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Sempre endavant. Aquesta és la determi-
nació que guià al mallorquí universal Fra 
Juníper Serra, del qual Mallorca celebra 

el 300 aniversari del seu naixement. I és amb 
aquest esperit i voluntat amb els que ens dis-
posam a rebre els dies senyalats de les Festes 
Patronals de Sant Llorenç de Selva, unes festes 
que com cada any i seguint la tradició es con-
verteixen en motiu de festiva trobada entre els 
selvatgins i els veïnats de Caimari, Moscari, Bi-
niamar i Binibona. 

El programa que vos presentam neix també de la participació del 
poble, de les seves associacions, grups i persones que col·laboren 
d’una manera entusiasta perquè tots les poguem gaudir, implica-

ció que agraïm. També hem de tenir paraules de reconeixement i grati-
tud per tots els  col·lectius que al llarg de l’any participen en la dinamit-
zació social, cultural i esportiva del nostro poble. Des de l’ajuntament 
som conscients que hem d’estar oberts als canvis econòmics i socials i 
per aquest motiu l’Ajuntament vol mostrar el recolzament al teixit em-
presarial i comercial amb campanyes de promoció del nostro municipi.

La idea de convidar a Jerònima Ferragut a pronunciar el pregó surt 
d’honorar una filla del poble, que ens farà participar dels seus co-
neixements i vivències. El sopar de carrer és compartir taula, és 

compartir amistat i és compartir veïnatge. Tota persona podrà expresar 
la seva vessant artística a la nit de SelvArt, organitzat perquè el poble es 
converteixi en un punt de creació i comunicació cultural. El programa 
preserva els actes més tradicionals que caracteritzen les nostres festes 
patronals: l’homenatge als majors, la mostra folklòrica, diades juvenils, 
esportives, musicals, infantils, gastronòmiques i religioses.

Voluntat de servei és la que ens manté a la vostra disposició. Volem 
fer-vos arribar els nostres millors desitjos perquè les coses vagin 
bé per a tothom i que al llarg d’aquestes festes es manifesti tot el 

millor dels selvatgins i selvatgines, fent especialment una cridada a tots 
els joves que són el present i futur del nostro 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

Pregó de les festes de Sant Llorenç 

de Selva 2012 pronunciat per 
l’escriptor José Carlos Llop
Senyores i senyors, Batle i 
Regidors: bon vespre. 

Quan en Joan Rotger em 
demanà per fer el pregó de festes 
d’enguany, vaig pensar un parell 
de coses. La primera que jo no 
tenia cap relació amb Selva. La 
segona que si gratava, qualcuna 
trobaria: a Mallorca no és difícil. La 
tercera va ser acudir al novel.lista 
Llorenç Villalonga, que és cosa 
que faig sovint: qué hi dirïa ell? En 
aquells dies estaba llegint la seva 
correspondencia amb Baltasar 
Porcel i de cop, Selva, va aparéixer 
davant els meus ulls. Villalonga, a 
una d’aquelles cartes, parla d’una 
casa del poble, molt hermosa, que 
ell i la seva dona visitaren en una 
ocasió, ara fa cinquanta anys. 

El més curiós és que aquella 
descripció em sonava i això que 
mai havia fet estada a Selva. 
Aleshores vaig recordar un bon 
amic meu -Joan Solivellas- que 
havia mort feia uns mesos i que 
qualque pic em parlava de Selva i 
de la seva família paterna, natural 
d’aquí. Ell m’havia parlat d’una 
casa familiar que es semblava 
molt a la descrita per Villalonga. 
Poc a poc vaig recordar que la 
casa l’habitava ara un cosí del 
meu amic, home savi que un 
temps s’havia dedicat a les herbes 
i les plantes medicinals i continua 
dedicant-se encara que a més 
petita escala. (De fet es dedica a 
quasi tot el que es pugui dedicar 
un home il.lustrat). Per aquí hi 
havia altre entrada possible, ja que 

la botànica –amb destí medicinal o 
simplement d’estudi científic– és 
una de las maneres més refinades 
i antigues de relació amb la pròpia 
terra. Amb el lloc que també ens 
fa com som. I vaig recordar que 
el pare Bonafé –botànic il.lustre– 
havia tengut una bona relació 
amb Selva, tant des del monestir 
de Lluc como al mateix poble. 

Però les herbes, les plantes i la 
botànica em dugueren al motiu 
principal d’aquestes festes: el seu 
patrò, Sant Llorenç, simbolitzat 
pel llorer, paraula que deriva, 
precisament, del nom del sant. 
Les fulles de llorer, a més d’un bon 
condiment pels aliments i un bon 
conservant de les pells d’animal, 
signifiquen tant pels pagans com 
pels cristians, un símbol del triomf, 
i no hi ha més triomf a la vida –que 
sempre va plena d’ensopegades– 
que l’humor. No perdre l’humor 
–que és fácil de perdre– passi el 
que passi. I en questions d’humor 
–que és una manera mediterrània 
i especialment illenca d’afrontar la 
vida quan ve torta– no hi ha patrò 
millor que Sant Llorenç. 

Hi ha dues frases de Sant Llorenç 
a l’emperador Deci i els seus 
botxins mentres el martiritzaven, 
que són d’antologia. La primera 
és quan diu: ‘tot aquest caliu que 
heu preparat per atormentar-me 
m’està servint de refrigeri’. És a dir: 
està entre les flames i actua com 
si estigués prenent un gelat a Can 
Joan de S’Aigo. 
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La segona no per coneguda és 
manco extraordinària. Quan ja 
estava ben fotut, es girà cap a 
l’emperador i li digué: ‘escolta, 
pobre homo; d’aquest costat ja 
estic torrat; digués als teus botxins 
que em girin de l’altre’. Primer le 
diu pobre homo, que ja és bò i una 
manera fina i també implacable 
de crítica al poder, i després li 
entaferra la burla. La frase sempre 
m’ha recordat aquella altre d’un 
dramaturg afusellat a Madrid quan 
la Guerra Civil, que digué als homos 
que l’anaren a cercar a ca seva: ‘me 
podéis quitar la vida, me lo podéis 
quitar todo, pero el miedo que llevo 
encima, ese no me lo podréis quitar 
nunca’. 

L’humor és sempre un triomf i 
una característica d’intel.ligència. 
Fa temps, a una mala época de la 
meva vida –tots en tenim de males 
èpoques–, vaig escriure al meu 
quadern de notes: ‘estic tornant 
beneit: he perdut sentit de l’humor’. 
L’humor com a baròmetre de la intel.
ligencia, és a dir, de la salut mental. 
Aquesta també ho és una mala 
época i ho és per a tothom. I tinc la 
sospita de que només l’humor ens 
ha de salvar del que estam vivint i 
del que hem de viure, que no sabem 
molt bé el que ha de ser. 

Abans he dit que l’humor era una 
manera mediterrània i molt illenca 
de viure les coses quan les coses 
no ténen explicació aparent o ens 
sobrepassen. L’evangeli, que és 
un texte mediterrani, en va ple 
d’humor. O no és humor quan el Bon 
Jesús diu que és més fácil que un 
camell passi per l’ullal d’una agulla a 
que un ric entri al regne del cel? No 
em diguin que la figura del camell 
intentant pasar pel foradí, mentres 
el seu amo carregat d’or l’empeny 
per darrera, a més d’absurdament 
imaginativa, no sigui motiu de 

rialles? En quant als rics, és posible 
que més que al fet d’esser rics, el 
Bon Jesús es referís a aquells que 
cercant la riquesa perjudiquen als 
altres. Com per exemple els que 
han causat l’immens forat negre 
on vivim ara i on tanta falta ens fa 
l’humor, al manco fins que poguem 
sortir d’aquest desastre que no 
atura. 

Una possibilitat quan ens manqui 
l’humor és recordar Sant Llorenç. 
Ho feim ara –com ho feis a Selva 
cada any– celebrant-lo. L’altre 
és mirar-mos al mirall. En tenim 
molts de miralls a Mallorca: la mar 
n’és un, la terra llaurada un altre, 
el bosc i la garriga també ho són, 
de miralls, i la muntanya pelada el 
mateix, com els torrents i les cales, 
les oliveres i l’arena de les platges. 
En tenim molts, ja dic, de miralls i 
n’hi ha que no ens agraden però, 
com estam de festa, no hem de 
perdre el temps amb aquests, sinó 
amb els bons miralls, aquells dels 
que sempre aprenem qualque 
cosa. Enguany que celebram el 
150 aniversari de Mossén Alcover 
podriem dir que Les Rondalles –
amb una llengua natural i oberta, 
sense crispacions i idolatries d’una 
banda, ni reduccions folklòriques 
i menyspreus de l’altra– també ho 
són, un bon mirall. I, com les frases 
de Sant Llorenç, van plenes d’humor 
per enfrontar-se al mal, sigui el mal 
en Barrufet o sigui la economia, 
que des de que el món és món 
sempre ha estat un dels territoris on 
en barrufet es mou com a ca seva. I 
si hem de definir el que passa ara, 
només se m’ocorr una expressió de 
Les Rondalles: pesta cernuda, una 
expressió que tots sabem el que vol 
dir, encara que no sapiguem, de 
entrada, que vol dir cernuda, una 
vertadera troballa: pesta cernuda, 
cosa dolentíssima, que fa mal olor 
de dolenta que és, que pot matar, 
com la pesta, de dolenta que és, que 

és tan dolenta que no podem trobar 
de més dolenta. Jo no sé si aquests 
temps son tan dolents com ho és 
la pesta cernuda, però fan poques 
ganes de riure. I encara així, seguint 
l’exemple de Sant Llorenç, hem de 
riure, hem de saber retratar amb el 
nostre llenguatge el que ens passa i 
que el retrat ens deixi bon gust a la 
boca, ja que les circumstàncies no 
el deixen, no. Recordem: sempre és 
l’humor que ens salva. 

Pensem amb el món, ara; però 
pensem-ho traduït al nostre 
llenguatge, que no és més que 
una manifestació del pensament. 
Parlam com pensam. I a la nostra 
parla, l’humor és essencial, amb el 
que ja duim, passi el que passi, molt 
de camí fet. Ho és al vocabulari, a 
les paraules; ho és als sons, dolços 
i també durs com a betzagades; 
ho és a les frases i expressions, 
que sovint ténen tanta imaginació 
com la figura del camell i l’agulla. 
Imaginem, idò, el temps que vivim 
com si fos una rondalla. Va aquí: 

Això era i no era, un grup de fadrinel.
los i reguitzeros de tot el món que 
l’han armada grossa, i endoiant, 
endoiant, només han embullat 
fil de tal manera, que han acabat 
fent-mos sa guitza a tots. Saps 
que anaven d’eitxerits amb el seu 
esperit de betzols i de gent que es 
pensa més viva que ses genetes! La 
seva estufera era mala d’esclovellar: 
tenien la curolla de fer-se rics en 
dos dies, somiaven truites i pixaven 
fora de test. El temps ha demostrat 
que només feien es borino amb 
quatre dois envitricollats, un sac de 
raons foradades, la cara de suro i 
al cap una olla de caragols. I el que 
ha estat foradat és el negoci i ens 
han deixat un bon embalum a totes 
les cases. Tots hem acabat fent es 
bategot, patim una mala pipida i per 
davant de nosaltres tenim un bon 

berenar. I per entrar amb olivetes i 
després treure es carro, haurem de 
fer oli i rompre-mos ses banyes, ja 
que no ens queda un altre remei. 
I quan ens venguin amb cançons, 
ferlis quatre jutipiris i enviar-los a 
porgar fum. 

Quan tot hagi passat –perque tot 
passa i si passa el que és bò també 
passa el que no ho és– podrem 
fer alulea i oblidar els braverols. 
L’únic que no sé, és si haurem 
aprés qualque cosa per no repetir 
la història. Ara per ara continuam 
astorats de sa marrota i la tranquil.
litat que hem perdut per sempre 
més. I que al cel ens vegem tots 
plegats, encara que si allà no trobam 
aquests fadrinel.los, tampoc farem 
cap enrenou. 

I ja acab, que els pregons llargs són 
una llauna i hi ha que brufar. Però 
no vull fer-ho sense recordar un 
altre dels motius –aquest molt més 
personal– que m’impulsaren a dir 
que sí al vostre batle quan em va 
demanar si podia fer aquest pregó. 
El dia de Sant Llorenç de fa molts 
d’anys –l’any 40 del passat segle– es 
casaren mumpare i mumare. Que jo 
nasqués setze anys després i quan ja 
no m’esperaven, tal vegada tengui 
qualque cosa a veure amb el sentit 
de l’humor del vostre patrò. Així al 
manco, ho vull creure aquesta nit. 
I recordau: quan el món pareix que 
s’enfonsa, qui conserva l’humor és 
el rei del món, ja que és el seu propi 
rei. I tot lo demés són coverbos. 
Moltes gràcies i molt bones festes. 
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18.00  Posada de banderes al campanar de l’Església, repicada de 
campanes i amollada de coets anunciant les festes patronals de 
Selva 2013

20.30  Presentació del llibre “Paradise of love o l’illa imaginada
 Música i turisme a la Mallorca dels anys 60”
 Hi haurà un reconeixement al grup musical de Selva “Los Xilvars” 
 Lloc: Auditori “Es Centre”

5 d’agost - Dilluns

3 d’agost - Dissabte

18.00 MEMORIAL FUTBOLÍ  I TENNIS TAULA 80-90
 Partides eliminatòries per a nins i majors 
 Lloc: Plaça Major

21.00 JOCS DE TAULA
 Partides eliminatòries de truc i parxís
 Lloc: Plaça Major

19.00 INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS;
	 •	Exposició	de	pintura	a	càrrec	de	Manuel Martinez Lainez

 Lloc: Es Centre
	 •	Exposició	col·lectiva	a	càrrec	de	Joan Lacomba, Andrew    

Pinder, Mara Grubert, Julia McGann i Anna Muntaner
 Lloc: Es Portal de Tramuntana

	 •	Exposició	monogràfica	del	SELVA ROCK
 Lloc: Es Portal de Tramuntana

	 •	Exposició	de	manualitats	a	càrrec	de	Margalida Coll Gual
 Lloc: Rectoria

	 •	Exposició	de	Retrats antics i de primera comunió
 Lloc: Casal Associació “Com més son més riuen”

21.00 PREGÓ DE FESTES SANT LLORENÇ 2013
	 •	Presentació del pregoner a càrrec del Batle del Municipi 

Joan Rotger. 
 • Pregó de festes a càrrec de Jerònima Ferragut Sampol, 

filla	del	poble	i	Directora	del	Col·legi	Santo	Tomás	de	Aquino	
d’Inca.

 • Concert de jazz i blues a càrrec del grup Victor Uris Duo, 
música	representativa	de	la	nostra	comunitat	dins	aquests	gèneres	
musicals

	 Patrocina	el	concert:	Cultura	en	Xarxa.	Vicepresidència	de	Cultura,	
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca

 Lloc: Placeta de l’Església
 

4 d’agost - Diumenge

6 d’agost - Dimarts 

17.00 CASTELLS INFLABLES.
	 Ho	patrocina:	Vicepresidència	de	Cultura,	Patrimoni	i	Esports

 Lloc: Poliesportiu Municipal Ses Comes 

18.00 TORNEIG DE PENALTIES
 Lloc: Camp de futbol Ses Comes

19.00 CORREGUDES DE JOIES
 Lloc: Camp de futbol Ses Comes

21.00 SOPAR DE CARRER
 Organitzem entre tots una gran trobada i sopar pels carrers i 

places del nostre poble

	 Els	veïnats	han	de	sol·licitar	per	escrit	a	l’Ajuntament	el	
tancament de carrers així com l’ús de cadires i taules 

 (sempre segons disponibilitat)

 Data límit per sol·licitar el material: 31 de juliol.

Sant Llorenç Selva 2013
Programa d’actes i festes patronals de
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7 d’agost - Dimecres 8 d’agost - Dijous 
10.00-14.00  ACTIVITATS AQUÀTIQUES, ATLETISME I 

ESPORT DE RAQUETA
	 Ho	patrocina:	Vicepresidència	de	Cultura,	Patrimoni	I	Esports

 Lloc: Poliesportiu Municipal Ses Comes

18.30 EXHIBICIÓ DE NATACIÓ SINCRONITZADA
 Ho organitza: Jbibi.com
 Lloc: Piscina Municipal Ses Comes

17.30 SEGONA GIMCANA “SELVA 2013”
 Si tens ganes de passar una nit engrescada, estressant i 

sobretot divertida vine i participa !!!

17.30 Concentració a la Plaça Major

18.00 Inici de la gimcana

21.30 Finalització de les proves

22.30 Sopar + música + entrega de premis
Ho organitza: Grup de joves “Feim por”
Col·labora:	Ajuntament	de	Selva

19.00 TRIANGULAR FUTBOL 7 
 Organitza: Bar Poliesportiu Ses Comes
 Lloc: Camp de futbol Ses Comes

22.30 - 00.30  Festa “GIN TONIC NIGHT” 
	 Actuació	del	grup	DUSTIC	(acústic	versions)
 Ho organitza: Restaurant Es Parc
 Lloc: Parc Recreatiu

24.00 PUJADA AL PI ENSABONAT 
 Lloc: Plaça Major

00.30 MÚSICA D.J. COMERCIAL
 Ho organitza: Cafeteria Antic Forn de Sa Plaça
 Lloc: Plaça Major

Passarel·la de vestits de paperPassarel·la de vestits de paper

18.00 MOSTRA DE PETANCA
 Lloc: Font de Valella

19.00 FINAL TORNEIG DE TENNIS
 Lloc: Poliesportiu Municipal Ses Comes

19.00 selvART Nit de l’art a Selva
	 Participa	aquesta	nit	i	conta	rondalles,	gloses,	canta,	toca	un		

instrument, pinta, balla…

Activitats programades a la Plaça Major:

19.00  Espai de pintura	per	als	més	petits	amb	la	col·laboració	
de l’artista Miro de Vega

20.30  Zumba - balls rítmics per a tothom 
22.30  Cadena d’aquarel·listes, amb	la	col·laboració	de	

l’artista Joan Sastre
23.00  Balls Populars amb la participació de balladors/es del 

poble 
23.45  Actuació de la Banda de Música del municipi de Selva
00.30  Música en viu	amb	la	participació	de	Toni	Solivellas,	

Gaspar	Àngel,	Victòria,	Ferna,	PUNT	MORT,...

Activitats programades al Parc Recreatiu:

21.30  Passarel·la de vestits de paper    
Dansa Oriental – Exhibició a càrrec de Patricia i Laura  
Al Dayra (Patricia Caballol)

22.30 Actuació de la Banda de Música del municipi de Selva
23.00 Pop-Folk alternatiu a càrrec del grup DONALLOP 

 
21.30 RUTA “TAPEO SELVATGI”
 Mentre estem en plena activitat, les cafeteries, bars i restaurants 

del poble oferiran una varietat de tapes acompanyades de beguda

 Hi participen: Restaurant Es Parc, Cafeteria Antic Forn de sa 
Plaça, Bar Can Rasta, Bar Can Pereó, Restaurant Es Portal de 
Tramuntana,	Bar	Poliesportiu	Ses	Comes	i	Restaurant	Miceli-Vins	
Mortix

 Preu de les tapes + beguda:  2 euros

 Lloc: Plaça Major, Parc Recreatiu i Poliesportiu Municipal Ses 
Comes
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10 d’agost - Dissabte 
Festivitat del patró 
Sant Llorenç

10.00  CERCAVILA convidant a tot el municipi a participar a la festa 
major a càrrec de Xeremiers, Flaviols i Tamborils de Selva

10.00 - 15.00  TORNEIG DE BADMINTON
 Ho organitza: Club Bàdminton Ses Comes
 Inscripcions al tel. 626 837 313 o a l’e-mail: jdvmallorca@gmail.com
 Lloc: Poliesportiu Ses Comes

11.00 OFICI SOLEMNE	a	l’Església	Parroquial	de	Selva,	en	honor	al	
nostre	patró	SANT	LLORENÇ.	Celebrarà	l’ofici	Mn. Julià Cifre

	 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

12.30 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. Acompanyament a càrrec dels Xeremiers, Flaviols i 
Tamborils de Selva

 Lloc: Plaça Major

22.30 MOSTRA FOLKLÒRICA DE LA NIT DE SANT LLORENÇ
 Actuació de l’Agrupació Aires de Muntanya de Selva

	 HOMENATGE	ALS	DONANTS	DE	SANG	DE	SELVA	
 Lloc: Es Parc Recreatiu

23.45  NIT JOVE DE SANT LLORENÇ
 Amb l’actuació dels grups:

 Lloc: Plaça Major

Some People

4L
Big Without String

9 d’agost - Divendres 
17.00 BASQUET 3X3

 Lloc: Plaça Major

17.30 EXHIBICIÓ DE L’ESCOLA “CIRC STROMBOLI”

 Lloc: Parc Recreatiu

20.00 ONG TATU PROJECT

 Presentació de la ONG a càrrec de Jaume Pou Viçens

 Lloc: Auditori d’Es Centre

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: Parc Recreatiu

 

 REVETLA POPULAR PER A TOTHOM

 Lloc: Es Parc Recreatiu

23.00  VERBENA POPULAR

 Amb l’actuació de:

   

 Lloc: Plaça Major

Orquestra
        Acuarius



12 13

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar, canviar o suspendre els actes programats.

11 d’agost - Diumenge  

18.30 TORNEIG DE FUTBOL “TROFEU DE L’OLIVO”

 Partit entre C.E. Xilvar i C.E. Campanet

 Lloc: Camp de futbol Ses Comes

19.00  FINAL DEL TORNEIG DE PADEL

 Classificació per el 3er i 4rt. Lloc. 

 I després a les 20 hores Gran Final

 Lloc: Poliesportiu Municipal 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

 Lloc: Es Parc Recreatiu

TRACA FINAL DE

FESTES

El consistori de Selva 
vos desitja unes bones 

festes de 
Sant Llorenç
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12Homenatge a la Gent Gran de Selva

L’Ajuntament homenatja als majors del poble

MARTORELL OLIVER MIQUEL 99 04/07/14
PUIGSERVER VALLORI JUAN 98 10/03/15
FRONTERA PERELLO MARGARITA 98 25/04/15
MIR VALLORI MAGDALENA 94 19/09/19
SAMPOL SIMO MARIA 93 26/04/20
JAUME SERVERA ANTONIO 92 11/07/21
BENNASSAR MASCARO BARTOLOME 92 04/10/21
BIAL VIDA GABRIELA 92 28/12/21
PONS CLADERA CATALINA 91 20/01/22
SOLER VALLCANERAS MARIA 91 10/12/22
VALLORI CLADERA CATALINA 91 25/12/22
MATEU MIR BERNADI 90 25/02/23
LOPEZ CUESTA DIONISIA 90 03/04/23
VALLORI PALOU FRANCISCA 90 20/06/23
FEMENIAS FERRAGUT JUANA 90 22/06/23
MIR VALLORI MARGARITA 90 01/09/23
GONZALEZ VALLORI JUANA 90 14/11/23
SASTRE FERRAGUT ARNALDO 90 08/12/23
LLADO ALBERTI CATALINA 90 14/12/23
VALLORI PIZA JUAN MARIA 89 18/03/24
LLOMPART MORRO ISABEL MARIA 89 10/06/24
NICOLAU GOMILA JOSE 89 18/06/24
RODRIGUEZ ARAUJO ANTONIO 89 06/10/24
ORDINAS ROTGER ANTONIO 89 26/12/24
BERNAD MIR MARIA 88 07/01/25
FRONTERA PERELLO CATALINA 88 14/01/25
COLOM FEMENIAS FRANCISCA 88 25/01/25
AMER LLOMPART ANTONIA 88 21/03/25
POL PIZA MARGARITA 88 28/03/25
EBERHARDT WILHELM KARL ARTHUR 88 09/04/25
COLL COLOM ANTONIA 88 02/06/25
GUAL MORRO JAIME 88 15/07/25
LLOMPART MORRO JUANA ANA 88 20/08/25
FORNES MUNAR MARIA 88 25/09/25
MIR VALLORI MARIA 88 03/11/25
MUNAR FERRAGUT MARIA 88 29/12/25
ALBERTI LLULL FRANCISCA 87 09/01/26
COLL SASTRE ROSALIA 87 17/01/26
GONZALEZ VALLORI LORENZO 87 02/02/26
LLULL REUS FRANCISCA 87 13/02/26
RAYO COLL MARGARITA 87 15/03/26
SBERT GUAL ANTONIO 87 13/08/26
BESTARD SEGUI MARIA 87 31/08/26
MIR SASTRE ELOY 87 08/09/26
MORRO CAÑELLAS CATALINA 87 19/10/26
CANAVES COLOM ANA 87 25/10/26
SASTRE FERRAGUT JOSE 87 11/11/26
PUJADAS TORTELLA FRANCISCA 86 01/01/27
SASTRE VILLALBA MARIA MARGARITA 86 06/02/27
VIVES MORRO CATALINA 86 03/06/27
SOLIVELLAS PAYERAS MAGDALENA 86 12/06/27
RAYO MARTORELL ANTONIO 86 19/06/27
LLULL SASTRE MARGARITA 86 02/08/27
MORRO LLINAS FRANCISCA 85 25/01/28
VICENS CERDA ANTONIA 85 31/07/28
BENNASAR SALORD MARGARITA 85 11/08/28
SAMPOL VIVES TOMAS 85 12/10/28
BERNAD MIR MAGDALENA 85 12/11/28
GONZALEZ VALLORI ANTONIA 85 20/12/28
LLULL BARCELO GABRIEL 85 20/12/28

MUNAR VALLORI JAIME 84 28/01/29
COLL SASTRE ANTONIA 84 22/02/29
FEMENIAS FERRAGUT CATALINA 84 23/03/29
ALBA ROTGER ROSA 84 12/04/29
REYNES SAMPOL JUANA 84 12/05/29
REYNES ROTGER PEDRO 84 21/07/29
FRAU FAR CRISTOBAL 84 02/08/29
COLOM PAYERAS JORGE 84 11/11/29
BIBILONI MAIRATA JUANA 83 02/01/30
VIDAL USO MARIA 83 11/03/30
TORRENS VALLES JOSE 83 12/03/30
LLULL SASTRE MARIA 83 22/03/30
FORNES MUNAR ANTONIA 83 08/05/30
MIRALLES JAUME ANTONIA 83 20/09/30
SOLER BENNASAR MARGARITA 83 22/12/30
SAMPOL ROTGER JERONIMA 83 28/12/30
ARROM GUAL ROSA 82 02/01/31
VIVES VALLORI MARIA 82 15/01/31
MARTORELL SANTANDREU JAIME 82 21/01/31
SEGUI BENNASSAR ANTONIO 82 26/01/31
RIPOLL ALBA BARTOLOME 82 31/01/31
BIBILONI MAIRATA PEDRONA 82 18/02/31
HORRACH PUIGROS SEBASTIANA 82 13/03/31
MARTORELL SASTRE BARTOLOME 82 24/03/31
POL PIZA MAGDALENA 82 26/05/31
ROTGER COLL MIGUEL 82 03/06/31
PERELLO CAPO JUAN 82 30/08/31
PONS CLADERA LORENZO 82 30/08/31
MORELL SASTRE ANTONI 82 10/10/31
MATEU RIERA BERNARDO 82 22/10/31
MIR VALLORI LLORENÇ 82 06/11/31
COLL MORELL MARGARITA 82 06/12/31
ROTGER CARBONELL CATALINA 82 06/12/31
RAMIS SEGUI BARBARA 81 20/01/32
ROTGER BENNASSAR JUANA 81 06/02/32
D'AMATO OSVALDO 81 12/02/32
ROTGER REUS PABLO 81 14/03/32
SASTRE BALLESTER MARGARITA 81 09/04/32
VILLALONGA COLOM ANTONIA 81 22/04/32
SASTRE CANAVES MARGARITA 81 03/05/32
CONDADO MARTINEZ FERNANDO 81 19/05/32
MORRO ALBERTI JUAN 81 20/09/32
SOLER BENNASSAR MATEO 81 08/10/32
GONZALEZ VAQUER MANOLO 81 03/12/32
LLULL SOLIVELLAS CATALINA 80 15/01/33
COLL MORRO LORENZO PABLO 80 25/01/33
FERRER FERRA RAFAEL 80 10/04/33
SASTRE FEMENIAS MAGDALENA 80 24/04/33
SEGUI COLL CATALINA 80 22/05/33
ROTGER SAMPOL JERONIMA 80 31/05/33
FEMENIAS MORRO JUANA 80 22/06/33
RAYO MORRO ANTONIA 80 22/07/33
FABREGAT SILVESTRE CONSUELO 79 14/08/33
FABREGAT SILVESTRE LUISA FERNANDA 79 14/08/33
RIPOLL VALLCANERAS MARIA 79 28/08/33
VALLORI MORRO ANA 79 27/09/33
MORELL COLL ANTONIO 79 29/09/33
FRAU FAR FRANCISCA 79 09/10/33
MILLS JOHN MASON 79 14/10/33
BALLESTER FERRAGUT JUANA 79 28/12/33
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