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2016 Selva

a tot el poble, a les festes patronals de selva
Salutació i convidada

El vostre batle
Joan Rotger Seguí

Benvolguts selvatgins, benvolgudes selvatgines 

“De pedra i sobre la pedra sembla esculpida Selva” 

són paraules que trobarem quan ens introduiguem 

en la lectura del bell pregó pronunciat l´any passat i 

que constitueixen tota una expressió de la solidesa 

i consistència del nostre poble, amb llarga història. 

Damunt aquests fonaments sorgeixen dia a dia il.lusions, 

iniciatives i propostes per millorar el poble, per ser 

acollidor i generador d´oportunitats per a tothom, des 

de el respecte, la tolerància, la solidaritat, el compromís, 

el diàleg.

Aquest és el pensament que ens guia en tot moment i 

que també 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.

Hem de fer constar el  nostre agraïment,  les gràcies, als qui 

heu col.laborat i aportat la vostra tasca en la preparació 

d´aquest programa i en les diferentes accions i activitats 

que s´organitzen al llarg de l´any per la dinamització 

social, económica i cultural del Municipi. 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. I facem cas a les paraules 

que encapçalan aquesta salutació: cuidem-nos uns dels 

altres i mantenguem Selva com un dels espais més bells 

de Mallorca.

En nom de tot  l’Ajuntament, de tot el Consistori i en el 

meu propi, di-vos que tothom  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.

Selva encara és un dels espais més bells de Mallorca, un pont que va cap el cel i cap a 
la muntanya més sagrada que tenim, un poble que té cor i que té futur”

                                                                                                               Rosa Planas, pregonera de l´any 2015  

Molts d’Anys !
i  Bones Festes Patronals de Sant Llorenç de Selva

“
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He de confessar que el meu primer contacte profund 

amb Selva va ser quan vaig venir per fer la recerca del geni 

que defineix la comarca. N’havia de treure l’essència per 

tal de poder fer el reportatge del Genio del Lugar, que ja 

fa un temps que escric en el diari Ultima Hora. Aquest 

compromís ha fet que hagi anat visitant un rere l’altre 

els pobles de Mallorca, tot cercant la seva peculiaritat, 

allò que els fa distints uns dels altres. El geni és aquella 

força elemental que neix de la terra i que li atorga la 

seva personalitat. Els elements de la naturalesa, tal 

i com foren descrits pels antics filòsofs, eren la terra, 

l’aigua, l’aire i el foc. A aquesta idea s’ajustaren tots 

els pensadors occidentals fins gairebé els nostres dies. 

Ramon Llull, de qui a partir de novembre començarem a 

PREGÓ DE LES FESTES 
DE SANT LLORENÇ PATRÓ DE SELVA 2015

Bona nit,
Abans de començar vull agrair l’amabilitat del batle sr. Joan Rotger i a la resta del 
consistori per convidar-me a fer el pregó d’enguany. Per a mi sempre és un plaer i un 
honor poder parlar a les festes de Mallorca, i sobretot quan es tracta d’un dels pobles que 
m’agraden més de la geografia illenca. D’altra banda, sóc conscient que UN PREGONER 
HA DE DUR AMB ELL UN DESIG DE FELICITAT I UNA IMMENSA EMPATIA cap 
a les persones que l’han d’escoltar. HA DE SABER TRIAR LES PARAULES I, COM 
UN JOGLAR, O COM UN POETA, ha de saber cantar la bellesa que l’envolta i fer-
la visible a tots els ulls que, en aquests moments, no són més que orelles. És a dir, ha 
de fer l’operació alquímica de CONVERTIR LES VOSTRES ORELLES EN ULLS, I 
ELS VOSTRES ULLS, EN EMOCIONS. En certa manera, ha d’actuar com el Fèlix de 
les meravelles, personatge protagonista de la novel·la de Ramon Llull, i tenir la seva 
mateixa CAPACITAT DE FASCINAR I FASCINAR-SE. Com un pelegrí de la bellesa, el 
pregoner o pregonera, ha d’experimentar el seu peculiar itinerari AMB LA VOLUNTAT 
DE TROBAR EN EL POBLE QUE L’HA CONVIDAT TOT ALLÒ QUE EL SORPRÈN, 
QUE L’ATRAU I QUE LI VE DE NOU.

Pronunciat per Rosa Planas Ferrer
Filòloga, crítica literària, investigadora i comissària d’exposicions 
mallorquines. Llicenciada en Filosofia i Lletres, secció Filologia 
Hispànica (UIB, 1979) i en Filologia Catalana, especialitat 
Llengua (UIB, 1997).
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celebrar el setè centenari de la seva mort, també creia 

que eren aquests quatre els elements constitutius de 

la matèria. Quin era però, l’element que definia el geni 

de Selva?  Per a mi una terra ignota, en el sentit que 

no tenia costum de venir, però que, per altra banda, 

sempre m’havia suggestionat pel seu nom tan intrigant 

com seductor. 

Una selva dins Mallorca feia pensar en un cor amazònic, 

ple d’exuberàncies de tota mena, però en una muntanya 

tan especial com la que s’acosta a Lluc se’m feia difícil 

d’imaginar la verdesca de les falgueres i les orquídies 

incitadores. Somiava més aviat en un espai màgic que, 

sense la contaminació dels pobles massa turístics, 

romania gairebé intacte en el senderi d’una tradició 

emboscada en el cor de Mallorca. Ja fa temps que crec  

(i és una qüestió de fe) que l’interior amaga millor que 

la costa, i que la imaginació se sent més lliure en els 

llocs que s’allunyen de la frívola variabilitat del mar. 

I què vaig trobar en traspassar el nom i la imatge fixada 

en els llibres d’història? Uns carrers costeruts, creus 

de pedra, vegetació esponerosa i senyals d’una màgia 

antiga, que brolla gratuïta i deliciosa de la llum i les 

seves construccions en els ulls de la terra. De l’antigor 

de Selva en parlen historiadors que, com Pau Piferrer i 

Josep M. Quadrado, definiren l’indret amb un terme poc 

apropiat. De “pintoresca” tractaren Selva en el seu Islas 

Baleares, que formava part d’aquella obra monumental, 

Recuerdos y Bellezas de España, visió romàntica del 

territori on es començaven a intuir els valors turístics 

que s’amagaven rere la geografia de les poblacions 

inèdites. “Pintoresca” era la seva manera de dir 

autèntica, especial, única. Un adjectiu massa pobre per 

qualificar una vila encofrada en la serra que, lluny dels 

ulls curiosos, guarda un tresor de poesia i una història 

fuetejada per bandolers i llegendes. Selva, una de les 

viles fundades pel rei Jaume II, gaudeix de secrets des 

de temps tan reculats com els dels ermitans Bonanat 

Pol o Mateu Catlar. Homes singulars que aprengueren 

a viure prop de la forest i la fontana, que tan fascinaren 

homes de la intel·ligència de Ramon Llull.

Llavors vaig pensar i avui encara pens que és el foc, 

un foc que s’hi manifesta en petits detalls i en grans 

esdeveniments de la seva història. No és casual que la 

parròquia cremés en un destructor incendi l’any 1855, 

ni que el seu patró Llorenç, sigui el sant torrat a les 

brases. Conta el gran folklorista català Joan Amades que 

els moliners de vent de Mallorca invocaven sant Llorenç 

com a patró. Sant Llorenç també fou conegut per ser 

un pescador molt hàbil, de tal manera que el dia que 

l’anaven a martiritzar el peix anomenat palaia, que no 

és altre que el “lenguado”, es va alegrar tant i va moure 

tal cridòria que, de llavors ençà, va ser castigada per 

Nostre Senyor, que li digué: «Palaia maleïda / com sant 

Llorenç / moriràs rostida». Tampoc no és casualitat que, 

durant molts anys, Selva fos el principal productor de 

carbó de Mallorca.  

El foc no tan sols ha marcat la vida del poble, recordem 

l’ancestral afició a la pólvora dels bandolers de la comarca, 

sinó també les formes de l’art que custodia. Vegem-ne 

un exemple. En l’extraordinari calvari medieval, obra 

de Gabriel Mòger, que teniu a la parròquia, trobam un 

exemple de com les característiques del foc intervenen 

en la creació artística. El calvari mostra Jesús crucificat 

i a cada costat, els lladres que foren executats amb ell. 

El de l’esquerra, el dolentot, no és altre que Gestes, de 

cabell vermell i malcarat. Els homes de pèl roig, diu una 

superstició medieval, estan marcats amb el foc, això fa 

que Gestes, igual que Judes, tenguin el cabell rogenc, 

“ Però quin és el geni que tutela 
Selva? Quin l’element que domina 
la seva naturalesa? ”
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el color que anticipa les roentes brases de l’infern 

rostidor. Així, aquest Gestes especialment expressiu del 

vostre Calvari, s’assembla al deixeble traïdor, mentre 

que Dimes, el bon lladre, mostra en el rostre asserenat 

la bona mort que li concedí Jesús i la visió plaent d’un 

paradís que havia de conèixer aquell mateix horabaixa.   

Si parlam de les escales que precedeixen l’entrada de 

la parròquia i que criden l’atenció per la seva amplitud 

i pel nombre de escalons, cal que parlem d’un camí 

iniciàtic per al qual cal estar ben preparat. La pujada 

condueix a un punt elevat on es respira l’aire més 

pur i des d’on s’albira la vertical mística que aspira a 

l’eternitat. Potser algú em dirà que aquests escalons 

responen a la imposició de la geografia que, descarada 

i gens submisa, fa pagar el peatge que ordena un 

municipi edificat damunt turons. 

Arribats a aquest punt, us he de confessar que la 

botànica és una de les meves passions secretes, una 

afició que duc molt amagada (fins ara) i que fa molts 

d’anys que m’ocupa. Però no la botànica científica que 

classifica, analitza i descriu, sinó la més romàntica 

i màgica que parla de les qualitats extraordinàries 

que s’amaguen rere cada herba o llavor. Sóc una 

apassionada de les meravelles de la naturalesa, i cap 

em sembla més extraordinària que les plantes amb les 

seves flors, totes distintes, o els arbres amb les seves 

alçades imponents, o les herbes amb tantes capacitats 

ocultes. 

L’electricitat va ser un invent desestabilitzador, que 

va perjudicar greument les nostres relacions amb 

la naturalesa; aquest estat de coses avui encara s’ha 

agreujat més, Internet i la Informàtica ens allunyen del 

misteri de la naturalesa que només es pot gaudir en la 

plenitud dels cinc sentits. Les herbes i el seu món de 

subtilesa són una de les riqueses de Selva i per aquesta 

raó el P. Francesc Bonafè, eminent botànic i fill il·lustre 

d’aquesta terra, es va sentir atrapat per la bellesa del 

món vegetal illenc, del qual en va fer una enciclopèdia 

i un càntic en la seva monumental Flora de Mallorca. 

Aquesta tendència a la vida selvàtica o selvatgina la 

trobam també en el Cançoner del P. Ginard, on algunes 

- PREGÓ DE LES FESTES DE SANT LLORENÇ PATRÓ DE SELVA 2015 - 

“ Perquè de pedra i sobre pedra 
sembla esculpida Selva, encara 
que la seva etimologia, silva 
o xilbar, una romana i l’altra 
aràbiga, prometen una vegetació 
inesgotable que se entorcilla en el 
nom del municipi.   ”

“ Petites i senzilles, les herbes 
passen inadvertides, perquè són 
humils i no criden l’atenció, però 
amaguen remeis que curen i verins 
que maten. Aquesta botànica 
curiosa m’ha duit a fornir un bon 
arxiu d’herbolari, on de tant en 
tant m’alliber de les tensions que 
provoca la vida artificial.   ”
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de les cançons populars nascudes a Selva lliguen amb el 

que us vaig contant: 

  Dins ses muntanyes de Seuva

  hi ha roses i jardins.

  Ses al·lotes són guapes

	 	 i	es	joves	xerafins.

(Cançoner, III, p.83, 862)  

L’anònim poeta ens diu que Selva és un petit paradís 

encerclat de muntanyes, on no hi falten els àngels (de fet 

hi tenen un carrer dedicat), joves serafins que fan parella 

amb les belles dones que prometen els antics paradisos 

orientals. Però la materialització d’aquesta inclinació 

natural per la botànica es confirma any rere any en 

la coneguda Fira de les Herbes. Impulsada pel doctor 

Carles Amengual, la fira manté viva la flama verda, que 

creix orientada cap el saber i l’espiritualitat. L’escriptor 

Josep M. Espinàs, en el llibre A peu per Mallorca, explica 

la seva estada a Selva i la impressió que li causà la festa 

de les Herbes i el mateix doctor Amengual. Segons 

les seves paraules la fira: «És un espectacle que no 

m’hauria imaginat mai, plàstic i poètic, d’un refinament 

folklòric que meravella». L’escriptor català feia servir 

unes paraules que jo també avui he utilitzat: 

A Selva, de segur que hi tenen bona acollida farmacèutics 

i alquimistes, somiadors i romàntics que valoren la 

famosa «aigo de murta», un preparat extraordinari que 

perfuma i desinfecta i que omple l’aire de meravelloses 

seduccions. 

Mentre l’alambí destil·la, la imaginació vola cap els 

ports de França i d’Itàlia on el preparat era molt ben 

rebut. El gran metge suís Paracels, pare de l’homeopatia 

i de moltes altres ciències, ja deia en el segle XVI que 

l’enemic de la naturalesa és aquell que es creu més 

intel·ligent que ella. És a dir, tots els qui pensen que 

l’artifici supera allò que se’ns ofereix gratuïtament i que 

creu que l’ésser humà sempre serà capaç de substituir 

mecànicament el que es troba de forma natural. 

Conèixer els secrets de les herbes, els seus valors 

curatius i tenir molt en compte el paper fonamental 

que té el lloc on aquestes neixen és una mostra de gran 

saviesa i també de civilització. I Selva és, ho demostren 

els fets, un dels pobles més civilitzats de Mallorca. 

Per acabar, us contaré algunes curiositats de la murta, 

que he tret d’aquestes notes que col·lecciono i que vaig 

ampliant al llarg d’una vida de lectures. 

Els seus vapors perfumats milloren la migranya. A la 

Grècia clàssica va ser adorada amb el nom de Mirtia i, 

en el segle XVIII, el gran poeta anglès William Blake va 

- PREGÓ DE LES FESTES DE SANT LLORENÇ PATRÓ DE SELVA 2015 - 

“ meravella, poesia, imaginació... 
paraules que evoquen olis i 
bàlsams, fades i dracs, dimonis 
boiets i xeremies plenes d’aires de 
muntanya...   ”

“La murta va ser consagrada 
a Venus pels romans i és, en el 
llenguatge simbòlic, l’emblema 
de la compassió. S’utilitza en la 
màgia eròtica per fer pocions i, en 
ús extern, cura les contusions i les 
nafres.”
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- PREGÓ DE LES FESTES DE SANT LLORENÇ PATRÓ DE SELVA 2015 - 

escriure: «I més enllà, una murta em temptava amb les 

seves flors».

Quan escric això, no puc deixar de pensar que els aires 

de muntanya, que circulen baix el cel de Selva, m’estan 

embogint amb les seves olors. Les paraules quan 

parlen d’herbes em fan oblidar una part important 

que no vull callar en aquest pregó. És molt senzill i té 

a veure amb la necessitat de protegir el que tenim. 

L’obligació de mantenir-ho, el dret de preservar-ho, 

i també la voluntat d’augmentar-ne el coneixement i, 

si és possible, la bellesa. Sé que avui ens agraden les 

coses ràpides, servides en format breu, en aparadors 

de vidre, en les peixeres bullents de les xarxes socials, 

però no m’importa nedar a Selva on no hi ha mar 

(encara que se’l veu de lluny) i fer-ho contracorrent. 

Vull nedar a Selva contra la destrucció del patrimoni 

natural, contra la massificació que imposa el turisme, 

contra la deshumanització del territori i de la societat 

que un dia va ser tan singular. I vull nedar en el foc de 

la festa, en un mar d’espurnes i aromes, en una intensa 

i sincera felicitació a tot el poble perquè Selva encara 

és un dels espais més bells de Mallorca, un pont que va 

cap el cel i cap a la muntanya més sagrada que tenim, 

un poble que té cor i que té futur. Amb el Cançoner us 

vull fer ofrena d’una cançó que va néixer en aquestes 

contrades i que avui faig ben meves: 

Rosa Planas, 1 d’agost de 2015

De la flor surten espines,
De les espines, la flor; 
I ses paraules fines,

Per tu, [Selva] surten del meu cor.

(Cançoner, I, p.162)

Que sant Llorenç i la Mare de Déu d’Agost us protegeixin. 

Bones festes!!
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Gaudeix de Selva 
i respira aires de festa 

SELVA

Fo
to

: J
av

ie
r V

ig
ue

ra



10

Dimarts 2 d’agost 
18,00  

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 2016

19,30 
 INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ

“10 MIRADES A L’ARXIDUC 
LLUIS SALVADOR”

Lloc: Es Centre
 Patrocina: Vicepresidència de Patrimoni, 

Cultura i Esports del Consell de Mallorca

20.30    
PREGÓ DE FESTES SANT LLORENÇ 2016 

A càrrec de  D. Llorenç Vallori, 
President de la Germandat de Donants de Sang

de Mallorca (2002-2016).                                                
Lloc: Placeta de l’Església

Diumenge 31 juliol 
11,00  

OFRENA A LA BEATA SANTA CATALINA THOMÀS
Missa i ofrena, església parroquial.

Organitza: Agrupació Aires de Muntanya

Dimecres 3 d’agost
18,30    

JOCS POPULARS 
PER ALS NINS I NINES DEL POBLE

Patrocina: 
Vicepresidència de Patrimoni, Cultura i Esports del 

Consell de Mallorca.           
Lloc: Plaça Major.

20,00 
TEATRE INFANTIL 

“ELS CONTES JA NO SÓN EL QUE EREN”
Grup de teatre petits artistes d’inca

Lloc: Auditòrium d’Es Centre

21,00  
JOCS DE TAULA

JOCS ELIMINATORIS DE TRUC I PARXÍS
Lloc: Plaça Major

23,00  
TRADICIONAL PUJADA AL PI ENSABONAT 

Lloc: Plaça Major

2016

Festes Patronals de Sant Llorenç de Selva    

Selva Programa - Del 2 a l’11 d’agost

 TORNEIG DE TENIS 
SANT LLORENÇ

Pre Benjamí -  Aleví  - Infantil 
Femení i Absolut

Organitza: Club Tenis Selva
Inscripcions abans de dia 2 d’agost: 

670 315 975 
 juancifrecifre87@gmail.com

Preu: 1 categoria 10€, 2 categories 15€

22.00
CONCERT DEL GRUP 

DONALLOP
Lloc: Ca ses Blaies* *
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23,30 
VERBENA / Lloc: Parc Recreatiu

MIAULOS
AFTERSUNS
DJ LE COQ

Dijous 4 d’agost
18,30  

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“FOTOGRAFIES ANTIGUES”

Organitza: Associació de Persones Majors de Selva
Obert al públic: 4, 6,7 i 8 d’agost de 18:00 a 20:00 h.

Lloc: Casal de la Gent Gran de Selva

19,00    

NIT DE L’ART A SELVA
Participa aquesta nit i conta rondalles, gloses, canta, toca 

un instrument, pinta, balla…gaudeix!!
ACTIVITATS PROGRAMADES:

Concurs de selfies, col·labora Joan Sastre, fotògraf
Mostra de TATUPROJECT a càrrec de Jaume Ripoll

Espai de pintura per els més petits
Ball rítmic per a tots / Exhibició de Zumba

Música ambient / El Hombre 80, Duo, Jaume Pons  
Ball en línia a la Plaça Major

Balls populas amb la participació de balladors/es del poble 
 Batucada a càrrec del grup GORIMBA
 Lloc: Plaça Major i Parc Recreatiu

Divendres 5 d’agost
   

19,00 
CORREGUDES DE JOIES

Lloc: Carrer Cirers

19,30  
CINTES EN BICICLETA 

Lloc: Plaça Major

2016

Festes Patronals de Sant Llorenç de Selva    

Selva Programa - Del 2 a l’11 d’agost

SELVart
SELVA Pop Rock

* *

*

NIT DE POP-ROCK A SELVA
Lloc: Plaça Major

AMB L’ACTUACIÓ DE:

4L
DISCOVERS

SES BUBOTES
DJ JONNY PUB

23,45 

*

t a p e S e l v a
Ruta per tastar les tapes oferides pels bars i restaurants. 

Tapes a partir d’1,50 € i beguda a partir d’1€. 
PARTICIPEN:

RESTAURANT ES PARC, CAFETERIA ES FORN, BAR AIRES 
DE MUNTANYA, BAR CAN PEREÓ.

 * Veure programa apart *

20,00

* *
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Dissabte 6 d’agost
 

17,00 
FESTA DE L’AIGUA

Castells d’aigua pels més petits
Catapulta, Piscines, Tatami

Tardeo amb DJ LINO, 
i la millor música de tots els temps

Organitza: Espongetes Club
Lloc: Poliesportiu Es Putxet

Diumenge 7 d’agost
19,00  

“TROFEU DE L’OLIVO”
CLUB ESPORTIU SON CLADERA (3a divisió) 

I CLUB ESPORTIU XILVAR 
(primera regional preferent)

Lloc: Camp de futbol Ses Comes

20,00 
OBRA DE TEATRE 

“PASSATGERS DE BRAIANER”
Comèdia de Miquel Mas
Lloc: Auditori Es Centre

21,00 
BALLADA POPULAR FOLKLÒRICA 
MARJAL EN FESTA DE SA POBLA

Lloc: Parc Recreatiu

22,30 
GALA MUSICAL 

LOS XILVARS
Lloc: Ca ses Blaies* *

* *

2016

Festes Patronals de Sant Llorenç de Selva    
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23,00 
VERBENA

Lloc: Plaça Major

BALL EN LINIA
CRISTAL

MADONA
FILATS SHOW
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Dilluns 8 d’agost
18,30

FUTBOL SALA
Categoria Infantil – Cadet

Inscripcions a l’Ajuntament, fins dia 6 d’agost
Lloc: Poliesportiu ses Comes

Dimarts 9 d’agost
11,00 

ESPECTACLE DE CONTES 
EDUCATIUS EN ANGLÈS MILLIE POTTER 

a càrrec d’Elàstic Nou Produccions
Ho organitza: 

Biblioteca Municipal / Consell de Mallorca
Lloc: Auditori d’Es Centre

18,00 
CORREGUDES DE JOIES

Lloc: Camp de futbol ses Comes

18,30 
TORNEIG DE PENALTIS

Diferents categories
Lloc: Camp de futbol ses Comes

20,30 
COMPLETES SOLEMNES DE SANT LLORENÇ

Cantada dels goigs de sant Llorenç i 
primer ball de sa revetla 
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 i músics de 
S’AGRUPACIÓ

Lloc: Parc Recreatiu
REVETLA POPULAR PER A TOTHOM

Lloc: Es Parc Recreatiu

2016
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21,00  
SOPAR DE CARRERS

Concurs de decoració de taules i ambientació de 
carrers amb premi a la taula millor ambientada

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  màxim fins 

dia 6 d’agost.
Enguany, pregam que el mobiliari, taules i cadires, 

siguin aportades pels participants. 

Els veïnats designaràn el nom del carrer amb 
el que participin al concurs. El jurat valorarà 
la decoració i ambientació dels carrers: per 

temàtica, el·laboració, originalitat i creativitat. 
Els participants hauràn d’aportar fotografies 
de la taula, carrer ambientat i selfies amb els 

participants. 
Les fotografies es podran enviar a 

padro@ajselva.net 
fins dia 9 d’agost. Els veïnats organitzadors 
del sopar del carrer guanyador, rebran el 

reconeixement de PREMI A LA DECORACIÓ I 
AMBIENTACIÓ DEL CARRER SELVA 2016 

que s’entregarà en el transcurs del Festival Infantil. 



2016 Selva

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 Mn. Francesc Ramis Oliver.
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 

Oferit 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 

Lloc: Plaça Major

22,00  
ACTUACIÓ DE O’VEUS

Lloc: Parc Recreatiu

22,30  
MOSTRA FOLKLÒRICA 

DE LA NIT DE SANT LLORENÇ
 Actuació de l’Agrupació 

Aires de Muntanya de Selva
Lloc: Parc Recreatiu

Dijous 11 d’agost
21.30  

GRAN FESTIVAL INFANTIL
Actuació dels nins i nines del municipi

Organitza: Quintada’98

EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA RÍTMICA 
A càrrec de l’Escola de Gimnàstica Rítmica de Selva.  
Lliurament dels premis dels tornejos de les festes.

Reconeixement a 
ALEXANDRA MOODY

Subcampeona de España Junior Absolut 
de Gimnàssia Rítmica

Lloc:  Es Parc Recreatiu

I 
Trobada de Quintades 

de Selva

Traca De Final De Festes !!!    
Molts d’anys!

SANT LLORENÇ PATRÓ DE SELVA

Dimecres 10 d’agost

AgrupacióS'
**

ORGANITZA: 
Associació Quintades de Selva
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Dissabte, 20 d’agost

I 
Trobada de Quintades 

de Selva

11,00
Amollada de coets convocant
les quintades a sa Plaça Major

14,00
Dinar de quintades

16,00
Festa de ses quintades

ORGANITZA: 
Associació Quintades de Selva 15
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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
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
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

HOMENATGE a la Gent Gran de Selva 2016
L ’Ajuntament homenatja als majors del poble
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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
MATEU LLABRÉS MIGUEL 06/01/35
LLABRÉS LLABRÉS ANTONIO  05/02/35
RAYÓ MARTORELL SIMÓ  16/02/35
MOYÀ COLL FRANCISCA 08/03/35
VALLORI CAIMARI LORENZO  23/03/35
CLAVERA SOLIVELLAS FRANCISCA 25/03/35
PÉREZ GALLARDO MANUEL  26/03/35
MORRO COLL JOANA  19/04/35
GUAL MORRO MARIA  08/05/35
MARTORELL SASTRE FRANCISCA  17/05/35
ABRINES CAPÓ JAUME  29/05/35
COLL SATRE FRANCISCA 19/06/35
AMENGUAL ARTIGUES MARGARITA  20/06/35
VIVES VALLORI CATALINA  04/07/35
LLOMPART AMET CATALINA  12/07/35
COLOM FEMENIAS CATALINA  18/07/35
MORENO CASTILLO ALONSO 31/07/35
ALBRTÍ ROTGER ANTONIO 04/08/35
NICOLAU REUS GABRIEL 16/08/35
RAYÓ MORRO JOSÉ 25/11/35
LLABRÉS CRESPÍ GUILLERMO  18/01/36
GUAL POL ANTÒNIA  31/03/36
GARCÍA  CHAMIZO ROSA 18/06/36
RAYÓ MARTORELL MARGARITA  22/06/36
DURENDEZ CRUZ MARIA MERCEDEZ 02/07/36
TORTELLA REUS ANTONIO  23/09/36
PONS FIOL BÁRBARA  06/10/36
COLL VALLORI SEBASTIANA  12/10/36
SOLER BENNASAR JAUME  12/10/36
GRACIA CRUZ ANTONIO  06/11/36

HOMENATGE a la Gent Gran de Selva 2016
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Gaudeix de Selva i 

respira aires de festa !

www.ajselva.net
www.selva-portal.com

www.facebook.com/ajuntament.deselva
Plaça Major - 107313 Selva, Illes Balears - 971 51 50 06


