



FESTES DE SANT MIQUEL–  15 

Gal•lerins, la batukada Espiatokats, l’AMIPA del CEIP Calonge i l’Associ-
ació Calonge Viva.

MARÇ/20:

Dia 8, celebram el dia de la Dona amb 
una torrada popular organitzada per 
l’Associació Calonge Viva, mostra de 
ball esportiu a càrrec de joves balla-
rins calongins amb les seves parelles 
i acabam amb un concert de Marga 
Pocoví i Biel Tous

 
Dia 14, el Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria 
Democràtica declara mitjançant el BOE (Boletín Oficial del Estado) l’es-
tat d’alarma degut a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Entre 
moltes mesures saitàries a prendre, es posa de manifest la limitació de 
la llibertat de circulació de les persones (article 7). Mesures de contenció 
en l’àmbit educatiu i de la formació (article 9). També en l’àmbit de l’ac-
tivitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recre-
atives, activitats d’hostaleria i restauració i d’altres addicionals i relacio-
nades amb les esmentades, fins al punt de la seva suspensió (article 10). 

Comencen els dies de confinament. Des d’aquí, en Toni Matas Blanch, 
representant de la batlessa a Calonge i qui realitza aquest article, re-
cull de les activitats més significants i del tarannà del nostre nucli de 
població santanyiner, vol aprofitar per agrair la feina i dedicació a sa-
nitaris, personal de serveis socials, policia local, guàrdia civil, voluntaris 
de protecció civil, empleats de l’empresa municipal i pagesos que varen 
desinfectar els nostres carrers amb les seves grans bombes d’esquitxar, 
a totes les persones que vareu atendre els serveis essencials i especi-
alment als que vareu atendre la cridada del “wassap” des de la finestra, 
el balcó o el terrat, cada dia, ja fes sol, fosca, vent, fred o pluja a partir 
de les 19:30h amb la música en directe d’animació infantil i a les 20:00h 
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les mamballetes i l’homenatge de rigor als sanitaris i professionals que 
varen estar exposats a la pandèmia pel benestar dels altres. 
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Vàrem estar entretinguts una estona cada dia, alguns dissabtes “tar-
deo” amb els djs Toni Albert i Sergi Estelrich, i a la vesprada festes amb 
temàtiques ben variades dedicades a “vespre de cine”, “festa de la pri-
mavera”, “feria de abril”, “ball de ses sales” amb la música dels nostros 
salers gravats de l’any passat, “dia del circ”, varem ballar en Joan Petit, el 
yanqui, sevillanes, jotes, boleros i mateixes, varem aprendre fins i tot el 
YMCA dels Village People, varem sentir el flabiol i el tamborino den Ma-
teu de can Puig i els diumenges férem algun vermut... no ens va passar 
per alt el dia de Pasqua, el repic de les campanes del nostre campanar 
ens ho va anunciar.

És d’admirar que tots els veïnats vos impliquéssiu i participéssiu d’aques-
ta aventura, que per força varem haver de passar. Amb aquesta actitud 
positiva i engrescadora, varem aconseguir, des de Calonge, animar a 
molta, molta, molta de gent que ens va seguir a través de les xarxes 
socials i que també es va disfressar, cantar, aplaudir i ballar amb noltros. 
Moltes gràcies a totes i a tots. Tot anirà be!!
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Dia 26, en mig del confinament, Antoni 
Estelrich Adrover compleix els 100 anys, 
aniversari que no ens passa per alt i que 
l’Ajuntament obsequia amb un detall, 
com fa a totes les persones del terme que 
arriben a complir un segle de vida, que si-
gui per molts d’anys amb salut i alegria!!!

JUNY/20:
Dia 13, assistim al nomenament del nostre 
estimat Mn Pep Adrover Vallbona que a 
partir d’ara serà el nou Vicari General de 
la Diòcesis de Mallorca. Enhorabona Pep!!

Dia 30, reunió amb els comerciants i autò-
noms de Calonge, per tal d’activar l’econo-
mia local i informar-los de la tramitació de 
l’ajuda directa de 250€ que l’Ajuntament 
posa a disposició dels autònoms i petita i 
mitjana empresa.

JULIOL/20:
Dia 5, tota vegada acabat l’estat d’alarma i 
amb les mesures sanitàries corresponents, la 
Federació Balear de Ball Esportiu, elegeix la 
plaça de Calonge per reunir a tots els balladors 
i balladores dels clubs de ball de Mallorca, per 
fer una exhibició de ball.
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AGOST/20:
Dia 13, els electricistes de la brigada municipal 
arreglen l’enllumenat de l’església parroquial.

Dia 20, arriba a Calonge la 
campanya “DESCOBREIX EL 
COMERÇ LOCAL I EL MERCAT 
SETMANAL”, per això s’han 
posat unes banderoles a les 
faroles del poble. Ajudant al 
petit comerç hi guanyam tots!!. 
Acudiu als establiments de 
Calonge, hi trobareu tot el que 
necessitau, són de confiança i 
segurs!!.

Dia 31, Calonge ja disposa de connexió wifii gratuïta municipal a la zona 
de la plaça i el carrer Rafel Adrover.
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Amics de la Tercera Edat - Calonge
Dia 23 de setembre anàrem d’excursió amb barca de Peguera,passant 
perles illes Malgrats, fins al Port d’Andratx. 

A principis d’octubre començaren les activitats de Gimnàstica i de Ball.
Per les Verges, dia 20 d’octubre, férem bunyols per a tots els socis.

Del 25 al 27 d’octubre vàrem passar un cap de setmana al Club MAC del 
Port d’Alcúdia.

Dia 19 de novembre vàrem visitar l’olivar ila tafona de Son Mesquidassa, 
Felanitx, i després el mercat de Porreres.

Dia 4 de desembre visitàrem el Consell de Mallorca i el Parlament. Acti-
vitat organitzada per l’Ajuntament.

Dia 13 de desembre participam del dinar de Nadal que cada any orga-
nitza la Federació de Persones Majors de la Part Forana.

La tradicional xocolatada de Nadal enguany la férem el dia 20 de de-
sembre.
El dia 22 de gener visitàrem el monestir de Santa Família de les monges 
Benedictines,a Manacor,i llavorsel “Rafa Nadal Museum”.

Pel mes de març teníem convocada l’assemblea general. Per les cir-
cumstàncies sanitàries, vàrem haver deposposar-la.A hora de fer aquest 
escrit,tornam tenir l’assemblea convocada pel dia 30 d’agost. 

Com cada curs, enguany també hem fetes les sessions de Vida Creixent 
i hem participat de les trobades diocesanes.

Amics de la Tercera Edat
Calonge
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Agrupació Folklòrica es Majoral   
Ja arriben les festes de Sant Miquel i aquest any 
malauradament no realitzarem l’actuació anual que 
tots els membres del grup esperem amb moltes ga-
nes cada any. A causa de la situació sanitària actual 

moltes activitats culturals es varen aturar, lo que va provocar la can-
cel•lació d’actuacions que teniem previstes per aquest any i és el que 
ens a fet decidir que aquest any no ens trobarem a plaça, ja que hem de 
posar la salut per davant. 

No obstant això, a principi d’any vàrem realitzar un intercanvi, acompa-
nyats per Es Revetlers, a Càceres per tornar la visita als nostres amics 
del grup Las Llares de Torreorgaz que varen venir el passat Sant Miquel.
Vàrem gaudir d’un cap de setmana de ball i cultura que es troba a faltar 
a hores d’ara. 

Durant el confinament vàrem realitzar un vídeo de tot el grup ballant 
una mateixa online, el qual podeu trobar al nostre Facebook.: Agrupa-
cióFolklòrica Es Majoral de Calonge - Inicio 

En nom de tot Es Majoral, vos dessitjam a tots bones festes i esperem 
poder gaudir aviat dels nostres balls i la nostra música a plaça.

Visca Sant Miquel.
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Associació Cultural Es Majoral - Dies i Coses
Durant aquest any, de Sant Miquel a Sant Miquel, 
l’Associació Cultural es Majoral ha continuat amb la 
publicació de la revista comarcal Dies i Coses, cada 
dos mesos. Han sortit publicats des del número 193 
al 198. 

Dia 21 de setembre de 2019 férem 
la presentació a l’església parro-
quial de Calonge del llibre Cent ca-
ses de més de cent anys a Calonge, 
publicació sorgida del l’exposició 
de fotografies de Sant Miquel 2016. 
És la número 9 de la col•lecció Pa-
gofigo.

Dia 13 de desembre de 2019 es va celebrar l’assem-
blea general ordinària per donar compte del que se va 
fer l’any anterior i el que es feia comptes dur a terme 
l’any vinent.

A la diada de l’1 de març de 2020, vàrem aplegar-nos 
tots els col•laboradors de Dies i Coses a un conegut 

restaurant de Cala Llonga i, durant la festa, vàrem concedir el guardó 
Estrella Mostrejada d’enguany a l’investigador, historiador, artista i acti-
vista cultural Andreu Ponç i Fullana. 
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APIMA Col•legi Públic de Calonge
Durant el curs 2019-2020 l’Associació de Pares i Mares de 
CEIP Calonge va realitzar les següents activitats;

Començàrem dia 21 d’octubre el dia de LES VERGES fent bunyols  per a 
tots els infants i mestres. Com cada any vàrem comptar amb el suport 
d’algunes padrines i mares de l‘AMIPA. Tots junts vàrem poder gaudir 
de les serenates que cantaren els nins de 5è i 6è.

Dia 20 de novembre va tenir lloc la reunió de la nova assemblea.

Dies després es va realitzar la fotografia de Nadal I es va obsequiar a 
tots els infants amb una fotografia de grup de la seva classe.

Dia 13 de desembre va venir el Patge Reial i tots els infant li lliuraren 
la carta que havien preparat a l’escola per els Reis d’Orient. Després 
tingué lloc el Concert de Nadal, acabant amb la tradicional xocolatada 
al saló parroquial.

Dia 16 de gener, amb motiu de les festes de Sant Antoni, torrarem so-
brassada I botifarrons al pati de l’escola. Els nins cantaren gloses I can-
çons d’aquest sant tan nostro.

Dia 23 participarem amb una comparsa a la rua de Calonge,

Dia 14 d’abril l’AMIPA amb els alumnes feren un vídeo dedicat als pro-
fessors del nostre col•legi.

Dia 15 de maig vàrem organitzar el IV concurs de dibuix de la portada 
de l’agenda. En aquesta ocasió els alumnes feren el seu dibuix a casa 
sent la temàtica lliure.

El dia que anaren a cercar les notes recolliren els premis: Benny Molina 
(segon curs) primer premi I María Isabel Romero (sisè curs) segon premi.
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Com cada any hem seguit col•laborant amb les despeses econòmiques 
realitzades del transport a les sortides realitzades fins al confinament.

S’ha mantingut el programa de reutilització de llibres.

Per acabar,volem aprofitar per agrair a l’equip docent de la nostra esco-
la la feina feta durant tot el curs
El mes de maig vàrem organitzar el “III Concurs de Dibuix de la portada 
de l’agenda”. Cada  infant, a la classe de plàstica, va realitzar un dibuix 
amb el títol “UN MÓN DE CONTES”.

El mes de juny col•laborarem amb el sopar que es realitzà el dia de la 
festa de fi de curs. Durant aquesta festa es va fer entregar 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 contraporta de l’agenda del curs 2019-2020. Enho-
rabona 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 econòmica del transport de les sortides realitza-
des pels infants durant tot el curs.

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

Unitat Pastoral del Terme de Santanyí 

Aquest any 2020 està sent per a tots un any di-
fícil i mai imaginat. La Covid19 ens ha canviat la 
vida i ha fet que fóssim confinats a casa i es-
tassem físicament aïllats. Encara que distanciats 
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els uns dels altres hem estat aquest temps més units que mai per les 
xarxes socials o pels moments de música als terrats per animar-nos 
mútuament el pas de les jornades.  

I durant aquest temps també les nostres campanes han restat mudes, 
a excepció del dia de Pasqua.

I per què vos parl de campanes? Idò perquè una de les dues que tenim 
al campanar, la més petita, la que duu el relleu de Sant Miquel i una ins-
cripció de 1802, ha necessitat restauració. El dia de Pasqua del passat 
2019 va perdre el batall i fins ara no ha pogut tornar al nostre Campanar 
i seguir fent el servei que fa d’avisar-nos els dies de funerals o els dies 
de festa. Durant aquest temps a València li han posat un batall nou, el 
bastiment que l’aguanta és completament nou i l’han feta neta. Amb 
seguretat aquesta campana prové de l’església vella i per tant abans de 
l’actual església i molt més antiga que la campana gran.  

Tots sabem que les campanes tenen un paper comunicador i trans-
missor quan són instal•lades a dalt de les esglésies, ja sigui a petites 
espadanyes o a grans campanars. Remuntant-nos en la història podem 
dir que el paper atribuït a les campanes té inici en sant Paulí de Nola, en 
el primer terç de segle V, a la regió italiana de Campània, (la qual cosa 
també ha donat peu per a pensar que d’allí en procedeix el nom). Més 
tard, el papa Sabinià “ordena que es toquin les campanes per a què els 
fidels sàpiguen quan es canten en el temple les hores canòniques “.

I així podem dir que tota església o catedral té el seu campanar i dife-
rent nombre de campanes per a poder ser tocades. 

Les campanes de Calonge, Es Llombards i Portopetro són les darreres 
campanes de la nostra Unitat de pastoral que es toquen manualment.

Arreglar aquesta campana i que soni com sempre ha tingut un cost 
de 1.421’75 euros i per aquest arreglo ha estat portada a una empresa 
especialitzada de València.
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A més ja que hi som, com diem en arreglar coses, l’escala per accedir 
a les campanes també ha estat substituïda, perquè es pugui accedir al 
campanar sense cap tipus de perill. La nova escala ha pujat a 552 euros.

Aquestes petites coses només són possibles gràcies a les vostres apor-
tacions i a les vostres col•laboracions. 

Des d’aquest programa de festes animar-vos un any més a celebrar el 
nostre sant patró, Sant Miquel Arcàngel. Segurament serà una celebra-
ció diferent, però per aquest fet, no hem de deixar de celebrar-ho.

Animar-vos a participar de la missa del dia de festa. El nostre temple és 
petit, però que més festós que celebrar la missa solemne de festa a la 
nostra plaça del poble i d’aquesta manera possibilitam l’assistència de 
tots els qui vulguin i amb molta més seguretat. 

Aprofit a més aquestes lletres per agrair de tot cor a tots els qui, d’una 
manera o altra, col•laborau amb la Parròquia de cap a cap d’any. Un 
agraïment extensible també a les nostres monges i a l’Ajuntament per 
la seva ajuda. 

Que per molts anys celebrem plegats la festes de Sant Miquel.

Molts d’anys a tots i que l’any que ve sigui millor!
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Agraïments
A.C. Es Majoral - Dies i Coses

Agrupació Voluntaris de Protecció Civil de Santanyí

Ajuntament de Santanyí

Amics de la Tercera Edat de Calonge

AMIPA CEIP Calonge

Antònia Melià Cortés

Arcàngels i Dimoni de Calonge

Banda Municipal de Música de Santanyí

Bartomeu Villalonga Moyà rector de la U.P. del terme de Santanyí

Calonge Viva

Catalina Vadell Barceló

Club de Ball Esportiu Felanitx

Comissió de Festes Calongina

Francesc Adrover Adrover

Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia de Calonge

Jaume Melià Artigues

Joves Calongins 

Miquel Ferrer Montsserrat

Parròquia de Sant Miquel Arcàngel
Xeremiers des poble




