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GLÒRIA! A SANT LLORENÇ

Glòria! A Sant Llorenç somrient
entonareu nit i dia

entre ciutadans i pagesia,
que contemplau amb alegria

les virtuds i l’harmonia
d’un poble famós i adient

És poble molt admirat
pels qui pugen al Santuari,
abans de veure Caimari,
ja es troben enamorats

d’unes visions idíl·liques,
que inclouen millors vistes.

El jardí de Sant Llorenç
bella estampa d’aquest poble

és visió clara i tan noble
d’un valor bastant intens,
que, donant goig i alegria,

allarguen la nostra vida.

Verdors, guarnits de floretes,
formen el graciós ambient,
on trobareu el més adient
tocador de castanyetes,

que, per moure les manetes,
guanya premis de convent.

Gaudim festa dedicada
al nostre somrient Patró,
perquè guardi molt millor

tota vida consagrada
a servir cada vegada
amb més delit i amor.

Joan Puigserver Vallori.

Son Bonet
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Salutació i Convidada a Festa

SELVA celebra des de temps im-
memorial les festes patronals en honor 
a Sant Llorenç, tradició que el poble 
conserva ben viva. Perquè la festa, per 
ésser vertadera i autèntica, ha de néixer 
del poble i s’ha de fer des del poble. És 
el motiu per al qual feim crida per a la 
participació dels selvatgins i selvatgines 
i la benvinguda a tots els que aquests 
dies s’acostin a Selva, especialment als 
veïnats de Caimari, Moscari, Biniamar i 
Binibona. 

Enguany, des de la Regidoria de Cultura i Festes, amb la participació de les 
diferents associacions del poble, presentam un programa en el que es recu-
llen actes ben tradicionals i selvatgins, a la vegada que s’incorporen altres 
esdeveniments del temps que vivim. Pregonarà les festes l’estudiós de la 
cultura popular mallorquina Felip Munar Munar, seguint la nostra bella tra-
dició d’honorar la paraula en el pòrtic de la festa. Ens trobarem amb actes 
culturals, esportius, musicals, folklòrics, infantils, gastronòmics, religiosos... 
tot mostrant allò què som com a poble.

La nit de Sant Llorenç, s’Agrupació -en el seu 80è aniversari- i la Banda Mu-
nicipal de Música mostraran el sentit musical propi del poble, que es trans-
met de generació en generació. També tendrà lloc un dels actes centrals 
de les festes, i que constitueix l’homenatge a la gent gran,  festa de grati-
tud a tot el que el majors del nostre poble han fet al llarg de la seva vida. 
Els infants i els joves ens transmetran la seva il·lusió i alegria en els festivals 
que ofereixen al poble. Es presentarà el llibre Història del Selva Rock, que 
recull tota la feina feta per la comissió de l’homenatge al Selva Rock que es 
constituí l’any passat i que permetrà que les generacions futures coneguin 
tot allò que va representar el festival, no tan sols a Selva, sino també a Ma-
llorca, així com la seva petjada que ha deixat en el món musical. També cal 
significar la vivesa del nostre folkore amb la participació de les escoles de 
ball que trasmeten als infants les danses tradicionals selvatgines. 

Valors com la dedicació als altres, l’esforç, la feina ben feta,  la solidaritat 
i tots aquells que constitueixen la dignitat de la persona, s’han de posar de 
manifest en aquests moments de dificultats econòmiques i socials. L’Ajun-
tament es troba en aquest compromís per fer tot el que està a la seva mà 
per afrontar-los en bé de tots.

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

Joan Rotger Seguí
Batle de Selva

Cridats i convidats a festa!

Obriu les portes a la festa!
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PREGÓ DE LES FESTES DE SANT LLORENÇ 
DE SELVA 2009 PRONUNCIAT I CANTAT PER JOAN BIBILONI

Me fa unes bones cossigolles això d’haver d’engirgolar
es contingut d’un pregó, i de què hauré de parlar?.
Ho faré amb lletra fina o ho diré improvisat?
vos ho diré sense rima o ho diré ben rimat?

Bé, com voltros podeu veure, tot està ja ben triat.
així que sa cosa vagi tal com ja he començat.

I tot començà un dia que sa vostra autoritat
me demanà si volia, que si greu no me sabia,
en nom des poble s’entén, que jo fos es pregoner.
Que fos qui donàs es sus a ses festes d’aquest any,
tan bones pes de Selva com per qui en sigui estrany.

I jo vos dic tot això, crec que ja ha passat es temps,
que ja ho tenim ben enfora, de quan qualque jovenell
gosava anar a amollar puu a ses al·lotetes fora poble
per tal de trobar-ne una que li fos com un anell,
d’aquells que cauen tan bé, d’aquells que a un el fan noble.

Encara que pes cantons oloràs aquell pixum
que convidava a fugir més aviat que de pressa!

“Ala, fes passes enrere jovenell de fora poble, que no te volem per aquí!
Au, ves-te’n a amollar puu més a prop d’on és ca teva,
que aquesta terra és ben meva, aquesta no és per a tu,
tota sencera és per a mi!”

Jo, que som de fora poble, vos estic molt agraït
que sigueu tots ara aquí per passar una estoneta
i escoltar el que jo he de dir.
En que sigui poca cosa segur que serà sentit.

Bibiloni i Febrer, aquests són es meus llinatges;
Joan passeig com a nom i, d’això, n’estic content,
exemple de tradició que hi havia per aquests paratges.
Duc es nom des meu padrí, que és son pare de mon pare,
i nascut un vint-i-vuit de desembre, bon dia des Innocents.

Això no me fa millor, però pitjor no me fa.
Som producte de “la terra”, un habitant de Llevant,
que un dia va emigrar partint cap a Tramuntana,
volia dur vida sana i dir-vos-ho tot cantant.

A Llevant se menja bé, tot era molt personal,
ja sabeu, un jovenell amb sa cara de pardal,
un romàntic fora lloc que hipnotitzava ses serps
en que tot fos somiant, de ben enfora s’entén.

ASSEGUT DAMUNT UN CUCUI
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Llucalcari me va adoptar amb visites des meus pares
una vegada cada any, com a mínim ells venien
a ensumar es redol de mata i de pinar, de ramell de romaní,
a escoltar es so de ses ones acompanyats des seu fill.

Oh! aprendre a estar sol, a divagar amb ses estrelles,
a escoltar la mar, llum dels desitjos!

I d’una mata gallinera, jo dic:
“A baix d’una mata, s’hi ajeuen ses gallines, allà fan es nieró;
anau-li alerta fadrines, i casades per què no!,
a trobar-hi un ou nial. Si el trobau no el mengeu,
que segur vos farà mal.”

Ja sé per què dic això que m’ha sortit de rebot,
ara me’n record d’un dia que vaig venir per aquí,
deixau que vos digui uns mots, tot això comença així:

“D’olors vos vull jo parlar, d’una en una o mesclades;
ja que hi som, ses ben triades.
Aquestes que quan se senten a ningú no li fan mal,
aquestes que rememoren que recorden que instal·len emocions,
gusts i sentits, amb aire definitiu, d’una manera vital.”

Vos dic tot això perquè ja no visc a Llucalcari i a vegades me sap greu.
No tenc es cor ple de pena, està farcit de records,
de bons moments i d’amics,
un d’ells ha dormit per Selva, li diuen Pedro Llabrés.

Per anar d’allà on vivia, per arribar a la mar,
hi havia caminada, hi havia temps per pensar;
entre pensada i pensada es nas anava ensumant
una olor, després una altra, i elles s’anaven mesclant.

En Pedro també ho sap bé, perquè va fer aquest camí
i potser abans que jo en va trobar s’endeví.
Tal vegada ell va esbrinar quina era sa mesura
des perfum que jo olorava anant per aquell paratge
per arribar a es Canyaret, allà on no hi havia platja.

D’aquell llogaret jo enyor sobretot aquesta olor
que ara de sa distància ja la tenc clara del tot.
Però per poder aclarir-la va haver de ser per aquí,
pes municipi de Selva, un dia que vaig venir.

I voltros me podeu dir: - Com punyetes no ho sabies!
Au, deixa’t de xeremies i comença a cantar,
Dóna-mos sa bona fórmula, no l’haurem d’endevinar...
La volem per si un dia hi ha qualque jove per Selva que la volgués fabricar.

Bé, idò aquí la teniu, jo vos en faré un mapa, més bé serà un pergamí.
Homo de ciències no som, tal vegada intuïtiu.
Vetaquí sa bona fórmula des perfum miraculós,
si m’ho poguéssiu mostrar me faríeu venturós.
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“Un poc d’aroma de pi i de mata ben nascuda,
posau-li un poc de ruda i de flor de romaní.
Una olor de més enfora que també li anirà bé
és un poquet de camamilla i record de llimoner.
No heu de deixar passar, aplegant un dia d’ones,
un poc de salnitre al vol, d’aquest que ho cura tot, fins i tot a qui no vol!
De batzers i romeguers, també en voleu sa flor;
i des darrer una móra, posau-la-vos dins sa boca, vos servirà de consol.

Per confegir tot això, camí de terra humida amb fulles d’olivera,
oliveres pes costats, per davant i per darrere,
trepitjau-les de manera que tot quedi ben mesclat,
i no ho faceu gens a posta, simplement anau passejant,
i n’heu de ser ben conscients, que per allà on caminau,
segur n’hi ha hagut un altre que també hi ha caminat
i ha trepitjat ses olives, pansides en aquest cas,
o bé hi han passat ovelles amb tot el que hi han deixat.
Ensumau i respirau, viviu amb aquesta olor,
jo la vaig confegir a Selva, un bon dia de tardor.”

Lo camp vessava olors aquells dies ja fa anys,
quan es que ara en tenen trenta no havien trobat es pany;
era cosa des seus pares, era en el setanta-sis,
Nit de Cançó pel poble, tot això començà així.

I jo sé que som aquí perquè en el setanta-set
un estol de gent de Selva, il·lustres desconeguts
tots ells amb nom i llinatge - els coneixeu de ben segur -,
per seguir sa tradició d’aquella nit de cançó
no se’ls passà una altra que muntar es Selva Rock.

I ja mos teniu aquí a aquells del setanta-set,
bé mos vessaven ses ganes de no quedar malament,
tot era un començament pes nadius d’aquestes terres,
no anàvem gens de guerres, volíem cantar cançons
i compartir-les amb sa gent.

De ses grans petites coses que un té i tendrà per contar
a es seus fills, a es seus néts, i tot de primera mà,
són històries com aquestes, que semblen no importants.
Fins que un dia, a poc a poc, i tot quan un torna gran,
s’adona que un poble se fa amb sa gent menuda,
aquesta desconeguda, aquesta és qui el fa gran.

De Selva, de Selva Rock, des poble, des municipi,
se’n poden dir tantes coses que tot això que 
jo dic no té gust ni de principi.
Per sort meva, cada any un pregoner se n’ha 
encarregat molt bé,
d’anomenar qui és qui en sa història 
d’aquest poble.
I jo no ho repetiré, primer perquè jo no en sé.
Jo només sé cercar un poc s’essència de 
quatre coses,
embullar un poc es fil i fugir-ne, des mal d’ull.
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Vull tenir una cosa clara, que és allò que no vull,
i sobretot el que m’agrada, es deixar-me seduir assegut munt un cucui.

Però sí podria dir Selva, portal de tramuntana, portal des Pla, calç, camins, pe-
dres, oliveres, fustes i més camins, amics i més amics, història per tot arreu es-
crita i sense escriure: una l’interpretarem i s’altra fa un temps va viure!
Només en queden ses flaires i voldria que aquest any ses festes de Sant Llo-
renç partissin d’allò més bé, ses d’enguany i, no ho dubteu, també ses de l’any 
que ve.

Festes pes més menuts, jovenells i pes més grans; que sa remor de ses festes 
vos basti bé per a tot l’any, i creis-me, per un segon que tengueu feis una aclu-
cada d’ull a ses ànimes des poble, perquè n’estic ben segur que n’hi ha un futi-
mer que se deixen seduir assegudes munt un cucui.

Selvatgins i selvatgines, portalers de Tramuntana, cridau-me de tant en tant, jo 
vos desitj vida sana, i vos ho diré cantant.

Mà al cor

Tant de temps, caminar tant de temps,
viatjar per la història, tenir el cor calent,

tanta gent, estimar la gent
i tenir els ulls tranquils un moment.

Tanta terra, estimar la terra
quan humida ella escampa les ànimes al vent,

tant de temps, esperar tant de temps
que els cors cantin plegats el mateix.

Dibuixem amb les mans,
la distància que es fa
entre l’ona i la pedra,
entre força i tendresa.

Caminem més enllà,
deixarem els records per al demà.

Com una cançó que no et deixa mai,
com una embranzida de mar i sal,

com un raig d’amor navegant dins l’espai.

Serem vent que bufa lliure
inflant velam

d’un petit i fràgil vaixell, que és la vida.

Serem poesia,
dia rera dia ens anirem, poc a poc,

fent més grans.

Tant valents, serem tant valents
que ni el més greu destí, no ens aturarà mai,

tant si val, van passant els anys
i ara els dies em semblen més llargs.

Dibuixem amb les mans,
la distància que es fa
entre l’ona i la pedra,
entre força i tendresa.

Caminem més enllà,
deixarem els records per al demà.

Visca Sant Llorenç! Visca Selva!
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PROGRAMA D’ACTES I FESTES PATRONALS DE

SANT LLORENÇ DE 
SELVA 2010

5 d’agost - Dijous

18.00  REPICADA DE CAMPANES, POSADA DE BANDERES 
AL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA I AMOLLADA DE COETS 
ANUNCIANT L’INICI DE LES FESTES DE SANT LLORENÇ 
2010.

20.00 INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS:
 • Es Centre, exposició de pintura a càrrec de Gisella Strad-

man Lenzen i Magdalena Moranta.

 • Al casal de l’Associació “Com més són més riuen”, exposi-
ció de fotografia “Espais de la Tramuntana”.

 • A “Es Portal de la Tramuntana” (Plaça Major, 7 - Selva) ex-
posició col·lectiva d’artistes del Municipi de Selva.

21.00  PREGÓ DE FESTES SANT LLORENÇ 2010
 * Presentació de l’acte a càrrec del Batle del municipi Joan 

Rotger.

 * Pregó de festes a càrrec de Felip Munar Munar, professor 
de Cultura Popular de la UIB.

 * Homenatge als donants de sang de Selva, per la German-
dat de Donants de Sang de Mallorca, presidida per Llorenç 
Vallori.

 

 Actuació musical a càrrec de Pere Josep Garcias i Hernandez, 
profesor de música i piano.

 

Presentació del llibre de la història del Selva Rock

Lloc: Placeta de l’Església.  
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6 d’agost - Divendres

7 d’agost - Dissabte

11.00  CONTACONTES I CANÇONS INFANTILS amb Maria 
 Bimbolles.
 Lloc: Auditori Es Centre
 Ho organitza: Biblioteca Municipal 
       de Selva

 FINALS TORNEIG DE FUTBOL 7
19.00 Classificació per als 3er i 4rt lloc.
20.00 Gran Final.
 Lloc: Poliesportiu Ses Comes.

20.00 CONCERT DE PIANO a càrrec de Victòria Quingles
 Lloc: Placeta de l’Església

23.30 NIT DE MÚSICA JOVE amb l’actuació dels  grups:

 SOME PEOPLE
 LAST
 CLUB SIBARITA
 SON DOS
 HORRIS KAMOI
 Lloc: Plaça Major.

17.00  JOCS INFANTILS 
 Lloc: Pavelló Municipal “Ses Comes”.

19.00  PARTIT DE FUTBOL entre:
 Veterans del C.E. Xilvar i Veterans del C.E. Lloseta

19.00  TORNEIG DE TENNIS
 3er i 4rt classificat. Lloc: Poliesportiu Ses Comes

23.00 VERBENA POPULAR amb l’actuació dels grups:

 ACUARIUS
 E-VOLUTION
 4L
 Lloc: Plaça Major.
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8 d’agost - Diumenge

9 d’agost - Dilluns

11.00  EXHIBICIÓ DE NATACIÓ SINCRONITZADA
 Lloc: Piscina Municipal Ses Comes.
 Ho organitza: Jbibicom esport i oci.

19.00 TORNEIG DE FUTBOL “TROFEU DE L’OLIVO”
 Partit de futbol entre C.E. Xilvar i Reial Mallorca (Divisió d’Ho-

nor Juvenil)
 Lloc: Camp de Futbol Municipal.

21.15 SOPAR POPULAR
 Gran fideuà a Sa Plaça Major.

 Preu del tiquet per al sopar i l’espectacle:
    Residents: 9€
    No residents: 12€.

 Recollida de tiquets a l’Ajuntament fins dia 5 d’agost.

22.30 ACTUACIÓ MUSICAL DEL GRUP

 DORIAN GREY
 Lloc: Plaça Major.

11.00  TALLER INFANTIL
 Lloc: Plaça Major.
 Ho organitza: Canya a l’estiu.

18.00  TEATRE INFANTIL “ANY DE NEU, ANY DE DÉU”, a càrrec 
del grup de Teatre Petits Artistes d’Inca

 Lloc: Auditori Es Centre.
 Ho organitza: Biblioteca Municipal de Selva.

19.00  FINAL DE TORNEIG DE TENNIS
 Lloc: Poliesportiu Ses Comes

21.30 TRADICIONAL REVETLLA DE SANT LLORENÇ 2010 
 Escola de Ball Mallorquí, dirigida per Joana Rotger.
 Escola de Ball Aires de Muntanya
 Homenatge a la mestressa Francisca Llull.
 Lloc: Es Parc Recreatiu.

 REVETLLA POPULAR PER A TOTHOM
 Amb la col·laboració dels músics de l’Agrupació Aires de 

Muntanya de Selva.
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10 d’agost - Dimarts
FESTIVITAT DEL PATRÓ SANT LLORENÇ

10.00  CERCAVILA, convidant al municipi a la festa major, a càrrec 
d’una colla de xeremiers i tamborils de Selva.

11.00  OFICI SOLEMNE, en honor al patró SANT LLORENÇ, 
 a l’Església Parroquial de Selva.
 Celebrarà l’ofici Mn. Julià Cifre. 
 Acompanyarà l’Ofici el Coro Parroquial, dirigida per Simó 
 Ripoll.
 Representació del Ball de l’Oferta a càrrec de l’Escola Aires 

de Muntanya.

13.00  REFRESC POPULAR, a sa Plaça Major ofert per 
 l’Ajuntament, convidant a tot el municipi.

19.00  HOMENATGE A LA GENT GRAN 
 Lliurament d’obsequis als nostres homenatjats per part dels 
 fills i néts. 
 Actuació del grup local Dances del Món. 
 Lloc: Plaça Major.

21.45  CONCERT DE SANT LLORENÇ, 
 Actuació de la Banda de Música del Municipi de Selva. 
 Dircetor: Joan Vercher. 
 Lloc: Es Parc Recreatiu

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

Selva. 
 80 anys d’Aires de Muntanya.
 Lloc: Es Parc Recreatiu.

24.00  VERBENA DE SANT LLORENÇ DE SELVA
  amb l’actuació de

 PETIT PELUCON i DJ RIGO
 Lloc: Plaça Major.

01.00  FOCS D’ARTIFICI a l’entorn de l’Església de Sant Llorenç.
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11 d’agost - Dimecres

12 d’agost - Dijous

16.30  MOSTRA DE PETANCA. 
 Lloc: Sa Font de Valella.

19.00 CORREGUDES DE JOIES. 
 Lloc: Camp de Futbol de Ses Comes.

21.45 PASSAREL·LA DE VESTITS DE PAPER. 
 Gran desfilada de vestits de paper elaborats pels nins, pares 

i padrins del nostre municipi. 
 Lliurament de premis dels tornejos de les festes. 
 Lloc: Es Parc Recreatiu.

22.30 JOCS DE TAULA: TRUC I PARXIS. 
 Lloc: Plaça Major.

24.00 PUJADA AL PI ENSABONAT. 
 Lloc: Plaça Major.

18.00  BÀSQUET 3 x 3. 
 Lloc: Plaça Major.

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

nàstica Rítmica de Selva.
 • Lliurament de premis dels tornejos de les festes.
 • Homenatge a l’atleta local Paquita Sastre Morro.
 Lloc: Es Parc Recreatiu

 En acabar, TRACA FINAL DE FESTES.

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar, canviar o suspendre els actes programats.
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1er cognom 2n cognom Nom Edat Data naixament

MARTORELL OLIVER MIQUEL 96 04/07/1914
BENNASSAR ROTGER MARGARITA 95 04/03/1915
PUIGSERVER VALLORI JUAN 95 10/03/1915
FRONTERA PERELLO MARGARITA 95 25/04/1915
MARTORELL OLIVER ANTONIA 94 11/04/1916
OLIVER MIR CATALINA 94 21/06/1916
VERDU XICART CARMEN 92 21/09/1917
COLL COLOM JAIME 92 14/03/1918
LLOMPART VALLORI JORGE 92 19/03/1918
SOLER MARTORELL MARGARITA 92 27/05/1918
MIR VALLORI MAGDALENA 90 19/09/1919
CHACON MARTINEZ MARIA 90 17/04/1920
SAMPOL SIMO MARIA 90 26/04/1920
MIR COLL JOSE 89 16/08/1920
MORRO LLINAS ANTONIA 89 19/09/1920
JAUME SERVERA ANTONIO 89 11/07/1921
BENNASSAR MASCARO BARTOLOME 88 04/10/1921
HINZ  ELSE MARIE 88 18/10/1921
RAYO GARI MARIA 88 21/12/1921
BIAL  VIDA GABRIELA 88 28/12/1921
PONS CLADERA CATALINA 88 20/01/1922
FERRON ALVAREZ JOAQUIN 88 04/05/1922
RIPOLL GONZALEZ JUANA 88 15/05/1922
VALLORI VALLORI LORENZO 87 22/08/1922
LLOMPART COLOM MAGDALENA 87 19/11/1922
SOLER VALLCANERAS MARIA 87 10/12/1922
VALLORI CLADERA CATALINA 87 25/12/1922
PALANCO CORRALEJO SALVADORA 87 29/01/1923
MATEU MIR BERNADI 87 25/02/1923
FERRAGUT MASIP SIMON 87 06/03/1923
LOPEZ CUESTA DIONISIA 87 03/04/1923
VALLORI PALOU FRANCISCA 87 20/06/1923
FEMENIAS FERRAGUT JUANA 87 22/06/1923
MIR VALLORI MARGARITA 86 01/09/1923
GONZALEZ VALLORI JUANA 86 14/11/1923
SASTRE FERRAGUT ARNALDO 86 08/12/1923
LLADO ALBERTI CATALINA 86 14/12/1923
FEMENIAS MARTORELL CATALINA 86 14/01/1924
VALLORI PIZA JUAN MARIA 86 18/03/1924
RODRIGUEZ ARAUJO ANTONIO 86 06/04/1924
LLOMPART MORRO ISABEL MARIA 86 10/06/1924
NICOLAU GOMILA JOSE 86 18/06/1924
LLOMPART COLOM MARGARITA 85 30/07/1924
ORDINAS ROTGER ANTONIO 85 26/12/1924
BERNAD MIR MARIA 85 07/01/1925
FRONTERA PERELLO CATALINA 85 14/01/1925
SAMPOL VIVES MAGDALENA 85 24/01/1925
COLOM FEMENIAS FRANCISCA 85 25/01/1925
AMER LLOMPART ANTONIA 85 21/03/1925
POL PIZA MARGARITA 85 28/03/1925
EBERHARDT  W. KARL ATHUR 85 09/04/1925
COLL COLOM ANTONIA 85 02/06/1925 
GUAL MORRO JAUME 85 15/07/1925
LLOMPART MORRO JUANA ANA 84 20/08/1925
ESTRANY MARTI ESPERANZA 84 22/09/1925
FORNES MUNAR MARIA 84 25/09/1925
MIR VALLORI MARIA 84 03/11/1925

1er cognom 2n cognom Nom Edat Data naixament

LLADO PONS CATALINA 84 25/11/1925
MUNAR FERRAGUT MARIA 84 29/12/1925
FOX  THOMAS DENIS 84 10/01/1926
COLL SASTRE ROSALIA 84 17/01/1926
GONZALEZ VALLORI LORENZO 84 02/02/1926
LLULL REUS FRANCISCA 84 13/02/1926
RAYO COLL MARGARITA 83 15/03/1926
SBERT GUAL ANTONIO 83 13/08/1926
BESTARD SEGUI MARIA 83 31/08/1926
MIR SASTRE ELOY 83 08/09/1926
MORRO CAÑELLAS CATALINA 83 19/10/1926
CANAVES COLOM ANA 83 25/10/1926
SASTRE FERRAGUT JOSE 83 11/11/1926
PUJADAS TORTELLA FRANCISCA 83 01/01/1927
SASTRE VILLALBA Mª MARGARITA 83 06/02/1927
PAYERAS SUAU MARIA 83 02/06/1927
VIVES MORRO CATALINA 83 03/06/1927
SOLIVELLAS PAYERAS MAGDALENA 83 12/06/1927
RAYO MARTORELL ANTONIO 83 19/06/1927
LLULL SASTRE MARGARITA 82 02/08/1927
MARTORELL SASTRE JOSE 82 09/08/1927
WASCHULEWSKI HEINZ 82 06/10/1927
STEPHENS FOX  MARGARET 82 18/10/1927
FERRAGUT SAMPOL CATALINA 82 27/12/1927
MORRO LLINAS FRANCISCA 82 25/01/1928
ROTGER CIFRE ANTONIA 82 10/06/1928
VICENS CERDA ANTONIA 81 31/07/1928
BENNASAR SALORD MARGARITA 81 11/08/1928
SOLIVELLAS FONS FRANCISCO 81 03/09/1928
SAMPOL VIVES TOMAS 81 12/10/1928
BERNAD MIR MAGDALENA 81 12/11/1928
GONZALEZ VALLORI ANTONIA 81 20/12/1928
LLULL BARCELO GABRIEL 81 20/12/1928
MUNAR VALLORI JAIME 81 28/01/1929
COLL SASTRE ANTONIA 81 22/02/1929
FEMENIAS FERRAGUT CATALINA 81 23/03/1929
ALBA ROTGER ROSA 81 12/04/1929
SASTRE SAMPOL BARTOLOME 81 06/05/1929
REYNES SAMPOL JUANA 81 12/05/1929
REYNES ROTGER PEDRO 80 21/07/1929
FRAU FAR CRISTOBAL 80 02/08/1929
COLOM PAYERAS JORGE 80 11/11/1929
BIBILONI MAIRATA JUANA 79 02/01/1930
VIDAL USO MARIA 79 11/03/1930
TORRENS VALLES JOSE 79 12/03/1930
MORRO ALBERTI LORENZO 79 16/03/1930
LLULL SASTRE MARIA 79 22/03/1930
SASTRE  VALLORI FRANCISCA 79 28/03/1930
GUNTERN  BRUNO J. 79 06/04/1930
MILLS  CAROL F. 79 08/04/1930
FORNES MUNAR ANTONIA 79 08/05/1930
MASSUTI NICOLAU LLORENÇ 79 17/06/1930
BORDOY BAUZA ANA 78 04/08/1930
MIRALLES JAUME ANTONIA 78 20/09/1930
RODRIGUEZ BENITEZ ANA MARIA 78 07/10/1930
SOLER BENNASAR MARGARITA 78 22/12/1930
SAMPOL ROTGER JERONIMA 78 28/12/1930

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



F
e

s
te

s
 P

a
tr

o
n

a
ls

 S
a

n
t 

L
lo

re
n

ç
 2

0
0

9




