
El Nadal  mal l o rqu í  e s  d e co ra  amb  neu l e s

PROGRAMA DE FESTES DE NADAL
MOSCARI 2019

Ima tge  po r tada :  Neu la  amb  l ' e s cu t  d e  Mosca r i
En  r e co rd  i  memòr i a  a  mossèn  Be rna t  Mor e l l  Bennássa r  (Campane t  06 . 10 . 1929  -  Mosca r i  08 . 1 1 . 1 989) ,
r e c t o r  d e  l a  Pa r r òqu ia  d e  San ta  Anna  de  Mosca r i  ( 1976 - 1989) ,  i  v e r tade r  p r o t e c t o r  i  c ons e r vado r  d e l
l e ga t  d e  l ’ a r qu i t e c t u ra  r e l i g i o sa  d e l  p ob l e  d e  Mosca r i ,  a l s  40  anys  d e  l a  r e s tau rac i ó  c omun i tà r i a  d e

l ’ E sg l é s i a  Pa r r oqu ia l  d e  San ta  Anna  de  Mosca r i  ( J uny  1978 - J uny  1979) .



CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS “OMPLIR
EL REBOST”.
Campanya a benefici de Càritas Diocesana de
Mallorca. 
Recollida a l’Església Parroquial des del dia 15 de
desembre fins al dia 6 de gener.
 
DISSABTE, 23 DE NOVEMBRE
16.00 h. Taller de figures de fang al Centre
Cultural Can Roig a càrrec de Carme Baltasar.
 
DISSABTE, 30 DE NOVEMBRE
16.00 h. Taller de figures de fang al Centre
Cultural Can Roig a càrrec de Carme Baltasar.
 
DIUMENGE, 8 DE DESEMBRE
10.00 h. Missa d’acció de gràcies.
11.00 h. II Trobada d’Amics de les neules de
Nadal a l’Església Parroquial de Santa Anna de
Moscari. 
Homenatge a Mn Bernat Morell als 40 anys de la
restauració de l’Església Parroquial.
 
DIMARTS, 10 DE DESEMBRE
17.30 h. Taller Hama beads Nadal al Centre
Cultural Can Roig.
 
DIVENDRES, 13 DE DESEMBRE
19.00 h. Taller de maquillatge de festa al Centre
Cultural Can Roig a càrrec de Mónica Gómez.
 
DISSABTE, 14 DE DESEMBRE
16.00 h. Taller de pintar figures de fang al Centre
Cultural Can Roig.
 
DILLUNS, 16 DE DESEMBRE
17.30 h. Contacontes "El rei Melcior" al Centre
Cultural Can Roig.
 
DIVENDRES, 20 DE DESEMBRE
10.30 h. NADALES a càrrec dels nins i nines de
l’Escola Pública S’Olivar de Moscari a l’Església
Parroquial de Santa Anna.
11.00 h. Xocolatada al  Centre Cultural Can Roig
de Moscari.
11.30 h. Arribada del Pare Noël al poble de
Moscari.
19,00 h. Celebració comunitària de la Penitència
a l’Església Parroquial de Santa Anna.
20.00 h. Sopar Internacional de Nadal al Centre
Cultural Can Roig. Mostra i degustació de plats
típics nadalencs de diferents països.

DISSABTE, 21 DE DESEMBRE
11.00 h. Montatge del Betlem amb figures fetes
pels nins i nines del poble a Sa Plaça Major.
 
DILLUNS, 23 DE DESEMBRE
17.30 h. Taller de punts de llibre nadalencs al
centre cultural de Can Roig.
 
DIMARTS, 24 DE DESEMBRE
21.00 h. TRADICIONALS MATINES a l’Església
Parroquial de Santa Anna de Moscari amb la
participació de la Coral Parroquial.
Representació del Betlem vivent.
Sibil·la: Andrea Franco Tortella.
Ángel: Mª Magdalena Fuster Buades.
Sermó de la Calenda: Joan Bover Soler.
 
DISSABTE, 28 DE DESEMBRE
12.00 h. Simulacre de Campanades de Cap d’Any
a la Placeta de l’Església.
13.00 h. Dinar de Nadal al Centre Cultural Can
Roig. 
Inscripcions a l’Associació Juvenil: Joves x
Moscari.
 
DIMARTS, 31 DE DESEMBRE
23.45 h. Campanades de Cap d’Any a Sa Placeta
de l’Església. Hi haurà raïm i cava per celebrar
l’arribada de l’any nou.
 
DIVENDRES, 3 DE GENER
10.30 h. Trobada al Centre Cultural Can Roig per
escriure les cartes als Reis d’Orient.
11.30 h. Lliurament de les cartes al Patges
Reials que vendràn expressament d’Orient a
recollir-les a l’Església Parroquial.
 
DIUMENGE,  5 DE GENER
18.30 h. Cavalcada i Arribada dels Reis Màgics
d’Orient.
19.00 h. Missa i després repartiment de regals
per les cases del poble.
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L'ESCUT DE MOSCARI.
Tots els camins duen a Roma. Així ho deia i ho diu l’adagi popular. 
Per entrar i sortir de Moscari per les carreteres principals s’ha de passar per un pont: Pont den Lleó, Pont den Blai, Pont den Llubina,
Pont de Son Morro. 
També farem menció del Pont de Fust que, encara que està a la carretera d’Alcúdia, es troba dins el nostre terme.
Pel Pont den Lleó ens hi entra el Camí Real que va d’Inca a Pollença al qual s’hi ajunten, abans de passar el pont, el camí que ve del
pont de Fust, el camí de Son Fuster i els camins de can Cusseta i cas Brusquer. 
De tots es forma un sol camí que, passant el Pont den Lleó, es dirigeix cap a Moscari fins el lloc que deim “Es Crever” on es desvia
cap a Son Pocos i Sant Miquel de Campanet per seguir fins a Pollença. 
Totes les coses bones costen, com l’esforç de la pujada de Can Riera fins que arribam a Sa Creu i respiram l’aire de la Victòria: Som a
Moscari.
El Pont de Can Llubina dóna pas segur als qui vénen de Campanet i el seu entorn. I qui no ha passat pel pont den Blai?. Tots sabem
que ens duu a Selva, on tenim la Casa de la Vila, i a Inca... i a Ciutat... i a molts de pobles de l’Illa. I, com anam a Binibona?. Idò
també per un pont, es pont de Son Morro. És el pont més modern. Abans únicament hi havia un pontarró per passar la gent a peu.
Els carros i animals havien de passar per dins l’aigua fins fa devers mig segle que es va contruir un pont complet. Per això podem dir
“tots els camins duen a Roma” i quatre ponts ens deixen entrar i sortir de Moscari. 
Per què vos parlam avui dels ponts per arribar a Moscari? Idò per explicar-vos una mica el nostre escut. Tots sabem que l’inventor
d’aquest escut va ser Mossèn Bernat Morell. Entusiasmat per l’obra colossal de la restauració de la Parròquia que havien realitzat
tots els moscariencs, volia crear un símbol que representàs tot el poble unit, per exemple un escut, però... què hi posam en aquest
escut? Cercant el significat de la paraula Moscari ens va agradar la teoria que diu que és una paraula àrab, abans dita Moscaritx o
Mescaritx, que prové de la paraula “mesc” que és una substància aromàtica que s’extreu d’un moix de l’Àfrica anomenat Gat
Mesquer. Per tant la paraula Moscari significa perfum, aroma, bona olor.
Ja tenim un element per posar a l’escut: el Gat Mesquer.
I el pont què? L’hi posam? El llevam? Hi havia gent que es pensava que l’escut que hi ha damunt el portal dels homes era l’escut de
Moscari, però, segons els documents, aquest escut no és el del poble sinó el del llinatge de la família que l’any 1852 va pagar aquest
portal. Per tant no representava el poble sinó una família. I seguia el dubte.
Llavors me va ocórrer exposar una idea que creia que salvava el pont i vaig dir a don Bernat “t’has fixat que per venir a Moscari pels
camins principals hem de passar per un pont? Ell va acceptar aquesta idea i així salvàrem el pont. Moscari ja tenia escut i esculpit i
col·locat a l’entrada de l’església recorda a la posteritat la grandiosa obra realitzada per tot el poble. 
Les nostres Autoritats el reconeixen també com a símbol de Moscari col·locant-lo al centre de la Plaça Major perquè el perfum
d’almesc ens faci cercar l’aroma del valors més importants de la vida i per què el pont ens recordi que som un poble lliure, no tancat
dins ell mateix, sinó obert a totes les cultures, a tots els ideals més grans i a totes les persones.
Pont den Lleó, Pont den Blai, Pont de Son Morro, Pont de Can Llubina, Gat Mesquer, Símbol de Moscari lliure, símbol de Moscari que
cerca el perfum de lo millor.

BARTOMEU  RAMIS PALOU, PREVERE



Vos desitjam 

bon nadal 

i 

feliç any nou 2020 

a tots!
ORGANITZA  I  COL ·LABORA :

Parròquia de Santa Anna de Moscari
 

Ajuntament de Selva
 

Associació Joves per Moscari
 

Associació de Veïnats de Moscari
 

Associació d'Amics de la Gent Gran de Moscari


