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Ses Festes Patronals de Sant Llorenç de 
Selva són la vertadera expressió de la 
tradició del nostre poble, que la con-

serva ben viva. Es converteixen en motiu de 
trobada entre tots els selvatgins i selvatgi-
nes i on es dóna la benvinguda als veïnats 
de Caimari, Moscari, Biniamar i Binibona. 

E s del poble que ha de néixer la festa 
i des d’on troba el sentit ple. El pro-
grama que presentam neix de la parti-

cipació de diferents associacions i grups del 
poble així com de persones que ofereixen la seva col·laboració. El 
nostre més sincer agraïment. Pregonarà les festes l’escriptor Jose 
Carlos Llop. 
Enguany s’introdueixen algunes novetats com el sopar de carrers 
amb la finalitat de que els mateixos veïnats organitzin trobades per 
carrers i places amb esperit de festa. També el selvART pretén que 
sa plaça se converteixi en un punt de creació i aportacions artís-
tiques. Celebram el 150è aniversari del naixement de Mn. Antoni 
Maria Alcover i el centenari del naixement de Josep Coll Bardolet, 
als que se’ls dedica la portada del programa.

L a programació conserva els actes més tradicionals de les 
festes, que es transmeten de generació en generació. La 
nit de Sant Llorenç s’Agrupació Aires de Muntanya de Selva 

compartirà amb el Parado de Valldemossa la vetllada. L’homenatge 
a la gent major es veurà acompanyat per la Banda de Música del 
Municipi de Selva. Podem gaudir aquests dies d’actes culturals, 
esportius, musicals, folklòrics, infantils, gastronòmics, religiosos.

V ull manifestar el meu desig de que les coses millorin per a 
tots i que al llarg d’aquestes festes es manifesti tot el millor 
del nostre poble.

A 
tothom, en nom del consistori i en el meu propi, vos desitj 
de tot cor unes bones festes de Sant Llorenç de Selva. Que 
per molts d’anys ens hi trobem.

Joan Rotger Seguí
El vostre batle
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Pregó de les festes de  
Sant Llorenç de Selva 2011 

per Gabriel Seguí i Trobat
Director de l’Arxiu del Col·legi de Lluc

Em sent summament honorat d’esser 
aquí avui vespre, a l’empara de l’edifici 
imponent de l’església medieval de 
Selva; els qui no en som, hem après 
a identificar la vila gràcies a aquesta 
penyora de la vostra història. Ho 
expressa molt bé la glosa:

Per anar a Lluc vaig passar

per la parròquia de Selva

solament per poder veure

la gran escala que hi ha.

De fet, els qui pujam cap a Lluc, quan 
veim la vostra parròquia, pensam: “Ja 
hi som; només falta fer les costes”. 
Justament és de les relacions entre 
Selva i Lluc que vénc a parlar-vos; per 
raons d’extensió, em referiré només al 
nucli del municipi i deixaré de banda 
Moscari, Biniamar i Caimari, que tenen 
personalitat singular, encara que que 
pertanyin al terme municipal.

És el camí el que lliga primàriament 
Selva i el santuari de la Moreneta, 
una via que, a partir de la sortida de 
Caimari, se’n puja com una serp fins al 
“cor de la muntanya”; la Universitat de 
Selva, o sia, l’Ajuntament d’aleshores, 
havia de tenir-ne cura, a costa de grans 
despeses, per assegurar el trànsit dels 
pelegrins. En realitat, la majoria del 
darrer tram de l’antic camí de Palma 
a Lluc és dins el terme municipal de 
Selva, fins a fregar gairebé el coll de 
sa Batalla.

Una nota curiosa però tendra és que, 
per ventura, foren selvatgins els qui, en 
el s. XIV, tingueren la iniciativa de fer, 
a la possessió des Barracar, un refugi 
o lloc de descans per als pelegrins; és 
una vertadera delícia el text de 1349 
que relata la seva edificació: “Alcunes 
bones persones, per amor de Déu, 
hedificaren e feren cases e habitació 
al loch del Barracà, que és al coll del 
Murtar, al camí de la dita capella [de 

Lluc], e assò per tal que els palagrins 
qui van a la dita capella trobassen 
aquí refrescament”. Mirau quina bella 
mostra d’hospitalitat cristiana i de fe 
en obra (“per amor de Déu”).

En relació amb el camí cap a Lluc, també 
hi ha la posada que la Santa Casa tenia 
a Selva, a la barriada de Camarata, al 
carreró de Son Arnau, n. 5; de la seva 
antiga destinació, hi resten les lletres 
“Ave Maria”, pintades entre les teules, 
ara restaurades per rescatar-les del 
pas del temps. El 21 d’agost de 1626, es 
pagaren 8 lliures pel lloguer d’aquesta 
casa al sen Salvador Vich (ACL, Ps. 43, 
f. 59r). Sortosament, coneixem també 
el nom d’alguns posaders del s. XVII: 
Pere Morro, àlies Matxo, Pere Vicenç, 
en Bordoy, àlies Melià, Antoni Sabater, 
Joan Ferragut, àlies Carabasseta, o 
Antoni Coll, àlies Tites. Hem de tenir 
en compte que les posades de la Mare 
de Déu a diferents pobles no sols eren 
llocs per allotjar els capellans i blauets 
de Lluc quan feien les seves eixides, 
sinó que eren centres de difusió de la 
devoció a la Mare de Déu, mitjançant 
el repartiment d’estampes, mides, 
ciris i altres objectes de devoció, i 
els pelegrins podien fer-hi estació 
per descansar; eren com ambaixades 
del santuari a cada poble. Fins i tot 
tenien un caire econòmic, perquè 
s’hi estotjaven les ofrenes en espècie 
a la Mare de Déu; per exemple, els 
posaders de Selva feien les “acaptes” 
o col·lectes en favor de la Casa de Lluc 
per devers Inca.

No podem oblidar tampoc els traginers 
selvatgins, com Antoni Seguí i Joan 
Roig, també del s. XVII, que devien 
conèixer, pam per pam, l’antic camí 
de ferradura; hem d’imaginar que 
transportaven a Lluc tota casta de 
gènere, començant per les donacions 
que alimentaven l’economia del 
santuari i permetien l’acollida fraterna 
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dels pelegrins pobres, o les coses 
necessàries per a la vida quotidiana. 
No era una feina fàcil, com si fos una 
passejadeta, perquè havien de suportar 
el mal temps, passar pel perillosíssim 
Gau, al capdamunt de la bretxa Vella 
o arriscar-se a trobar bandolers, entre 
altres peripècies. Per això, sovint 
trobam, als llibres de comptes de Lluc, 
obsequis de tabac i aiguardent, per part 
del Prior, als traginers de la casa.

Alguns selvatgins compareixen al llibre 
de miracles de la Mare de Déu publicat 
pel Dr. Rafel Busquets el 1684; són quatre 
els miracles dels quals són beneficiaris: 

-  El 8 de gener de 1572, el llenyater 
de Selva Guillem Martorell tallava un 
pi molt gros al bosc de Massanella, 
juntament amb uns altres quatre 
homes; en això, els caigué damunt i 
se salvaren perquè havien invocat la 
Mare de Déu;

-  El maig de 1642, mentre un matrimoni 
de Selva dormia a l’hostatgeria de 
Lluc, s’esfondrà la cambra on jeien 
i els caigué damunt una paret de 
mitjans; aleshores, oprimits sota 
aquest gran pes, tingueren esma 
d’invocar la Mare de Déu, i tot d’una 
els anaren a donar auxili, però els 
trobaren sense haver patit cap mal.

-  Els dos miracles a en Pere, el fill 
d’Andreu Mateu, que es moria, fins 
al punt que ja li cosien la mortalla; 
en aquell moment, son pare invocà 
santa Maria de Lluc, “amb fe viva i 
confiança”, i va esser curat. Anys 
més tard, però no havent complit 
son pare la promesa que havia 
fet a la Mare de Déu, aquesta, 
per escalivar-lo, va fer em-mudir 
temporalment el ninet fins als set 
anys; en vista d’això, es penedí i se’n 
dugué l’infant cap a Lluc, penjant-se’l 
al coll amb una tavallola, perquè ja 
pesava massa. Aleshores, la Mare de 
Déu, considerant que havia donant 
prou mostres de penediment per la 
seva infidelitat, li destravà la llengua. 
Per afegitó, el llibre de miracles diu 
que mai sortí de la boca d’aquell 
nin cap “paraula mala de jurament, 
maledicció, blasfèmia o paraula 
grossera”.

Aquest darrer exemple és una ullada a la 
concepció de la fe en Maria Santíssima 

que tenien els nostres avantpassats, i 
ens sorprèn una mica aquesta actitud 
gairebé venjativa de la Mare de Déu; ara 
bé, és que en aquell temps la paraula 
donada tenia un valor de llei, i encara 
molt més l’empenyorada a la Mare de 
Déu.

I parlant d’infants, deixau-me que ara us 
digui dos mots, molt breument, sobre 
els blauets del vostre poble que han 
cantat davant la Santa Figura, com li 
deien els antics, representant-vos a tots. 
Dels de més enrere, just vos esmentaré 
per ara Mn. Miquel Palou, que arribà a 
esser mestre de cant de Lluc a partir 
de 1634. Des de 1884, han estat blauets 
21 al·lots de Selva, sense comptar els 
2 de Biniamar, els 6 de Moscari i els 27 
de Caimari. D’altra banda, la justícia i 
l’amistat m’obliguen, de molt bon gust, 
a recordar-vos que el blauet de Selva 
Bartomeu Mateu, ha estat un brillant 
sibil·ler de Lluc i després un competent 
preceptor de l’Escolania. En referència 
també als blauets, tenim la nota 
pintoresca que mestre Joan Sastre, de 
Selva, va fer uns calçons i una casaca 
a un blauet, que es deia Salvador, l’any 
1651 (ACL, Ps 56, f. 22v).

És que tenim coneixement d’una llarga 
llista de selvatgins que treballaren per 
a Lluc en el s. XVII. El primer de tots, 
per honor vostre, és el prior Jaume 
Sastre, que governà el santuari durant 
tres triennis (1623-1625; 1627-1629; 
1631-1633), una clara prova de la seva 
competència. En feines especialitzades, 
hi ha notícies d’Antoni Vallori, major, 
i d’Antoni Vallori, menor, que eren 
picapedrers del santuari; Antoni Roure, 
un apotecari que feia l’acapta de l’oli; 
Joan Fiol, que era el menescal de 
Lluc; o Gabriel Garau, un llibreter que 
confeccionava els llibres de comptes 
de l’arxiu i posteriorment també 
les estampes. Igualment, coneixem 
madò Martina Móra, majordoma de la 
col·legiata. Ja al s. XVIII, hi ha el fuster 
Pere Parets, àlies Bleda (ACL, Ps 83, ff. 
32r i 105r).

Per altre costat, en els registres de 
l’arxiu llucà, apareixen notaris molt 
antics de Selva, com Pere Rotlana, al s. 
XIV, i Bernadí Terrassa, del s. XV, signant 
documentació conservada al santuari; 
aquests escrivans ens fan avinent la 



5

importància del poble com a centre 
administratiu arreu de la comarca.

Tenim després gent dedicada a feines 
més humils, però belles als ulls de la 
Mare de Déu, com Joana Martina, que 
va esser bugadera dels capellans de 
Lluc, contractada per 1 lliura cada mes; 
o el seu fill, Joan Martí, que es va llogar 
per missatge per menys de la meitat del 
sou de sa mare i per un parell de sabates 
cada any. Els darrers d’aquesta nissaga 
de compatricis vostres treballadors de 
Lluc són els nostres actuals lampista 
i electricista, en Felip Llull i en Joan 
Vallori, hereus, com veis, d’una llarga 
tradició de servei entregat, sovint ocult, 
a la Moreneta. És ben just que avui 
en facem memòria amb una emoció 
agraïda.

No falten tampoc selvatgins que feien 
negocis a Lluc, com Pere Ferragut, que 
comprava la llana de les ovelles del 
santuari; Felip Bordils, que n’adquiria 
les porgueres del blat, segurament per 
alimentar el seu bestiar; Ferragut, àlies 
Sineu, que comprà als capellans del 
santuari un mul que es deia Neio, o Pere 
Vallori, que els en comprà un altre de 
roig. 

Vull acabar aquest parlament amb una 
curta relació de donacions de selvatgins 
a la Mare de Déu, que són el senyal 
de la seva fe i devoció. No parlaré 
de les ofrenes del s. XVI, que ja han 
estat donades a conèixer a l’excel·lent 
Història de Selva de Jaume Albertí i 
Ramon Rosselló; em centraré, per tant, 
en les del s. XVII:

-  18 de setembre de 1617: el batle de 
Selva dóna 1 lliura, 14 sous (ACL, Ps. 
39, f. 6r);

-  17 de febrer de 1629: Mn. Bonafè, un 
selvatgí resident a Ciutat, entrega un 
mantell de domàs carmesí, adornat 
amb dues trenetes d’or i vetes de 
seda (ACL, Vr 41, f. 102r);

-  16 d’octubre de 1622: Bernadí Rotger 
fa ofrena de 10 reials castellans, és a 
dir, 1 lliura, 8 sous, 4 diners (ACL, Ps 
41, f. 99r);

-  10 de setembre de 1622: els jurats 
de Selva donen 1 lliura per un 
torcaboques que havien perdut 
durant la visita del Virrei a Lluc, i per 
altres coses (ACL, Ps 41, f. 99r);

-  11 de juny de 1625: Margalida Bonafè 
presenta una arracada d’or (ACL, Vr 
41, p. 100);

-  10 de gener de 1640: Llorenç Móra, 
àlies Cameta, regala 4 lliures i 6 sous 
(ACL, Ps 50, f. 10v);

-  2 d’octubre de 1640: el prevere 
Antoni Pont i Vic diu missa llisa a 
Lluc i n’entrega l’oferta a la Mare de 
Déu per valor de 12 lliures, 2 sous i 4 
diners (ACL, Ps 50, f. 21r);

- 18 d’octubre de 1676: Bartomeu 
Ferragut, àlies Boda, dóna 2 lliures, 
amore virginis (ACL, Ps 69, f. 95r); 
pel malnom, aqueix Bartomeu devia 
esser, amb tota probabilitat, de la 
mateixa família del capellà Mateu 
Ferragut, el conegut bandoler de 
principis del s. XVII;

-  8 de juny de 1699: Joan Vallori regala 
5 lliures amore Virginis (ACL, Ps 80, 
f. 84r); anys més tard, el 29 d’octubre 
de 1715, segurament fou aquest 
mateix selvatgí que tornà a oferir 1 
lliura, 2 sous i 8 diners (ACL, Ps 89, f. 
11v).

Amb aquestes donacions del cor, els 
selvatgins contribuïren a donar esponera 
a la Casa de la Mare de Déu, tocats com 
estaven d’una fe viva i sincera. I ara, 
doncs, podríem demanar la resposta 
escaient a la pregunta sobre quin poble, 
Inca, Selva o Caimari, és la porta de 
Lluc, perquè és, certament, una qüestió 
disputada. Deixau-me resoldre-la amb 
un toc d’humor. No podem escatimar a 
Inca l’honor d’esser la porta de Lluc, ja 
que tradicionalment s’hi concentraven 
els pelegrins abans de començar 
l’itinerari cap a Lluc. Ara bé, si parlam 
de “porta”, vertaderament Selva n’és 
el pany, i Caimari, la clau; i què faríem 
d’una porta sense pany ni clau: seria 
debades que hi fos!

En tot cas, allò que verament importa és 
que els romeus a la Santa Casa siguin 
fraternalment rebuts quan passin per 
Selva, com vos ve d’avior; i que, quan en 
baixin, portin al cor o al braç la mida de 
Santa Maria, que és la mesura d’Aquella 
que és “vida i esperança nostra”, 
“l’honor del nostre poble”, la que tornà 
“Morena per les passades dolors”.

I sobretot, visca sant Llorenç i visca 
Selva! Sus a les festes!
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Programa d’actes i festes patronals de
Sant Llorenç
Selva 2012

18.00  Posada de banderes al campanar de l’Església, repicada 
de campanes i amollada de coets anunciant les festes 
patronals de Sant Llorenç de Selva 2012.

3 d’agost - Divendres

11.00  DIADA ESPORTIVA i d’OCI organitzada pels QUINTOS 94.
 Tennis, bàsquet, pàdel, futbol, natació, ball, coreografies, 

manualitats, etc.
 Adreçat a nins i nines de 5 a 12 anys.
 Activitats + sopar + acampada + berenar

Preu: 5€
 Lloc: Instal·lacions del Poliesportiu Ses Comes

4 d’agost - Dissabte
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5 d’agost - Diumenge
19.00  INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS:

• Exposició de pintura de l’obra de COLL BARDOLET

Coll Bardolet: La seducció del moviment i la llum

Hi col·labora: Vicepresidència de Cultura Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca.
 Lloc: Es Centre:

• Exposició de manualitats de Margalida Coll Gual
 Lloc: Rectoria

• Exposició de RITA SASTRE
• Exposició d’ANDREW PINDER, MARA GRUBER, 

ANNA MUNTANER i JOAN LACOMBA. 
• Exposició monogràfica del SELVA ROCK 

 Lloc: Es Portal de Tramuntana (Plaça Major, 7)

21.00 PREGÓ DE FESTES SANT LLORENÇ 2012
Presentació del pregoner a càrrec del Batle del Municipi 
Joan Rotger.

• Pregó de festes a càrrec del doctor José Carlos Llop, 
escriptor nascut a Palma i que ha conreat gèneres com 
l’assaig, el conte, la novel·la i la poesia, entre d’altres.

• Concert a càrrec de Pere Josep Garcias, pianista, i Joan 
Roig, percussionista. Recopilatori de 40 anys de música, 
de les dècades dels 30, 40,50 i 60.
 Lloc: Placeta de l’Església.

22.00 NIT DE JAZZ, SOUL i ACOUSTIC FUSSION  
Concert a càrrec de ROOM FOR THREE
 Lloc: Es Parc Recreatiu. 
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7 d’agost - Dimarts
18.30 EXHIBICIÓ DE NATACIÓ SINCRONITZADA

Ho organitza: Jbibi.com
Lloc: Piscina Municipal Ses Comes

19.30 CORREGUDES DE JOIES
Lloc: Camp de futbol Ses Comes

22.00 JOCS DE TAULA
Jocs eliminatoris de Truc i Parxís
Lloc: Plaça Major

24.00 PUJADA AL PI ENSABONAT
Lloc: Plaça Major

8 d’agost - Dimecres
10.30 ACTIVITATS ESPORTIVES JUVENILS

A partir de 12 anys
Ho organitza: Canya a l’Estiu
Lloc: Poliesportiu Ses Comes

18.00 TORNEIG DE BÀSQUET MIXT
Lloc: Pavelló Ses Comes

18.00 TORNEIG DE PENALTIES
Lloc: Camp de futbol Ses Comes 

6 d’agost - Dilluns
11.00  TALLERS I ACTIVITATS INFANTILS

Ho organitza: Canya a l’Estiu
Lloc: Plaça Major

21.00 SOPAR DE CARRER 
Fassem poble i organitzem per carrers i places trobades i 
sopars entre el veïnats.
Els veïnats podràn sol·licitar a l’Ajuntament el tancament 
dels carrers, així com l’ús de taules i cadires.
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9 d’agost - Dijous
18.00 MANS BALLADETES

Espectacle infantil-familiar amb la pallassa Gangui
Ho organitza: Biblioteca Municipal amb el suport del 
Departament de Vicepresidència de Cultura del Consell de 
Mallorca.
Lloc: Auditori d’Es Centre

19.00 FINAL TORNEIG DE TENNIS
Lloc: Poliesportiu Ses Comes

21.00 COMPLETES SOLEMNES DE SANT LLORENÇ
Lloc: Església Parroquial

21.30 REVETLA DE SANT LLORENÇ
Actuació de l’escola de ball Aires de Muntanya, dirigida 
per Francesca Martorell i el seu grup de monitores de 
l’escola.
Lloc: Es Parc Recreatiu

              Revetla popular per a tothom

19.30 FINAL TORNEIG DE FUTBOL 7
Classificació per al 3er i 4rt llocs 
i després a les 20.00h. GRAN FINAL
Lloc: Poliesportiu Ses Comes 

21.00 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “POÉTICA”  
d’Avelino Hernández 
Acompanyament de flauta travessera per part de Pep Xisco 
Palou i posant la veu Mónica Nigorra.
Recitaran els poemes: Toni Bauzá i Annalisa
Lloc: Auditori d’Es Centre.

21.30 selvART
Nit de l’art a Selva.
Si vols desenvolupar, esculpir, pintar, etc. alguna idea 
artística amb qualsevol tipus de motiu i material, participa i 
fes-la realitat aquesta nit. Visites a les exposicions.
Lloc: Plaça Major

22.00 RUTA “TAPEO SELVATGÍ”
Les cafeterias, bars i restaurants del voltant de la plaça 
oferiran aquesta nit una varietat de tapes acompanyades de 
canyes o vinets.
Preu de les tapes + beguda: 2 €.
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10.00  CERCAVILA, convidant a tot el municipi a participar a la 
festa major a càrrec de xeremiers i tamborils de Selva.

11.00  OFICI SOLEMNE, a l’Església Parroquial de Selva, en honor 
al nostre patró SANT LLORENÇ.
Celebrarà l’ofici Mn. Llorenç Sastre, fill del poble en el 50è 
aniversari de la seva ordenació sacerdotal. Acompanyarà 
l’Ofici el Coro Parroquial dirigit per Simó Ripoll.

• Representació del Ball de l’Oferta per part dels alumnes de 
l’Escola Aires de Muntanya de Selva.

13.00  REFRESC POPULAR, ofert per l’Ajuntament, convidant a 
tot el Municipi.

Lloc: Plaça Major

19.00  HOMENATGE A LA GENT GRAN 
Lliurament d’obsequis als nostres homenatjats per part dels 
fills i néts.
Actuació de la Banda de Música del Municipi de Selva.

Lloc: Plaça Major.

22.30 MOSTRA FOLKLÒRICA DE LA NIT DE SANT LLORENÇ
Actuació del Grup de Dansa Folklòrica 
Parado de Valldemossa.
Actuació del Grup Els Valldemossa.
Actuació de l’Agrupació Aires de Muntanya de Selva.
Actuació en honor al centenari  
del naixement del pintor Coll Bardolet.

Lloc: Es Parc Recreatiu.

01.30 VERBENA DE SANT LLORENÇ
Actuació dels grups:

       4L
     ANEGATS
Q uarenTOM i los Teemagers
    Lloc: Plaça Major

10 d’agost - Divendres
Festivitat del patró Sant Llorenç
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11 d’agost - Dissabte 
10.00 Fins les 18.00 h. TORNEIG DE BADMINTON. 
 Ho organitza Club Bádminton “Ses Comes”. 

Inscripcions al tel. 626 837 313 o a l’e-mail: jdvmallorca@gmail.com
Lloc: Poliesportiu Ses Comes

16.30 MOSTRA DE PETANCA
Lloc: Font de Valella

18.30 TROFEU DE “L’OLIVO”
Triangular entre els equips:  C.E. Lloseta (3a. Divisió nacional)
 C.E. Campanet (1a. Preferent)
 C.E. Xilvar (1a. Preferent)
Lloc: Camp de futbol Ses Comes

18.30 FINAL TORNEIG DE PADEL
Classificació per al 3er i 4rt lloc.
i després a les 20.00h. Gran Final
Lloc: Poliesportiu Ses Comes

21.30 PASSAREL·LA  DE  VESTITS  DE  PAPER 
Gran desfilada de vestits de paper elaborats pels nins i nines,  
pares i padrins del nostre municipi.

Lloc: Es Parc Recreatiu

22.30 VERBENA INFANTIL amb l’actuació de MARIA BIMBOLLES
Ho patrocina: Restaurant ES PARC
Lloc: Parc Recreatiu

23.30 VERBENA
Amb l’actuació de:

Es Grins
   Big Without String
Música disco amb D.J. 
Lloc: Plaça Major



12

12 d’agost - Diumenge
18.00 BÀSQUET 3X3

Lloc: Poliesportiu Ses Comes.

21.30 FESTIVAL INFANTIL
• Actuació dels nins i nines del municipi.
• Exhibició de gimnàstica rítmica a càrrec de l’Escola de 

Gimnàstica Rítmica de Selva i Club Gimnàstica de Consell. 
• Exhibició de Dansa Oriental a càrrec de Patricia Caballol
• Lliurament dels premis dels tornejos de les festes i rifa.

Lloc:  Es Parc Recreatiu

23.30 FI DE FESTES
Actuació de D.J.  amb música house  

Ho patrocina: Cafeteria Es Forn de sa Plaça

Lloc: Plaça Major

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar, canviar o suspendre els actes programats.
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CÀNTICS DE 
SANT LLORENÇ
Cobreix nostre Sant Patró
les il·lusions de cada dia,
que tots noltros a porfídia
volem tenir per missió.

Què més podem demanar
els oradors de Sant Llorenç?
Rodejar de grans encens
les lloances a cantar.

Cançons cap a les Altures,
que recolzen les figures,
on ressalten les millors
contrasenyes de colors.

Els antics goigs que cantàvem,
gori-goris de processó,
eren l’estampa millor,
que tots noltros desitjàvem.

Reflectàncies que donaven
bons camins de refracció,
on podrien trobar millor
les solucions necessàries.

Glòria pel màrtir somrient,
que donà la seva vida,
pensant sempre la partida
cap un Cel més resplendent.

Juan Puigserver Vallori
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MARTORELL	 OLIVER	 MIQUEL	 98	 04/07/14
BENNASSAR	 ROTGER	 MARGARITA	 97	 04/03/15
PUIGSERVER	 VALLORI	 JUAN	 97	 10/03/15
FRONTERA	 PERELLO	 MARGARITA	 97	 25/04/15
MARTORELL	 OLIVER	 ANTONIA	 96	 11/04/16
SOLER	 MARTORELL	 MARGARITA	 94	 27/05/18
MIR	 VALLORI	 MAGDALENA	 92	 19/09/19
CHACON	 MARTINEZ	 MARIA	 92	 17/04/20
SAMPOL	 SIMO	 MARIA	 92	 26/04/20
MORRO	 LLINAS	 ANTONIA	 91	 19/09/20
JAUME	 SERVERA	 ANTONIO	 90	 11/07/21
BENNASSAR	 MASCARO	 BARTOLOME	 90	 04/10/21
RAYO	 GARI	 MARIA	 90	 21/12/21
BIAL	 VIDA		 GABRIELA	 90	 28/12/21
PONS	 CLADERA	 CATALINA	 90	 20/01/22
SOLER	 VALLCANERAS	 MARIA	 89	 10/12/22
VALLORI	 CLADERA	 CATALINA	 89	 25/12/22
PALANCO	 CORRALEJO	 SALVADORA	 89	 29/01/23
MATEU	 MIR	 BERNADI	 89	 25/02/23
LOPEZ	 CUESTA	 DIONISIA	 89	 03/04/23
VALLORI	 PALOU	 FRANCISCA	 89	 20/06/23
FEMENIAS	 FERRAGUT	 JUANA	 89	 22/06/23
MIR	 VALLORI	 MARGARITA	 88	 01/09/23
GONZALEZ	 VALLORI	 JUANA	 88	 14/11/23
SASTRE	 FERRAGUT	 ARNALDO	 88	 08/12/23
LLADO	 ALBERTI	 CATALINA	 88	 14/12/23
VALLORI	 PIZA	 JUAN	MARIA	 88	 18/03/24
RODRIGUEZ	 ARAUJO	 ANTONIO	 88	 06/04/24
LLOMPART	 MORRO	 ISABEL	MARIA	 88	 10/06/24
NICOLAU	 GOMILA	 JOSE	 88	 18/06/24
ORDINAS	 ROTGER	 ANTONIO	 87	 26/12/24
BERNAD	 MIR	 MARIA	 87	 07/01/25
FRONTERA	 PERELLO	 CATALINA	 87	 14/01/25
COLOM	 FEMENIAS	 FRANCISCA	 87	 25/01/25
AMER	 LLOMPART	 ANTONIA	 87	 21/03/25
POL	 PIZA	 MARGARITA	 87	 28/03/25
EBERHARDT	 WILHELM	KARL	ARTHUR	 87	 09/04/25
COLL	 COLOM	 ANTONIA	 87	 02/06/25
LLOMPART	 MORRO	 JUANA	ANA	 86	 20/08/25
FORNES	 MUNAR	 MARIA	 86	 25/09/25
MIR	 VALLORI	 MARIA	 86	 03/11/25
LLADO	 PONS	 CATALINA	 86	 25/11/25
MUNAR	 FERRAGUT	 MARIA	 86	 29/12/25
ALBERTI	 LLULL	 FRANCISCA	 86	 09/01/26
FOX	 		 THOMAS	DENIS	 86	 10/01/26
COLL	 SASTRE	 ROSALIA	 86	 17/01/26
GONZALEZ	 VALLORI	 LORENZO	 86	 02/02/26
LLULL	 REUS	 FRANCISCA	 86	 13/02/26
RAYO	 COLL	 MARGARITA	 86	 15/03/26
SBERT	 GUAL	 ANTONIO	 85	 13/08/26
BESTARD	 SEGUI	 MARIA	 85	 31/08/26
MIR	 SASTRE	 ELOY	 85	 08/09/26
MORRO	 CAÑELLAS	 CATALINA	 85	 19/10/26
CANAVES	 COLOM	 ANA	 85	 25/10/26
SASTRE	 FERRAGUT	 JOSE	 85	 11/11/26
PUJADAS	 TORTELLA	 FRANCISCA	 85	 01/01/27
SASTRE	 VILLALBA	 M.	MARGARITA	 85	 06/02/27
PAYERAS	 SUAU	 MARIA	 85	 02/06/27
VIVES	 MORRO	 CATALINA	 85	 03/06/27
SOLIVELLAS	 PAYERAS	 MAGDALENA	 85	 12/06/27

RAYO	 MARTORELL	 ANTONIO	 85	 19/06/27
LLULL	 SASTRE	 MARGARITA	 84	 02/08/27
MARTORELL	 SASTRE	 JOSE	 84	 09/08/27
WASCHULEWSKI	 HEINZ	 84	 06/10/27
STEPHENS	 FOX	 MARGARET	 84	 18/10/27
FERRAGUT	 SAMPOL	 CATALINA	 84	 27/12/27
MORRO	 LLINAS	 FRANCISCA	 84	 25/01/28
VICENS	 CERDA	 ANTONIA	 83	 31/07/28
BENNASAR	 SALORD	 MARGARITA	 83	 11/08/28
SAMPOL	 VIVES	 TOMAS	 83	 12/10/28
BERNAD	 MIR	 MAGDALENA	 83	 12/11/28
GONZALEZ	 VALLORI	 ANTONIA	 83	 20/12/28
LLULL	 BARCELO	 GABRIEL	 83	 20/12/28
MUNAR	 VALLORI	 JAIME	 83	 28/01/29
COLL	 SASTRE	 ANTONIA	 83	 22/02/29
FEMENIAS	 FERRAGUT	 CATALINA	 83	 23/03/29
ALBA	 ROTGER	 ROSA	 83	 12/04/29
SASTRE	 SAMPOL	 BARTOLOME	 83	 06/05/29
REYNES	 SAMPOL	 JUANA	 83	 12/05/29
REYNES	 ROTGER	 PEDRO	 82	 21/07/29
FRAU	 FAR	 CRISTOBAL	 82	 02/08/29
COLOM	 PAYERAS	 JORGE	 82	 11/11/29
BIBILONI	 MAIRATA	 JUANA	 82	 02/01/30
VIDAL	 USO	 MARIA	 82	 11/03/30
TORRENS	 VALLES	 JOSE	 82	 12/03/30
MORRO	 ALBERTI	 LORENZO	 82	 16/03/30
LLULL	 SASTRE	 MARIA	 82	 22/03/30
MILLS	 	 CAROL	FELICITY	82	 08/04/30
FORNES	 MUNAR	 ANTONIA	 82	 08/05/30
BORDOY	 BAUZA	 ANA	 81	 04/08/30
MIRALLES	 JAUME	 ANTONIA	 81	 20/09/30
SOLER	 BENNASAR	 MARGARITA	 81	 22/12/30
SAMPOL	 ROTGER	 JERONIMA	 81	 28/12/30
ARROM	 GUAL	 ROSA	 81	 02/01/31
VIVES	 VALLORI	 MARIA	 81	 15/01/31
MARTORELL	 SANTANDREU	 JAIME	 81	 21/01/31
SEGUI	 BENNASSAR	 ANTONIO	 81	 26/01/31
RIPOLL	 ALBA	 BARTOLOME	 81	 31/01/31
BIBILONI	 MAIRATA	 PEDRONA	 81	 18/02/31
HORRACH	 PUIGROS	 SEBASTIANA	 81	 13/03/31
MARTORELL	 SASTRE	 BARTOLOME	 81	 24/03/31
POL	 PIZA	 MAGDALENA	 81	 26/05/31
ROTGER	 COLL	 MIGUEL	 81	 03/06/31
PERELLO	 CAPO	 JUAN	 80	 30/08/31
PONS	 CLADERA	 LORENZO	 80	 30/08/31
MORELL	 SASTRE	 ANTONI	 80	 10/10/31
MATEU	 RIERA	 BERNARDO	 80	 22/10/31
MIR	 VALLORI	 LLORENÇ	 80	 06/11/31
COLL	 MORELL	 MARGARITA	 80	 06/12/31
ROTGER	 CARBONELL	 CATALINA	 80	 06/12/31
RAMIS	 SEGUI	 BARBARA	 80	 20/01/32
ROTGER	 BENNASSAR	 JUANA	 80	 06/02/32
D’AMATO	 	 OSVALDO	 80	 12/02/32
ROTGER	 REUS	 PABLO	 80	 14/03/32
SASTRE	 BALLESTER	 MARGARITA	 80	 09/04/32
VILLALONGA	 COLOM	 ANTONIA	 80	 22/04/32
SASTRE	 CANAVES	 MARGARITA	 80	 03/05/32
CONDADO	 MARTINEZ	 FERNANDO	 80	 19/05/32
MORRO	 ALBERTI	 JUAN	 79	 20/09/32
SOLER	 BENNASSAR	 MATEO	 79	 08/10/32
GONZALEZ	 VAQUER	 MANOLO	 79	 03/12/32

Homenatge a la Gent Gran de Selva
L’Ajuntament homenatja als majors del poble
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Ajuntament de Selva


