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i convidada a festa
Salutació

El vostre batle
Joan Rotger Seguí

Gaudeix del teu poble ! 

Aquesta és la idea que, en tot moment, està present en 

la preparació del Programa de les Festes Patronals de 

Sant Llorenç,  festa major que es manifesta com la millor 

expressió d’un poble que posa en comú i celebra tot el que 

ens uneix. Així la portada vol retra homenatge als vincles 

del nostre municipi, entre els veïnats, entre els pobles, la 

tradició de la que sóm hereus. I també la cura que hem de 

mantenir amb la conservació del nostre patrimoni històric 

i cultural.

La voluntat de l´Ajuntament està en que les festes neixin 

del poble, aportant idees, activitats i empenta perque 

tothom s’hi trobi a gust. Així, les reunions celebrades 

entre associacions, entitats, col.lectius i veïnats van per 

aquest camí, amb l´objectiu de generar una estructura 

organitzativa estable. El nostre agraïment, les gràcies, als qui 

heu col.laborat i aportat la vostra tasca. Preparar-vos, idò, 

per estar presents i gaudir del vostre poble. I pels visitants 

que s’acosten per conèixer-ho, la nostra benvinguda. 

També les Festes Patronals de Sant Llorenç de Selva són 

motiu d’alegria, i de gratitud,  i també oportunitat de viure 

el present i el futur amb il·lusió renovada, amb més ganes 

que mai per seguir fent feina per a tots els pobles del 

Municipi i per a tothom, amb vertadera vocació de servici.

Al llarg de l’any són moltes les accions i iniciatives 

municipals per atendre als veïnats i mantenir i millorar els 

serveis socials, sanitaris, educatius, culturals, esportius 

i les infraestructures perquè es mantingui i fomenti, si 

cal, el benestar de tothom. En aquest sentit, entenc que 

és la voluntat de tot el Consistori i amb aquests tarannà 

des de l’Ajuntament som sensibles a mantenir els serveis 

municipals per facilitar el desenvolupament personal 

i familiar dels veïnats, que sou el centre d’atenció. 

També hem d’estar constantment treballant per generar 

oportunitats per al desenvolupament econòmic i social. 

Així, Selva es va obrint al turisme i als visitants com a 

generador econòmic i de coneixement de les arrels 

històriques i culturals del municipi. 

En nom de tot  l’Ajuntament, i en el meu propi, vull agrair 

a totes les persones i entitats que fan possible aquestes 

festes. Tothom hi està convocat i convidat: la festa és del 

poble, la festa la fa el poble. Obriguem les portes uns als 

altres i, per als que ens visiten i especialment als veïnats 

de Caimari, Moscari, Biniamar i Binibona. Als infants, als 

joves, a la gent gran, a tots i a totes

Molts d’Anys !
i Bones Festes Patronals de Sant Llorenç de Selva
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Siau tots benvinguts a les festes de Selva. Ben segur, 
les millors festes de Mallorca, què dic de Mallorca, les 
millors festes de tota la Mediterrània!.

Ui, perdonau, això que just ara he dit no era d’aquest 
pregó...L’any passat vaig fer el pregó a l’Alguer, a 
Sardenya, i com que allà no em coneixen vaig dir allò 
que eren les millors festes del món, del sud d’Europa, 
de la Mediterrània, etc... Però, és clar, jo, com que som 
de Caimari, entendreu que no ho pugui dir amb tanta 
eufòria...Així que tornarem a començar:

Selvatgins, selvatgines, ben arribats externs que ens 
visitau, estrangers que veniu de terres llunyanes, com 

ara Nova Zelanda, Otawa, Baden-baden, Sabadell, 
Càceres, fins i tot de Caimari, batlle i regidors: 
bon vespre.

Sou al lloc indicat, el dia ideal i a l’hora exacta perquè 
comencin a passar coses molt bones. Un altre any 
comencen les festes de Sant Llorenç, que va ser un gran 
sant. Màrtir i còmic, està atretzzat amb una corona de 
llorer, símbol del triomf, de victòria. De quina victòria 
em demanava jo, quan vaig començar a preparar aquest 
pregó, si va tenir una mort que escarrufa... Sant Llorenç 
va ser anomenat pel Papa diaca, com una casta de 
tresorer, honrat pel que sabem, de l’Església.

PREGÓ DE LES FESTES 
DE SANT LLORENÇ PATRÓ DE SELVA 2014

Veïnats i veïnades de Selva, ben arribats externs que ens visitau, estrangers que 
veniu de terres llunyanes, com ara Nova Zelanda, Otawa, Baden-baden, Sabadell, 

Càceres, fins i tot de Caimari, batlle i regidors: bon vespre.

Pronunciat per: 
Catalina Solivellas 
Actriu i Directora. 
Llicenciada en interpretació per 
l’Institut del Teatre de Barcelona.
Master en suficiència investigadora 
per la UAB.
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Mirau si era honrat que quan l’emperador de Roma, 
un anticristià en tota, l’envià a demanar per demanar-
li que li entregàs els tresors de l’Església, Sant Llorenç 
es presentà a l’Església amb un grapat de captaires, 
fulanes i leprosos i li va dir clar i català: “ Aquests són els 
únics tresors que té l’Església” i va quedar ben a pler...

L’emperador s’enfadà moltíssim i va manar que 
despullessin i fermassin Sant Llorenç a unes graelles, 
mentre ell mateix, l’emperador, prenia el...

Sant Llorenç quan va veure el caliu els digué: “Tot 
aquest caliu que heu preparat per torrar-me em serveix 
de refrigeri”. Ja us podeu figurar com es va posar 
l’emperador...
Les fonts també conten, que quan feia d’un parell 
d’hores que es torrava al foc, l’emperador es torna 
a acostar a Sant Llorenç per veure si donava el braç a 
tòrcer, però la sorpresa fou encara pitjor; Sant Llorenç li 
digué amb un fil de veu: “Digues als teus homes, que em 
poden donar la volta que per l’esquena ja estic torrat”.

Sant Llorenç fou torrat a les graelles el 10 d’agost de 
l’any 258, fa 1756 anys! I és per això que és el patró del 
cremats.

Avui, en aquest temps “cremats” i en aquest temps “de 
cremats”, s’entén que Sant Llorenç sigui un dels sants 
més solólicitat... Mentre preparava aquest pregó he 
trobat una oració per curar les cremades que encara 
sabia una dona d’aquí:

(Moment de participació amb el públic)

Es pa no té fam.
Es foc no té fred.
S’aire no té calor.
S’aigo no té set.
San Llorenç, curau aquestes cremades,
pel poder que Déu vos ha donat.

Una de les feines que els actors sempre feim quan 

començam a preparar un paper, i que no transcendeix 
al públic, és allò que s’anomena “feina de taula” i que 
consisteix a extreure del text tota la informació que 
puguis del teu personatge per després encarnarlo.     
Si m’haguessin dit que interpretàs Sant Llorenç amb la 
informació que tenim, el primer que hauria pensat és 
que era un rebel que desafiava l’autoritat, i segon que 
tenia un gran sentit de l’humor que no va perdre mai, 
pel que diuen les fonts. 

Les festes són un intermezzo de la vida quotidiana.

En aquests dies de festa hi haurà tota casta de jocs i 
activitats. Jo en vull destacar una i és l’homenatge a 
la tercera edat. Homenatge als padrins i padrines que, 
avui en dia, amb les seves pagues sostenen famílies 
senceres, sostenen aquest país desbordat.

Mallorquins i selvatgins, som afortunats, primer som 
nats a una illa. Com bé assenyala Carme Riera al seu 
magnífic discurs d’ingrés a la Real Academia de la 
Lengua Española, l’illa ha constituït un lloc clau a 
l’imaginari humà. El Purgatori de Dante era una illa, així 
com l’Atlantida de Bacon, fins i tot Macondo de García 
Márquez, “rodeado de agua por todas partes”.

Avui els avenços tecnològics, fan que les illes, fins i 
tot les més remotes, siguin properes, contaminades 
i massificades amb turistes, i així perden la màgia i el 
misteri. Però fins i tot avui dia els fulletons turístics fan 
referència a aquesta màgia i misteri per captar clients: 

“ El seu triomf va ser no perdre 
l’humor. L’humor que és símptoma 
d’intelóligència. Ara que conec 
la història, cada any per Sant 
LLorenç recordaré la lliçó del 
màrtir-còmic. ”
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Seychelles, Maldives, Fiji, etc... Deixant de banda 
quan les illes són emprades per desterrar ciutadans 
no grats, com ara Jovellanos a Mallorca, o quan són 
emprades per fer de presó com va succeir amb els 
francesos abandonats a la seva ventura a Cabrera, o el 
mateix Guantanamo a Cuba, les illes s’han identificat 
al colólectiu imaginari amb un paradís destinat als 
afortunats o benaventur

Autoritats: tranquils, jo no parlaré d’independència... 

La primera vegada que em vaig sentir afortunada per 
ser d’una illa va ser quan era estudiant a d’Institut del 
Teatre de Barcelona i vaig conèixer un poema japonès 
traduït per Josep Carner.

Diu la primera estrofa:
En el país de Sim,en una cala blanca,
joves i belles seien tres princesetes clares.
En cerca d’una nau la mar escorcollaven:
La nau que les dugués a l’illa somiada,
que en illa cal que visquin les dames benaurades.
I enllà, la mar
era blava.

Així que nosaltres, illencs, som benaventurats per haver 
nascut a una illa i perquè som d’un indret que encara 
no s’ha massificat. Només de nosaltres dependrà el 
que passi amb Selva i els seus voltants. Com volem que 
sigui d’aquí a 10 anys, d’aquí a 20 anys, d’aquí a 50 quan 
nosaltres no hi siguem.

M’he desviat una mica de com pensava començar 
aquest pregó.
Volia começar així:

Quan em vaig adonar que havia dit que sí a fer el pregó, 
quan Joan Rotger m’ho demanà, vaig començar a 
evocar Selva. Vaig començar a pensar que s’ha de dir 
a un pregó o més ben dit quin és l’objectiu d’un pregó. 
Tot d’una vaig començar a demanar-me quina devia 
ser “l’etimologia” i l’arqueologia del nostre clan quan 
celebrem festes. Aquest camp està més que estudiat i 
documentat, però no hi havia temps per endinsar-m’hi...
El que sí sabem és que el joc pertany a l’àmbit del 
sagrat. Tota l’estona que preparava aquest pregó tenia 
l’escut de Selva davant meu, el planeta Terra i un arbre 
a cada costat. Els astres i el bosc... Les llàgrimes de Sant 
Llorenç...

La veritat és que no n’he tret el trellat...Però la meva 
fantasia començà a partir...I això era i no era Selva, de 
difícil pronúncia pels qui no son d’aquí, per a mi:

Selva terme de muntanyes, portal natural de la 
Tramuntana, ara tan anomenada i bravejada, només 
esper deixar-la millor de com l’hem trobada....

- PReGÓ De les FesTes De saNT llOReNÇ PaTRÓ De selva 2014 - 

“ Si abans de néixer, els déus 
m’haguessin donat a triar el lloc 
on volia néixer, sens dubte hauria 
triat una illa, segurament hauria 
triat Mallorca i encara fent més 
zoom hauria triat Selva, la capital 
del meu lloc, Caimari.  ”



Selva amb personatges religiosos i botànics; amb 
senyores de fina sensibilitat que creen balls propis; 
el camí vell de Lluc, del qual som ben devota; Selva 
amb colles de bandejats valents, que la meva fantasia 
imagina com Robin Hood, Selva i la música; 
Selva i la padrina Verana casada amb un caimarienc, 
però sempre, sempre, sempre aclaria que ella era de 
Selva, no de Caimari; Selva representada al seu escut, 
com hem dit, amb el planeta Terra i arbres. Associació 
que la meva fantasia fa amb els druides. Els druides, 
filòsofs i teòlegs, de l’època de l’edat del ferro, una casta 
sacerdotal que actuava com a guia del poble perquè 
tenien la facultat i els coneixements dels astres i dels 
boscos. Vivien a boscos semblants als nostres, als d’aquí 
davant (assenyala la Massanella).

Una terra on el bosc i els planetes, s’ajunten, el sagrat 
amb el terrenal. Les llàgrimes de Sant Llorenç...

Era el temps en què els boscos eren sagrats, la natura 
era venerada, no sotmesa ni malmenada, el poder 
llavors era femení. M’agrada pensar que tal vegada 
els nostres avantpassats, per ser gent que tenien una 

estreta relació amb el bosc i amb les herbes segurament 
també tenien el coneixement sagrat del bosc, com els 
druides...

I per acabar, pens que no ets selvatgí si no...

... menges caragols per La Creu

... si no saps dir Selva

... si no t’encisa el bosc

... si no coneixes ses herbes per posar als caragols

... si no has menjat panades a Crist Rei

... si no t’agrada la murta

... si no saps que són uns filats

... si no trobes la Mare de Déu de Lluc la més “guapa” 
    de totes les Verges
... si no saps que és el Selva Rock

Encara que l’home és promotor natural de discòrdies, 
no promoguem guerres, promoguem pau.
Els que teniu salut donau gràcies i els qui no en teniu 
tanta, coratge fins que la torneu a cobrar.

Gràcies a tots per ser aquí i dedicar-me el vostre temps.

- PReGÓ De les FesTes De saNT llOReNÇ PaTRÓ De selva 2014 - 

“ Selva terra de carboners, nevaters, miners, sabaters, 
ramaders, campers i brodadores. ”

Catalina Solivellas
Agost de 2014

Molts d’anys per a tots
Visca Selva

Visca Sant Llorenç
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Gaudeix de Selva i 

respira aires de festa !
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Dissabte  ·  1 D’agost 
18.00 PosaDa De banDeres
Al campanar de l’Església de Sant Llorenç,
repicada de campanes  i  amollada de coets 
anunciant les Festes Patronals de Selva 2015

19.00 FUtboL Categoria 
              PriMera regionaL 
CLUB ESPORTIU XILVAR - CLUB ESPORTIU PINA
Lloc: Camp de futbol Ses Comes

DivenDres ·  31 De jULioL 
17.30  Un gran joC
TRAMUNTANA SUMMER SPORT 
Gincana destinat a les famílies inscrites en el 
programa d’estiu Tramuntana Summer Sport.
Les proves es realitzaran a diferents carrers i 
places del poble.
 organitza: Club Multiesportiu Portal de la Serra 
Lloc de trobada: Es Centre

DijoUs ·  30 De jULioL 
11.00  Petit ContaContes
                taLLer De PaPaLLones
Portau retoladors per fer papallones per decorar 
la Plaça Major durant les festes de St. Llorenç.

organitza: Biblioteca Municipal 
Lloc: Ca Ses Blaies

SELVA 
2015 Festes Patronals de Sant Llorenç    

Programa - De l’1 a l’11 d’agost

“LOS XILVARS”
A benefici de: 
L’ASSOCIACIó CONTRA EL CàNCER 
Agrupació Local de Selva

Lloc: Ca Ses Blaies

Dissabte  ·  1 D’agost 

19.00 Festa FinaL DeL CaMPUs 
                 TRAMUNTANA SUMMER SPORT

Lloc: Es Centre

20.00 exPosiCió FotogràFiCa
               inaUgUraCió 
A càrrec dels alumnes del curs de fotografia 
impartit per Joan Sastre.

Lloc: Ca Ses Blaies

21.00  Pregó De Festes 
                   sant LLorenÇ 2015 

PRESENTACIó DEL PREGONER 
A càrrec del Batle del Municipi Joan Rotger. 
PREGó DE fESTES 
A càrrec de rosa Planas, escriptora.                                                
Concert del grup:

     
Lloc: Placeta de l’Església

23.00  gaLa MUsiCaL

Latin BLues comBo
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SELVA 
2015Festes Patronals de Sant Llorenç    

Programa - De l’1 a l’11 d’agost

11.00 oFrena a La beata 
                  santa CataLina tHoMas 
Missa i tradicional ofrena a càrrec de 
L’AGRUPACIó AIRES DE MUNTANyA DE SELVA

Lloc: Església Parroquial

DiLLUns ·  3 D’agost 

18.30 torneig De tenis
19.00 torneig De PàDeL
21.00 joCs De taULa 
Jocs eliminatoris de cartes, truc, escambrit 
i parxís  /  Lloc: Plaça Major

DiMarts ·  4 D’agost 
18.30 torneig De PàDeL-tenis 
18.30 FUtboL saLa
CATEGORIAL INfANTIL - CADET
Lloc: Pavellò Ses Comes 

21.00 soPar De Carrers 
Concurs de decoració de taules amb premi 
a la taula millor ambientada. 
Veure les bases a un programa apart.
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), amb data límit per sol·licitar 
el material: 31 de juliol 

18.00 exPosiCió 
“Coses Des PaDrÍ i De sa PaDrina”
Obert al públic: diumenge 2 d’agots de 18.00 
a 20.30 h; dijous 6 d’agost de 18.00 a 20.30 h; 
dissabte 8 d’agost de 11.00 a 13.00 i de 18.00 a 
20.00 h i diumenge 9 d’agost de 18.00 a 20.00h.

organitza: 
associació de persones majors de selva
Lloc: Casal de la Gent Gran de Selva

19.30 tarDa D’aniMaCió inFantiL
Lloc: Plaça Major -  A càrrec de:

Marta &Marina

DiUMenge ·  2 D’agost 



DiMeCres · 5 D’agost 
11.00  joCs D’aigUa
Lloc: Piscina Municipal

18.30  rUta De joCs “seLva 2015”
Si tens ganes de passar un horabaixa engrescat, 
estressant i sobretot divertit vine i participa !!!
Inscripció en el lloc de concentració.

CONCENTRACIó A LA PLAçA MAJOR:
Joies al carrer Cirers, carreres de cintes amb 
bicicletes, jocs populars, Tenis-Taula....

Colabora: Club Multiesportiu Portal de la Serra

19.30  FUtboL saLa
                 Categoria aMateUr
Lloc: Pavelló Ses Comes

20.00  FUtboL Categoria 
              PriMera regionaL 
CLUB ESPORTIU XILVAR 
CLUB ESPORTIU PORT DE SOLLER

Lloc: Camp de futbol Ses Comes

23.00  PUjaDa aL Pi ensabonat 
Lloc: Plaça Major

DijoUs · 6 D’agost  

aCtivitats PrograMaDes - seLvart:
ESPAI DE PINTURA per els més petits

BALLS RíTMICS PER A TOTS 
CADENA D’AqUAREL·LISTES 
col·labora l’artista Joan Sastre
BALL EN LíNIA EN ES PARC

BALLS POPULAS 
amb la participació de balladors/es del poble 

BATUCADA a càrrec del grup “goriMba”
MúSICA EN VIU amb l’actuació de:

19.00  nit De L’art a seLva
Participa en aquesta nit i comparteix el teu art 
i creativitat cantant, tocant instruments, 
ballant, pintant, glosants...  
Lloc: Plaça Major i Es Parc Recratiu

20.00  
Ruta per tastar les tapes oferides per els bars i 
restaurants. Tapes a partir d’1,50€ i beguda a 
partir d´1€. Veure programa apart.

SELVA 
2015 Festes Patronals de Sant Llorenç    

Programa - De l’1 a l’11 d’agost

Llorenç fernÁndez    Juanjo Thunder
El hombre 80Acousthic
Dj LinoDisccovers

...i tots els qui vulguin participar!!
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selvart

ElvaTapes

restaUrant es ParC

CaFeteria es Forn 

bar Can Pereó

restaUrant 
es PortaL De traMUntana 

bar aires De MUntanya 

Participen: 

Lloc: Plaça Major i Parc Recratiu

DijoUs · 6 D’agost  



SELVA 
2015Festes Patronals de Sant Llorenç    

Programa - De l’1 a l’11 d’agost

DivenDres · 7 D’agost
18.30  torneig De 
tenis - PàDeL - FUtboL saLa
Partits eliminatoris.
Lloc: Poliesportiu ses Comes

19.30  CorregUDes De joies
Lloc: Carrer Cirers

DiUMenge · 9 D’agost 
19.00 torneig De PenaLtis
Lloc: Camp de futbol Ses Comes

21.00  CoMPLetes soLeMnes
                De sant LLorenÇ
Cantada dels goig a St. Llorenç i primer ball de 
la Revetla. 
Lloc: Església Parroquial

21.30  revetLa De sant LLorenÇ
ESCOLA DE BALL AIRES DE MUNTANyA
Lloc: Es Parc Recreatiu

23.00  revetLa i baLL en LÍnia 
Amb l’actuació de: 
Lloc: Es Parc Recreatiu

Dissabte · 8 D’agost 
17.00  Festa De L’aigUa
3 Castells d’aigua pels més petits
Piscines - Tatami i més aigua!
Lloc: Plaça Major 
organitza: Espongetes Club

19.30  “troFeU De L’oLivo”
FUtboL Categoria PriMera regionaL 
CLUB ESPORTIU XILVAR - MONTAURA
Lloc: Camp de futbol Ses Comes

23.00  revetLa HaWaiana 
festa temàtica amb ambient Hawaiano. 
Participa vestit de colors!
Lloc: Plaça Major / Amb l’actuació dels grups:

Utopia
Without String

Pirates Pirats
Madona

ISLANDERS FILATS SHOW DUO HAWAI
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SELVA 
POP ROCK 

Nit de Pop-Rock a Selva
Lloc: Plaça Major. Amb l’actuació dels grups:

23.45  

TRIO CRISTAL



Selva és
tradició 
i cultura

Molts d’anys a tothom  
i Bones Festes Patronals de Sant Llorenç

!



- 15 -   Festes Patronals sant llorenç 2015     selva.

DiLLUns · 10 D’agost 

10.00  CerCaviLa
Convidant a tot el municipi a participar a la festa 
Major a càrrec de xeremiers, flabiols i tamborils 
de Selva.

11.00  oFiCi soLeMne 
A l’Església Parroquial de Selva, en honor al 
nostre patró SANT LLORENç. Celebrarà l’Ofici 
Eugeni Rodríguez, Rector de Llucmajor i s’Arenal.
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 de la tradicional ensaïmada  als 
nostres homenatjats per part de fills i néts. 
Lloc: Plaça Major

22.30 traDiCionaL Mostra 
FoLKLÒriCa De La nit De sant LLorenÇ
AGRUPACIó AIRES DE MUNTANyA DE SELVA
 

acta de lliurament del Premi d’investigació 
jaume Lladó i Ferragut 2015
Lloc: Es Parc Recreatiu

DiMarts · 11 D’agost

21.30  FestivaL inFantiL
Actuació inicial de la batucada goriMba jUnior
Actuació dels nins i nines del municipi.
 
Exhibició de gimnàstica rítmica a càrrec de 
l’Escola de Gimnàstica Rítmica de Selva  
Lliurament dels premis dels tornejos de les 
festes.

Colabora: Andrew Pinder, decorats. 
Lloc: Parc Recreatiu

SELVA 
2015 Festes Patronals de Sant Llorenç    

Programa - De l’1 a l’11 d’agost

TRACA DE FINAL DE FESTES  !!!    

Sant Llorenç Patró de Selva  

S’Agrupació



- 16 - selva   Festes Patronals sant llorenç 2015.

g
HOMENATGE a la Gent Gran de Selva - Agost 2014



- 17 -   Festes Patronals sant llorenç 2015     selva.

g
HOMENATGE a la Gent Gran de Selva - Agost 2014



- 18 - selva   Festes Patronals sant llorenç 2015.

MARTORELL OLIVER MIQUEL  04/07/14

PUIGSERVER VALLORI JUAN  10/03/15

FRONTERA PERELLO MARGARITA  25/04/15

MIR VALLORI MAGDALENA  19/09/19

SAMPOL SIMO MARIA  26/04/20

BENNASSAR MASCARO BARTOLOME  04/10/21

BIAL VIDA GABRIELA  28/12/21

PONS CLADERA CATALINA  20/01/22

SOLER VALLCANERAS MARIA  10/12/22

VALLORI CLADERA CATALINA  25/12/22

MATEU MIR BERNADI  25/02/23

LOPEZ CUESTA DIONISIA  03/04/23

MIR VALLORI MARGARITA  01/09/23

SASTRE FERRAGUT ARNALDO  08/12/23

LLADO ALBERTI CATALINA  14/12/23

VALLORI PIZA JUAN MARIA  18/03/24

LLOMPART MORRO ISABEL MARIA  10/06/24

NICOLAU GOMILA JOSE  18/06/24

BERNAD MIR MARIA  07/01/25

FRONTERA PERELLO CATALINA  14/01/25

COLOM FEMENIAS FRANCISCA  25/01/25

POL PIZA MARGARITA  28/03/25

GUAL MORRO JAUME  15/07/25

FORNES MUNAR MARIA  25/09/25

MIR VALLORI MARIA  03/11/25

ALBERTI LLULL FRANCISCA  09/01/26

COLL SASTRE ROSALIA  17/01/26

GONZALEZ VALLORI LORENZO  02/02/26

LLULL REUS FRANCISCA  13/02/26

RAYO COLL MARGARITA  15/03/26

SBERT GUAL ANTONIO  13/08/26

BESTARD SEGUI MARIA  31/08/26

MIR SASTRE ELOY  08/09/26

MORRO CAÑELLAS CATALINA  19/10/26

CANAVES COLOM ANA  25/10/26

SASTRE FERRAGUT JOSE  11/11/26

PUJADAS TORTELLA FRANCISCA  01/01/27

SASTRE VILLALBA MARIA MARGARITA  06/02/27

VIVES MORRO CATALINA  03/06/27

SOLIVELLAS PAYERAS MAGDALENA  12/06/27

RAYO MARTORELL ANTONIO  19/06/27

LLULL SASTRE MARGARITA  02/08/27

MORRO LLINAS FRANCISCA  25/01/28

VICENS CERDA ANTONIA  31/07/28

BENNASAR SALORD MARGARITA  11/08/28

SAMPOL VIVES TOMAS  12/10/28

BERNAD MIR MAGDALENA  12/11/28

GONZALEZ VALLORI ANTONIA  20/12/28

LLULL BARCELO GABRIEL  20/12/28

MUNAR VALLORI JAIME  28/01/29

COLL SASTRE ANTONIA  22/02/29

FEMENIAS FERRAGUT CATALINA  23/03/29

ALBA ROTGER ROSA  12/04/29

REYNES SAMPOL JUANA  12/05/29

REYNES ROTGER PEDRO  21/07/29

FRAU FAR CRISTOBAL  02/08/29

COLOM PAYERAS JORGE  11/11/29

BIBILONI MAIRATA JUANA  02/01/30

PEREZ CALLEJAS CARMEN  23/02/30

VIDAL USO MARIA  11/03/30

TORRENS VALLES JOSE  12/03/30

LLULL SASTRE MARIA  22/03/30

FORNES MUNAR ANTONIA  08/05/30

MIRALLES JAUME ANTONIA  20/09/30

HOMENATGE a la Gent Gran de Selva 2015
L ’Ajuntament homenatja als majors del poble
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TOME FUENTES GABRIEL ANGEL  28/11/30

SOLER BENNASAR MARGARITA  22/12/30

SAMPOL ROTGER JERONIMA  28/12/30

ARROM GUAL ROSA  02/01/31

VIVES VALLORI MARIA  15/01/31

MARTORELL SANTANDREU JAIME  21/01/31

SEGUI BENNASSAR ANTONIO  26/01/31

RIPOLL ALBA BARTOLOME  31/01/31

BIBILONI MAIRATA PEDRONA  18/02/31

HORRACH PUIGROS SEBASTIANA  13/03/31

MARTORELL SASTRE BARTOLOME  24/03/31

POL PIZA MAGDALENA  26/05/31

ROTGER COLL MIGUEL  03/06/31

PERELLO CAPO JUAN  30/08/31

PONS CLADERA LORENZO  30/08/31

MORELL SASTRE ANTONI  10/10/31

MATEU RIERA BERNARDO  22/10/31

MIR VALLORI LLORENÇ  06/11/31

COLL MORELL MARGARITA  06/12/31

ROTGER CARBONELL CATALINA  06/12/31

RAMIS SEGUI BARBARA  20/01/32

ROTGER BENNASSAR JUANA  06/02/32

D’AMATO OSVALDO  12/02/32

ROTGER REUS PABLO  14/03/32

SASTRE BALLESTER MARGARITA  09/04/32

VILLALONGA COLOM ANTONIA  22/04/32

SASTRE CANAVES MARGARITA  03/05/32

CONDADO MARTINEZ FERNANDO  19/05/32

MORRO ALBERTI JUAN  20/09/32

SOLER BENNASSAR MATEO  08/10/32

GONZALEZ VAQUER MANOLO  03/12/32

LLULL SOLIVELLAS CATALINA  15/01/33

COLL MORRO LORENZO PABLO  25/01/33

FERRER FERRA RAFAEL  10/04/33

SASTRE FEMENIAS MAGDALENA  24/04/33

SEGUI COLL CATALINA  22/05/33

ROTGER SAMPOL JERONIMA  31/05/33

FEMENIAS MORRO JUANA  22/06/33

RAYO MORRO ANTONIA  22/07/33

FABREGAT SILVESTRE CONSUELO  14/08/33

FABREGAT SILVESTRE LUISA FERNANDA  14/08/33

RIPOLL VALLCANERAS MARIA  28/08/33

VALLORI MORRO ANA  27/09/33

MORELL COLL ANTONIO  29/09/33

FRAU FAR FRANCISCA  09/10/33

MILLS JOHN MASON  14/10/33

LLOMPART COLOM FRANCISCA  15/11/33

BALLESTER FERRAGUT JUANA  28/12/33

LLOMPART MORRO MARIA PAULA  25/01/34

VILLALONGA COLOM MARGARITA  17/02/34

SASTRE BALLESTER JAIME  02/03/34

MORANTA VIVES CATALINA  13/04/34

PALMER MULET JAIME  15/04/34

ROTGER BENNASAR ANTONIA  18/06/34

BASSA VALLORI JOAN  26/06/34

BIBILONI MAIRATA MARGARITA  04/07/34

OLIVER MORRO JAIME  06/07/34

SOLER BENNASAR SIMON  24/08/34

COLL MORELL MIQUEL  01/09/34

LLULL SOLIVELLAS JAIME  09/10/34

PERELLO COLOM MIGUEL  01/11/34

REUS PALOU ANA  05/11/34

BRUNET RUICH MARGARITA  06/11/34

HOMENATGE a la Gent Gran de Selva 2015
L ’Ajuntament homenatja als majors del poble



Gaudeix de Selva i 

respira aires de festa !


