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Festes Patronals de Sant Llorenç de Selva 2022

El municipi de Selva té una riquesa cultural i 

patrimonial immensa i les nostres festes en són 

una de les més belles manifestacions, un llegat 

impagable que hem de compartir i fer gran. Els dies 

previs a la festa major del poble de Selva es respiren 

aires d’il·lusió, d’alegria, també de necessitat de 

retrobar-nos en els carrers i places de Selva per 

celebrar la vida i reviure tot el que ens identifica com 

a poble.

Aquests temps recentment passats el poble ha 

enyorat el renouet del paperí i tot el que significa 

i sobretot el contacte entre els uns i els altres. 

Mentres tant el municipi va avançant per ser un bon 

lloc per el desenvolupament personal i familiar, des 

de la conservació i transferència de les tradicions a 

les generacions futures fins a adaptar-se als reptes 

de la modernitat promovent constantment iniciatives 

i projectes.

Les festes de poble ho son perquè el poble és el que 

les fa i també el que les gaudeix. És el que rememora 

pels bandejats, fa presents els poetes, comparteix 

taula a la plaça i als carrers, es mostra solidari, balla 

i canta tonades ancestrals i sons moderns. És també 

el que estima als infants volent-los alegres jugant i 

el que honora la gent major que ens ha precedit i ha 

aixecat el poble que tenim. I és també el poble que 

té inicitiva empresarial, cultural i esportiva.

Les festes patronals de Sant Llorenç de Selva, són 

motiu d’alegria, de compartir i de mostrar gratitud i 

també oportunitats de ser-hi amb germanor des de 

la cohesió social en totes les contrades del municipi: 

Selva, Caimari, Moscari, Biniamar i Binibona.

En nom meu, de l’ajuntament i de tot el consistori 

vos vull convidar a participar d’aquestes festes, les 

festes de tots.

A TOT EL POBLE A LES FESTES PATRONALS 
DE SANT LLORENÇ DE SELVA 2022

SALUTACIÓ I CONVIDADA

Molts d’anys i bones festes patronals de Sant Llorenç de Selva 2022 
El vostre batle,  Joan Rotger Seguí

“Benvolgudes selvatgines, 
benvolguts selvatgins.
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Som a l’any 2021 i aixó vol dir que estam dins 

el segon any vivint dins una pandèmia, la de 

la Covid-19. De qualque manera a tots ens té 

“corpressos” i  el pitjor és que durant aquest breu 

camí s’han incrementat el nombre de persones que 

ens han deixat.

 

De ben segur que cadascú ja té dins el cap i el 

cor el nom d’algunes persones molt estimades que 

aquests dies també volem tenir present, desitjant 

que tot el que hi havia de positiu dins cadascuna 

d’elles romangui per sempre dins el nostre cor.

 

I és que, cercant sempre el que és bo, una cosa 

profitosa que tenim durant  la  pandèmia, és que 

ha posat de moda aquesta paraula, “positiva” o 

“positiu”.

 

Vos ho dic perquè l’any passat, al principi de tot 

aquest embolic de confinament i després que em 

fessin una PCR, vaig tenir una cridada d’algun 

professional sanitari que em digué:

 - ¿Eres Margarita Mateu? 
- Sí
 - Eres positiva.
Mira per on!!! M’han dit que som positiva!!!... I això 

no record que m’ho haguessin dit mai.

 

Idò sí, ara jo també vos ho vull dir a totes i a 
tots: Sou positives! Sou positius!...

Pronunciat per 
Margalida Mateu Coll 

PREGÓ DE LES FESTES DE SANT LLORENÇ 
DE SELVA DIA 3 D’AGOST DE 2021

Estimades Selvatgines! Estimats Selvatgins!
ESTAM COMENÇANT A VIURE I A GAUDIR LA FESTA DEL NOSTRE PATRÓ, SANT LLORENÇ, I , 
ALHORA, LES FESTES DEL NOSTRE POBLE.
EL NOSTRE BATLE EM VA CONVIDAR PER AVUI SER AQUÍ.

Triar una dona del poble per poder fer el pregó era, objectivament, una bona idea atès que històricament 

tenim un dèficit important de pregoneres. Però la veritat és que mai sabreu el que hem arribat a patir 

esperant aquest vespre per veure el que arribaria a sorti. A mi, personalment, em venia gros i ell, fins fa 

pocs dies, l’únic que sabia era que encara no ho havia preparat.

IDÒ ARA JA ESTAM JUNTS A PUNT D’ARRENCAR LES FESTES, LES NOSTRES FESTES!

DE SANT LLORENÇ PATRÓ DE SELVA
PREGÓ DE LES FESTES 2021
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Potser que aquesta paraula fins ara hagi tengut 

un ús més restringit esperant els resultats 

d’analítiques i que ha provocat la por “de ser 

positius”. Però la gran veritat és que totes les 

persones estam dissenyades per esser positives 

tot i que entre nosaltres no tenguem el costum de 

recordar-mos-ho.

Sant Llorenç també va ser positiu i ja sabem amb 

quines circumstàncies.

 

A Selva cada any ho celebram i també li 

recordam, mitjançant l’himne que tenim per retre-

li homenatge, que “de l’avior antiga vos rebérem 

per patró…”La  festa de Sant Llorenç és la nostra 

festa. Ens convoca a sentir-nos més units com a 

poble i també, ens convida a gratar un poc per tal 

de fer memòria de les nostres arrels, amb altres 

paraules, desxifrar i prendre consciència el que 

dins el nostre “ADN” hem heretat.

 

“Tot el que l’arbre treu, en flor i en fruit, sorgeix 
del que té enterrat.” ens recorda M. Sandel.

O com recorda el nostre himne La Balanguera, 

de Joan Alcover, en dos versos que el nostre 

artista Joan Lacomba recentment ha reproduït 

en una escultura a la ciutat veïna d’Inca i que 

complementa la que tenim just assuaquí al Parc, 

i que diu: “Sap que la soca més s’enfila com més 

endins pot arrelar”.

PREGÓ DE LES FESTES 2021
DE SANT LLORENÇ PATRÓ DE SELVA

PREGÓ DE LES FESTES 2021
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Recentment, dins el nostre poble hem tengut la sort 

de poder assistir a la presentació de dos llibres:        

“Dins les entranyes de la terra”
La mina de Selva i l’ofici de miner.

“L’assentament del cristianisme al terme de 
Selva” 
 

Tenim eines per a poder gratar.

Aquests homes, cadascun al seu lloc, eren ben 

“positius” entregant-se cada dia a la seva tasca 

per poder nodrir la vida de la seva família i del 

nostre poble.

 

També, a les nostres arrels, hi ha moltes dones: 

les nostres mares, les nostres padrines, i totes 

aquelles que sense tenir-ne consciència hem 

heretat part del seu pas per la vida.

 

Ben segur que sempre tenen el seu lloc dins el 

nostre cor. Totes, i com més les coneixem més 

ho sabem, ens han ensenyat a viure essent 

“positives”, superant adversitats que els ha imposat 

el camí, fent-se fortes amb les dificultats, superant 

obstacles… Sempre ens han estimat.

 

Anem a continuar. En un intent d’equilibrar la 

balança i fer justícia hem refrescat la memòria 

amb la publicació de dos llibres en els quals 

obtenen protagonisme els homes. Però la vida 

ha estat farcida de dones que han promogut i 

s’han sacrificat perquè tots els infants, nines i 

nins, tenguessin les mateixes oportunitats. D’una 

banda, les Filles de la Misericòrdia; i de l’altra, les 

mestres de l’escola pública.

LES “FILLES DE LA MISERICÒRDIA”
Dins la segona meitat del segle XIX, dues 

persones, germà i germana, Mn. Gabriel Marià 

i Josefa Maria Ribas de Pina, amb una mirada 

“positiva”, contagiada del “Déu, Amor sense 

límits” veient la manca de recursos que hi havia 

als pobles petits de Mallorca, varen decidir formar 

“una nova fundació de dones, al servei dels malalts 

i per ensenyar a llegir i escriure a les nines de la 

pagesia”. Així començaren a posar fil a l’agulla i  

fins que ho varen tenir tot a punt.

 

El dia 14 de setembre de l’any 1856 a Pina, va 

començar las nostra Congregació de “Filles de 

la Misericòrdia” al carrer conegut com “de les 

monges blaves” o Franciscanes.

 

COMENÇAREN AL POBLE DE PINA (4)
 “El mismo dia, el Padre Fundador impuso el santo 

hábito a su señora hermana doña Josefa Maria 

y a las dos jóvenes, Magdalena Mut, natural de 

Pina, y Apolonia Coll, natural de Santa Eugenia y 

recibieron los nombres de  Sor Concepción de San 

José, Sor Francisca y Sor Gabriela…”

 

Pina fou la primera casa. Molt prest varen anar 

obrint noves comunitats a mesura que les anaven 

coneixent i demanant la seva presència, seguint 

a Costitx, Muro, Calonge, Santa Eugenia, Maria 

de la Salut, Santanyí, Ses Salines, Campos del 

Puerto, Alqueria Blanca, Lloseta, Palma, Llubí, 

Selva!... (Fundació XIV).

 

Idò ja són aquí. Segons els testimoni escrit en un 

arxiu de l’època ens relaten que: 

 

DE SANT LLORENÇ PATRÓ DE SELVA
PREGÓ DE LES FESTES 2021
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“Los promotores de la fundación de nuestras 

hermanas en el pueblo de Selva fueron los 

hermanos Jaime y Catalina Maria Martorell Albertí.

 

El 21 del mes de agosto de 1864 se inauguró con 

toda solemnidad la Casa convento de la villa de 

Selva… Fueron las Hermanas fundadoras: Sor 

Gabriela Coll, en calidad de presidenta, una de las 

tres primeras de la Congregación, Sor Margarita 

Mojer y Sor Maria Paula Horrac.

Concluida la ceremonia, fueron acompañadas las 

Religiosas por un inmenso gentío a la casa que al 

efecto se les había preparado, situada en la calle 

de la Nobleza, número 15,  propiedad del honorable  

Juan Vallori, llamada vulgarmente Can Vidal.

 

Pasados los dos primeros años, se trasladaron las 

religiosas a otra casa llamada Can Carrió, en la 

calle de San Lorenzo, propiedad de la familia de 

Son Bonet.

Al trasladarse las hermanas a dicha casa, se 

empezaron las obras para construir un nuevo 

convento, comprándose al efecto  un solar de la 

manda pía del Sr. Ferrer, encargándose la obra 

del nuevo Convento al maestro albañil Bernardo 

Oliver. El vecindario demostró palpablemente el 

afecto que sentía con las Religiosas, ofreciéndoles 

limosnas y transportando gratuitamente el material 

necesario.

 

En el año 1867, o sea tres años después de 

la fundación, tuvo lugar la bendición del nuevo 

convento.

 

Los Rdos. PP. Fundadores para más realzar dicha 

fiesta quisieron presenciarla. Concluido el oficio 

el Rdo. P. Fundador  dio el hábito a las jóvenes 

Juana Maria Llabrés, Margarita Coll, María Vallori  

y Catalina Llompart, naturales del mismo pueblo.”

 

Recordem també que el darrer convent que la 

nostra Mare Fundadora va inaugurar, quan el 

PREGÓ DE LES FESTES 2021
DE SANT LLORENÇ PATRÓ DE SELVA

PREGÓ DE LES FESTES 2021
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Fundador ja havia mort, va esser el de Caimari, 

el dia 19 de desembre de l’any 1875, (fundació 

número 20). 

La primera Superiora General de la Congregació, 

va viure els seus darrers anys i fins a la mort en el 

nostre poble. Així, el dia 19 de setembre de l’any 

1878, va fer el seu viatge etern al nostre Convent 

de Selva.

 

100 anys després, l’any 1978 el mateix dia 19 de 

setembre, en memòria seva es va celebrar una 

Eucaristia a l’església de Pina, presidida pel Bisbe 

de Mallorca. D. Teodor Úbeda. A Selva també es 

va fer una diada juvenil en es Parc, on hi acudiren 

persones de tots els nostres col·legis de Mallorca.

Però no ens va deixar per sempre més. Les 

arrels de “l’arbre” que havia sembrat continuaren 

creixent dins la nostra terra i el seu “ADN” és la 

brosta que en sorgí de la soca i que de generació 

en generació i fins ara ens ha arribat.

 

Les “Filles de la Misericòrdia” arribaren a Selva 

per donar la resposta a una pregunta:

 

- Voleu venir?... 

- Si estam malalts, ens podreu cuidar,
- Si no sabem llegir, ens en podreu ensenyar,
- Si vos necessitam, ens podreu servir
 

Aquesta sempre ha estat la raó de ser de les Filles 

de la Misericòrdia i per això sempre hi han estat 

disposades. Essent la intenció molt bona, sempre 

pot haver-hi mancances, perquè som humanes 

com qualsevol i perquè totes i tots som de terra i 

terrejam. Així i tot, una cosa vos he de dir de part 

de les Germanes que durant molts anys han estat 

aquí: ¡GRÀCIES! SEMPRE ENS HEM SENTIT 
MOLT ESTIMADES PER LES DONES I ELS 
HOMES D’AQUEST POBLE SELVATGÍ!

L’any 2006, les  Filles de la Misericòrdia celebràrem 

amb molta d’alegria els 150 anys de presència 

continuada de servei a la comunitat sota el lema 

“Estimant i servint amb tendresa”. I a Selva 8 anys 

després, el 2014, també es compliren els 150 anys 

de compromís amb el nostre poble.

DE SANT LLORENÇ PATRÓ DE SELVA
PREGÓ DE LES FESTES 2021

“
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PREGÓ DE LES FESTES 2021
DE SANT LLORENÇ PATRÓ DE SELVA

PREGÓ DE LES FESTES 2021

Les nostres mares, padrines, repadrines… les 

persones selvatgines hem tengut aquest recurs, 

que sens dubte, més que el que ens han donat, 

el que ens queda per sempre és el que ens han 

“contagiat”

 

És ben cert que les persones aprenem i som el 

que vivim. L’ADN de cada persona es únic, però 

també inclou el que ha rebut. La presència de 

tantes germanes que, al llarg del temps  hem 

tengut presents, també ens han deixat la seva 

marca. Les antigues exalumnes ho sabem bé.

També  hem vist que,  des del principi, sempre hi 

ha hagut selvatgines que s’hi han engrescat.

Tenim constància de les quatre primeres que varen 

rebre l’hàbit el mateix dia que varen inaugurar 

el Convent. També es mereixen un record les 

sis germanes que aquests darrers anys ens han 

deixat:

 Sor Antònia Bennassar Rotger ,13-09-1982

 Sor Àngela Albertí Llull, 19-01-1998

 Sor Maria Puigserver Vallori, 13-04-2015

 Sor Francisca Mir Solivellas, 16-12-2016

 Sor Maria Teresa Munar Vallori, 4-01-2018

 Sor Joana Llompart Amer, 19-02-2019
 

Tot i que essent Filles de la Misericòrdia els va 

tocar estar “Servint i estimant” a altres indrets, com 

jo mateixa durant molts anys, vos puc asegurar 

que mai deixarem d’estimar ni oblidarem aquest 

poble i la seva gent.

LES MESTRES 
DE L’ESCOLA PÚBLICA DE SES NINES

Com hem dit abans, el servei a la comunitat no 

residia només en les monges o els homes, que 

jugaven un rol més imprescindible. És per això que 

ara recordaré algunes dones que varen marcar, 

amb la seva dedicació, part del transcurs de la 

història de moltes de les persones que ara vivim i 

escoltam aquest sermó que vos faig:

 

Magdalena Mulet Roca  

Natural de Santa Eugènia, va començar amb les 

nines de maternal i va continuar fent escola a les 

nines de 6 anys fins a 14. Poc temps després, va 

esser la batlessa del seu poble, Santa Eugènia i, 

de rebot, també va esser la primera dona batlessa 

que hi va haver a Espanya.      

 

Josefina Sanz Prats…
Durant el curs 1964-65. Va venir una mestra del 

nord, Galícia de qui ara no recordam el nom.

Tot el que era com a bona mestra, ho superava 

com a bona mare. Estar a l’illa, lluny dels seus fills, 

no li va permetre acabar el curs.

Rosa  Arrom Gual
Dona Rosa va començar venint des d’Alcúdia a fer 

escola i amb el temps, es va fer selvatgina. Els bons 

records que de ben segur teniu els que en fóreu els 

seus alumnes estam per damunt tot el que en aquest 

moment vos puc dir. Potser que la millor cosa que a 

tots ens va regalar és que no tan sols fou mestra dins 

l’escola, sinó també a ca seva i al carrer. Senzilla 

i atenta, mai va deixar passar l’oportunitat de 

“contagiar” els sentiments “positius” que ella sempre 

tenia a punt per poder-los compartir.
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I ara, com a mostra del que intent dir-vos, 

que cavant la terra deixam respirar les arrels, 

escoltarem un missatge d’aquests que mai podrem 

trobar a les xarxes socials, perquè transcendeixen 

qualsevol missatge que hi puguem trobar. És el que 

tenim a casa quan escoltam els nostres majors. 

Escoltarem la més joveneta de ca nostra, perquè 

heu de saber que l’Amor rejoveneix. Sor Catalina 

Bergas ens cantarà la tonada des llaurar…

 

  La vida d’un llaurador
  no hauria de acabar mai
  que a cada cap des tornall
  i tengues sa seva amor.
 
  Madoneta jo per vós
  qualsevol cosa faria,
 però per sa vostra filla 
a una creu moriria
com Cristo pels pecadors.
 

I, ja per acabar, de mi mateixa, un poc el que som 

vos vull contar.

 

Som na Margalida, filla de na Catalina des Molí 

Nou i d’en Bernadí, mancorí de can Xantis.

Quinta del 1950.

El dia que vaig complir 15 anys, ja tenia molt clara 

quina era la meva opció.

Quan els meus pares em donaren la llum verda 

per provar-ho, ben segur que pensaven que ben 

aviat hauria canviat d’opinió.

 

Idò sí, varen quedar esperant. Mentre dia a dia 

em vaig anar engrescant, fins que l’any passat, 

amb molta alegria, vaig celebrar els 50 anys de 

viure amb l’intent i amb la joia d’esser Filla de la 

Misericórdia.

 

I què he fet durant tant de temps?
Repetir curs. (Tot i que ara n’hi ha que diuen que 

repetir no serveix per res).

 

No he anat mai a la universitat, on hi ha molts 

bons catedràtics i professors. La meva escola està 

ubicada a una barriada de Palma, Son Gotleu, on 

s’hi ubica el centre on sempre he treballat: Mater 

Misericordiae.

 

El seu inici fou provocat per una pregunta.  

“Y las niñas, qué…?”

 

(perquè els nins sí que tenien on acudir, al nou 

hospital de Sant Joan de Déu del Coll d’en 

Rebassa, però en aquell temps els nins i les nines 

no podien estar junts a l’escola i, per lo vist, tampoc 

a l’hospital)

 

Aquesta pregunta podem dir que va ser l’origen de 

Mater Misericordiae.

DE SANT LLORENÇ PATRÓ DE SELVA
PREGÓ DE LES FESTES 2021

“
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Fa anys, estava  amb una exalumna parlant de la 

seva neta. I quan ja estàvem acabant la conversa 

em va dir:

- I tu, todavía estás aquí?
- Sí, repitiendo curso.
 

També, ja ha plogut, va venir una professora 

dels Estats Units per donar-nos una formació 

molt interessant per la nostra feina (fisioteràpia 

pediàtrica). El darrer dia es va presentar amb 

una camiseta que a l’esquena duia unes lletres 

molt grosses: “POR QUÉ?” Està clar que això 

era l’objectiu de tantes hores de classes: saber 

observar, veure, desxifrar, valorar per què aquella 

persona no té una postura, un moviment ideal… 

Només a partir d’aquí és possible poder anar fent.

 

Així, a força de temps, he anat aprenent algunes 

coses:

 

 - “Repetir curs” no es repetir experiència. Cada dia 

és una experiència nova.

- Cada persona és única i molt important, no pel 

“rol” que els altres li donen, sinó senzillament 

per esser “persona”, capaç d’estimar i d’esser 

estimada.

- La pregunta “per què”? És molt interessant, ens 

condueix molt més endins del que podem veure a 

simple vista.

- Un somriure no té preu, però hi ha persones que 

sempre estan a punt per fer-ho possible.

- La vertadera felicitat no és la que depèn que un 

tengui tot el que voldria tenir; és la del que aprèn a 

ser feliç amb el que té.

 

Les persones que en el meu dia a dia he conegut 

(mares, pares, padrins, voluntaris…) m’han donat 

l’oportunitat de descobrir una evidència:

“L’amor gratuït, quan envaeix el nostre ésser, és el 

millor generador d’energia de tot l’univers”.

 

Amb el poc que vos he dit, podeu intuir que, a 

pesar dels anys, encara no ha acabat la carrera… 

però no passa res! Qualcú un dia va dir “més 

important que la meta, és el camí”. També heu de 

saber que tenc la memòria molt curta. De vegades 

estic xerrant amb una persona i no som capaç de 

recordar el seu nom.

PREGÓ DE LES FESTES 2021
DE SANT LLORENÇ PATRÓ DE SELVA

PREGÓ DE LES FESTES 2021
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DE SANT LLORENÇ PATRÓ DE SELVA
PREGÓ DE LES FESTES 2021

 De vegades, quan un sermó és molt llarg, abans 

que acabi ja he perdut es fil.

 

Per si a algú li passa el mateix que a mi, vos 

resumiré amb poques paraules aquest “rollo” que 

vos he despatxat fins ara:

 

“TOTES LES PERSONES SOM MOLT 
IMPORTANTS!
- Els homes que traballaven a la mina.

- Els  preveres que des del segle XIV han nascut 

  o han estat a Selva.

- Les Filles de la Misericòrdia que hi arribaren 

  al segle XIX.

- Les mestres de l’escola pública a la 

  segona meitat del segle XX.

- Les persones de “Mater Misericordiae”

- Les nostres mares, les nostres padrines...

 

Amb un record especial i el nostre agraïment a 

dues dones que ens han donat molt. Sense haver 

nascut al nostre poble, ens han regalat bona part 

de la seva vida fins que hi han mort:

Sor Concepció de Josep Ribas de Pina, 
Palma 19-06-1826. Selva 19-09-1878.
 

D. Rosa Arrom Gual. Alcúdia 
01-02-1931. Selva 30-12-2020.
 

I, principalment, “En reconeixement a totes les 

dones del nostre passat que amb el seu esforç 

varen obrir camí perquè les dones del present ho 

tenguéssim una mica més fácil”

 “L’ESSENCIAL ÉS INVISIBLE ALS ULLS”  
(Com ens deia El Petit Príncep de Antoine de Saint 

Exupéry)

 

I la proximitat entre les persones afavoreix la 

transmissió del contagi dels valors que nodreixen 

les nostres vides i ens fan créixer.

 

Au idò, visquem aquestes festes amb l’energia 

de l’AMOR SENSE LÍMITS, gratuÏt i amb l’alegria 

de prendre consciència que les fulles verdes dels 

nostres xiprers es nodreixen d’unes arrels molt 

profundes.

 

Som conscients que aquest 2021, totes les 

persones som “positives”. L’ADN que tot els 

selvatgins tenim a les nostres arrels ens predisposa 

a ser-ho.

SELVATGINES I, SELVATGINS
Gràcies per aquesta oportunitat 
que m’heu donat, per poder contar-vos 
el que vos he contat.
I també per la paciencia amb què m’heu 
escotat!...

Vos estim!!!

“
Pronunciat per 
Margalida Mateu Coll
Selva 3 agost 2021
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QR   I  edició digital Festes Patronals de Sant Llorenç de Selva 2022

17:00 h > 
POSADA DE BANDERES AL CAMPANAR 
DE L’ESGLÉSIA DE SANT LLORENÇ.
REPICADA DE CAMPANES I AMOLLADA DE 
COETS ANUNCIANT L’INICI DE LES FESTES 
PATRONALS DE SELVA 2022.

19:00 h > SORTIDA DE LES COMITIVES 
DELS BANDEJATS 
Des de Valella, Camarata i es Puig. 

19:30 h > TROBADA DELS BANDEJATS 
A SA PLAÇA I PUJADA DE BANDERES

21:00 h > FESTA DELS BANDEJATS AMB DJS
Lloc: Plaça Major de Selva
Ho patrocina: ES FORN CAFÈ, 
BAR CA’N RASTA I BAR CA’N PEREÓ

31 DE JULIOL 
DIUMENGE

19:30 h > SELVA, TERRA LLEGENDÀRIA
ESPECTACLE ITINERANT I TEATRALITZAT 
AMB L’HISTORIADOR GASPAR VALERO 
Trobada al banc de Camarata. 
La companyia Qmiras Producciones 
representarà llegendes com: 
“EL BANC DE CAMARATA” 
“S’ESCLAU QUE VA TROBAR L’INFERN” 
“SA COLLA DE SELVA” 
“ANAM PER FEINA” 
“EL SALT DE LA BELLA DONA”  
“EL PUIG DE N’ESCUDER” 
“EL CAMÍ DE NA PONTONS” 
“ELS TRES-CENTS DE BINIBONA” 
 “EL TRESOR DE BINIBONA”

21:30 h > PREGÓ DE FESTES 
SANT LLORENÇ 2022 
A càrrec de l’escriptora Caterina Valriu.
Lloc: Placeta de l’església
22:00 h > CANÇONS I TONADES 
DE MIQUELA LLADÓ 
Lloc: Placeta de l’església

1 D’AGOST 
DILLUNS

19:00 h > 
CELEBREM LA POESIA
LECTURA POÈTICA 
Amb acompanyament musical de 
Gaspar Àngel

CONCERT POÈTIC 
Amb Joan Manel Vadell 

Ho organitza: 
Xarxa de biblioteques del Municipi de Selva

Lloc: Pati de ca ses Blaies

21:00 h > 
SOPAR SOLIDARI DE TATU PROJECT
Arròs de sopes mallorquines i tomàtiga 
de ramellet, vi, aigua i fruita a càrrec del 
cuiner Kike Martí. 
Animarà la vetllada el Màgic Cloquell.
Lloc: Plaça Major
Ho organitza: Agromallorca
Ho patrocina: Arroz Ame

VENDA DE TICKETS: 
BAR CAN PEREÓ, FORN DE SA PLAÇA, CAN 
RASTA, PERRUQUERIA BLANC12

PAGAMENT PER BIZUM: 689 33 13 14  
Concepte: Nom complet 
Per WhatsApp enviarem el tiquet de 
l’esdeveniment

Els beneficis seran destinats íntegrament 
a TATU PROJECT.
Donació fila 0: 
ES98 2056 0010 3410 0295 8617 

2 D’AGOST 
DIMARTS

www.ajselva.net  

DEL 31 DE JULIOL 
A L’11 D’AGOST 
2022 

PROGRAMA D’ACTES 
FESTES PATRONALS DE 
SANT LLORENÇ DE SELVA  



www.ajselva.net  

@ajuntamentSelva

19:30 h > INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
D’ESCULTURA I PINTURA “EL CAMÍ”
Obra d’Irene Navarro
Lloc: es Centre, sala d’exposicions.

20:30 h > NIT DE TAPES
Ruta per tastar les tapes servides 
pels bars i restaurants. 
Ambientació musical a sa plaça.

23:00 h > VERBENA AMB ELS GRUPS 
SONATS I FENÓMENOS BAND
Lloc: es Parc

4 D’AGOST 
DIJOUS

22:30 h > SELVA POP-ROCK
Lloc: Plaça Major
Amb l’actuació de:
GHOST QUARTET 
ANEGATS
DISCCOVERS
DJ LINO

5 D’AGOST 
DIVENDRES

18:30 h > FESTETA INFANTIL 
MINI FLOWER POWER 
Amb l’actuació de Music Mec
22:30 h > VERBENA FLOWER POWER
Amb l’actuació de: DUO ROMANÍ - EVA
JUAN CAMPOS- JOHNNY PUB
Lloc: Plaça Major

6 D’AGOST 
DISSABTE

7 D’AGOST 
DIUMENGE

22:00 h > VERBENA
Amb l’actuació de: 
TRIO MARÍTIMO - LOS XILVARS
Lloc: es Parc

3 D’AGOST 
DIMECRES

18:30 h > 
“HI HAVIA FADES AMB ELS DINOSAURES”
Activitat infantil amb La Fada Despistada
Ho organitza: Biblioteca Municipal de Selva
Ho patrocina: CACIM del Consell de Mallorca
Lloc: Es Centre
20:30 h > SOPAR DE CARRERS
Reserva de taules i cadires i petició de 
tancament de carrers fins dia:
28 DE JULIOL a les 14:00 h a l’Ajuntament 
(971 515 006 Pepa Serra)
Recollir dia 3 i retornar dia 4 a Ca ses 
Blaies, de les 9:00 a les 12:00 hores.

DIADA INFANTIL I JUVENIL 
AMB LES SEGÜENTS ACTIVITATS:
11:00 h > JOCS AQUÀTICS Piscina ses Comes
17:00 h > OLIMPÍADES PAGESES
18:00 h > CORREGUDES DE JOIES
19:00 h > EXHIBICIÓ DE TAEKWONDO
19:30 h > LUDOTECA
21:00 h > TORNEIG DE PARXÍS I TRUC
23:30 h > PUJADA AL PI ENSABONAT

8 D’AGOST 
DILLUNS

19:00 h > CORREGUDES DE JOIES  
20:00 h > COMPLETES DE SANT LLORENÇ 
Lloc: Església Parroquial de Sant Llorenç
22:00 h > SELVA ART FUSSION 
Espectacle per a tota la família que 
fusiona la música, la dansa, el circ, 
l’acrobàcia i l’humor
Lloc: Es Parc

9 D’AGOST 
DIMARTS

>>>
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PATRONALS 
DE SANT 
LLORENÇ DE 
SELVA 2022  

Escaneja el QR i descarrega 
el programa edició digital.

SELVA · CAIMARI · MOSCARI · BINIAMAR · BINIBONA

21:00 h > ANIMACIÓ INFANTIL
A CÀRREC DEL GRUP CUCORBA
23:00 h > ACTUACIÓ MUSICAL 
AMB EL GRUP FEELING
Lloc: es Parc

11 D’AGOST 
DIJOUS

9:00 h > CERCAVILA 
PELS CARRERS DEL POBLE
Convidant a participar a la festa major, 
a càrrec de colles de xeremiers i tamborils 
10:00 h > JOCS INFANTIL 
AMB TIROLINA I ROCÒDROM 
Lloc: Pavelló Ses Comes
11:00 h > OFICI SOLEMNE 
DE SANT LLORENÇ 
A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
Acompanyarà l’ofici el cor parroquial dirigit 
per Simó Ripoll, interpretació de l’Oferta. 
Predicarà el Diaca Joan Bausà i Puigserver. 
Ballaran els boleros mallorquins balladores 
de l’escola de ball d’Aires de Muntanya.
12:30 h > REFRESC 
OFERIT PER L’AJUNTAMENT 
CONVIDANT TOT EL MUNICIPI
Lloc: Plaça Major
19:00 h > HOMENATGE A LA GENT GRAN 
Lliurament d’ensaïmades del Forn MG 
de Camarata i Can Felip de sa Plaça als 
homenatjats per part dels seus fills i néts.
Lloc: Plaça Major
22:00 h > MOSTRA FOLKLÒRICA 
de la nit de Sant Llorenç amb l’Agrupació 
Aires de Muntanya de Selva.
Lloc: Es Parc
24:00 h > NIT DE FOC DE SANT LLORENÇ 
A càrrec de la colla de dimonis de Selva 
Llepacalius, amb la col·laboració de la 
Batucada Gorimba i els dimonis Foc d’Inca.
Lloc: Es Parc, escalonada de l’església 
i Plaça Major

10 D’AGOST 
DIMECRES

FI DE FESTES  !!!
A CÀRREC DE 
GORIMBA

SANT LLORENÇ
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L ’AJUNTAMENT HOMENATJA ALS MAJORS DEL POBLE
HOMENATGE A LA GENT GRAN DE SELVA 2022

L ’AJUNTAMENT HOMENATJA ALS MAJORS DEL POBLE
HOMENATGE A LA GENT GRAN DE SELVA 2022

1926
MARIA BESTARD SEGUI 
        
1927
CATALINA VIVES MORRO  

1928
ANTONIA VICENS CERDA 
MARGARITA BENNASAR SALORD 

1929
ANTONIA COLL  SASTRE  
ROSA  ALBA  ROTGER 
PEDRO  REYNES ROTGER

1930
ANTONIA MIRALLES JAUME 
MARGARITA SOLER  BENNASAR    
JERONIMA SAMPOL ROTGER

1931
MARIA VIVES VALLORI  
JAIME MARTORELL SANTANDREU 
SEBASTIANA HORRACH PUIGROS   
BARTOLOME MARTORELL SASTRE 
MAGDALENA POL PIZA
JUAN PERELLO CAPO
ANTONI MORELL SASTRE
CATALINA BERGAS MOREY

1932
MARGARITA SASTRE CANAVES
MANOLO GONZALEZ VAQUER

1933
RAFAEL  FERRER FERRA 
CATALINA  SEGUI  COLL 
JUANA FEMENIAS MORRO  
ANA VALLORI MORRO  
FRANCISCA FRAU FAR   
JOHN MASON MILLS  
JUANA BALLESTER  FERRAGUT 

1934
CATALINA MORANTA VIVES 
ANTONIA ROTGER BENNASAR 
JAIME  OLIVER  MORRO 
SIMON SOLER BENNASAR 
MIQUEL COLL  MORELL 
JAIME  LLULL  SOLIVELLAS 
MARGARITA BRUNET RUICH 

1935
ANTONIO  LLABRES LLABRES 
SIMON RAYO MARTORELL 
FRANCISCA MOYA  COLL 
FRANCISCA  CLADERA  SOLIVELLAS 
JUANA MORRO COLL 
MARIA GUAL MORRO 
FRANCISCA MARTORELL SASTRE
JOSE  RAYO  MORRO 

1936
GUILLERMO  LLABRES  CRESPI 
IRENE  TIMMER 
ROSA GARCIA CHAMIZO 
MARIA MERCEDES DURENDEZ  CRUZ          
ANTONIO TORTELLA  REUS          
SEBASTIANA  COLL  VALLORI 
RUDOLF  STREBEL 
ANTONIO  GRACIA  CRUZ  

1937
ANTONIA  CANTALLOPS  FERRAGUT 
CONSTANTINO  GARCIA  BARDON 
ANA DONOSO BALSERA 
MIQUEL JAUME  REBASSA 
JUANA ANA  GARRIGA GRAU  
ANTONIA MARTORELL BELTRAN 
ROSA  PASTOR NOGUERA 
JOSE  TORRENS  ISERN 
MARGARITA  MARTI FRONTERA 
JOANA  PONS  MORRO 

1938
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HOMENATGE A LA GENT GRAN DE SELVA 2022
L ’AJUNTAMENT HOMENATJA ALS MAJORS DEL POBLE

HOMENATGE A LA GENT GRAN DE SELVA 2022HOMENATGE A LA GENT GRAN DE SELVA 2022
L ’AJUNTAMENT HOMENATJA ALS MAJORS DEL POBLE

HOMENATGE A LA GENT GRAN DE SELVA 2022

FRANCISCA  MIR  MIR  
GABRIEL  COLL  SASTRE 
CATALINA VALLORI  PERELLO 
FRANCISCO  ALBERTI ROTGER 
MARIA  SASTRE  FERRAGUT 
MARIA  MAGDALEN SASTRE  LLULL  
LORENZO  TORTELLA  REUS  
MARGARITA  COLL  VALLCANERAS 

1939
RAFAEL  LLULL  MORRO 
JUAN  LLULL MORRO 
GABRIEL  COCH LLOMPART
CAROL  MILLS FELICITY
MARIA SOLER  BENNASSAR 
MARGARITA MARTORELL   CAIMARI 
MARIA  FERRAGUT  MIR 

1940
MIGUEL  GARRIGA  GARAU  
FRANCISCA RIPOLL MORA 
CATALINA PONS  MORRO 
FRANCISCA PERELLO  LLADO  
MARIA  LLABRES  LLABRES 
BARTOLOME MONSERRAT PUIGSERVER      
WOLFGANG  JOHN  WALTER
JUAN  ALBA  MORRO 
MIGUEL  MORELL  SASTRE

1941
FRANCISCA  HERNANDEZ  MORALES 
MIGUEL  MUNAR  FERRER 
JAIME  MORRO PONS  
JOSE  COLL  VALLORI 
ANTONIO PERELLO COLOM 
MARGARITA PASTOR  NOGUERA
PEDRO ROTGER DOLS  
DAVID  COLDWELL- LEEVES
ANGELES  GRAU  PERELLO  
JUANA  REUS  BALLESTER 

1942
MARTIN MIR  PERELLO 
MAGDALENA LLULL  SASTRE  
MARIA  ANTONIA  ROMAN FULLANA 
PEDRO  MORRO  COLL 
JAIME  VALLCANERAS  TORTELLA 
ANTONIO  SAMPOL  VALLORI  
JOSE  GONZALEZ  GARCIA 
PEDRO   LLABRES   GARCIAS 
MATEO  FERRAGUT  MIR   
RAFAEL  RAYO  MORRO  
ANTONIO  SOLER  SASTRE 
MARIA  MAGDALENA VALLORI  ROTGER 
ANA ROSA  PLANAS  FEMENIAS  
FRANCISCA  MORRO  FRONTERA 
MARIA PILAR  GUTIERREZ  LOPEZ  
JUAN  SEGUI  COLL 
ISABEL  VALLORI  BENNASSAR 
MARIA  TRIAS   PIEPLAT  
JOSEFA  COSTA  RIBAS 

q
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EMERGÈNCIES  112

AJUNTAMENT  971 515 006
Batle de Selva 619 319 209
Fax 971 875 269
Policia Local  619 900 112
Protecció Civil Municipi Selva  971 873 560
Serveis Socials  971 875 042

www.ajselva.net / www.visitselva.net
facebook: ajuntamentSelva  
Instagram: @ajuntamentSelva 
Twitter: ajuntamentSelva

Aigües Municipi de Selva       971 515 710 
Averies 24H - Servei aigües 629 344 718 
info@aiguesdeselva.com / www.aiguesdeselva.com

Ambulatori d’Inca  971 503 882

Associació de Persones Majors Selva  971 873 578

Associació TV - Cable 616 475 060
 
Bombers de Mallorca             085

Casal de Cultura-Biblioteca Selva  971 875 244

Centre Sanitàri  971 515 651

Cita Prèvia Unitat Bàsica de Salut  902 079 079

Escoles: C.P. Es Putxet-Selva  971 515 043

Escoleta Municipal: Es Roser-Selva  971 515 233

Estació Tren d’Inca  971 177 777

Farmàcia Toni Real-Selva  971 515 719

Funerària Inca  971 880 440

Germanes Franciscanes  971 515 094
 
Gesa-Endesa Inca  871 717 999

Guardia Civil Inca  971 501 450

Jutjat de Pau i Reg. Civil  971 515 461

Mancomunitat des Raiguer  971 870 409

Oficina SOIB d’Inca  971 787 333

Parròquia - Unitat Pastoral 671 643 548

Taxi 24H-Selva                         629 985 106

UCI MÒBIL  061

URGÈNCIES GUARDIA CIVIL  062

TELÈFON

TELÈFONS D’INTERÈS





SELVA · CAIMARI · MOSCARI · BINIAMAR · BINIBONA

Escaneja el QR i 
descarrega el programa 
complet edició digital.

DEL 31 DE 
JULIOL 
A L’11
D’AGOST 
2022  

FESTES
PATRONALS 
DE SANT 
LLORENÇ 
DE SELVA  

@ajuntamentSelva


