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Salutació

Arriba Sant Nicolau de Tolentí, al tombant de l’estiu, aquest 
especialment sec. No fa renou perquè com el qui està al cap de la cua 
esperant el seu torn pacient, sap que davant duu moltes altres festes, 
però arriba amb la bulla d’un Cas Concos rioler i festós que les ha 
preparat amb la millor cura que pot tenir per les seves estimades 
festes, festes que no deixen de banda els actes més tradicionals  
d’aquestes però que volen ser actuals i innovadores.

Són festes del poble per al poble, hi participa la comissió de festes, 
veïns, Ajuntament i tots els que després agraeixen la feina i són al 
carrer els dies de festa, perquè no hem d’oblidar que una festa la fa el 
que la prepara, el que la viu i el que la respecta.

Un bon felanitxer sap que la darrera verbena no és per Sant Agustí, 
és a Cas Concos. Qui no ha anat a la paella i no ha passat pena de si 
ens banyarem o haurem de menester ombra? Fona i balins, esport i 
cultura, més fresca, agraïda i desitjada i amb la bulla dels veïns per la 
seva, la millor i més estimada festa. I no perdre aquest encant tan local 
i proper l’ha feta coneixedora per als externs i tots plegats feim que 
aquests dies Cas Concos des Cavaller sigui un bull de gent.

A tots i a totes i especialment a concarrins i concarrines, el desig que 
aquest programa sigui del vostre grat, i que valoreu la feina feta que 
trobareu en girar pàgina. Us desig unes molt bones festes, la companyia 
d’amics i el record amb amor per als qui no hi podran ser.

Molts d’anys a tots i a totes!

Jaume Monserrat Vaquer
Batle de Felanitx
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Convit

Acabam un estiu molt calorós i poc plujos, crec que de cada pic 
més , el canvi climàtic és una realitat, tots ens adonam d’una manera 
o d’altra de la situació, i molt especialment les terres se’n ressenten. 
Hauríem de prendre mesures.

Enyoram qualque tronadissa, qualque ruixat, que ens ajudi a baixar 
el termòmetre i amb ell aquesta calor d’aquests dies.

Com veis, ja tornam a ser a les portes de les nostres festes de Sant 
Nicolau. Sabeu que hi passa d’aviat un any i un altre!

Són moltes les festes que vivim, hi gaudim de cap a cap d’any, però 
només unes són les més estimades per tots els concarrins i concarrines, 
les del nostre Patró, Sant Nicolau.

Aquests dies, hem de sortir al carrer, a gaudir i participar dels 
diferents actes programats amb molta cura per totes les associacions i 
per persones que ens han volgut ajudar, a les quals vull agrair la seva 
dedicació i  esforç.

Per anar acabant, vull dedicar una recordança a totes aquelles 
persones que desgraciadament ens han deixat durant aquest any i, amb 
la mateixa, donar la benvinguda als nouvinguts.

Bé, tothom a penjar la bandera, gaudir de les festes de la millor 
manera. Sempre pensant en tenir cura de la neteja i del respecte per 
a totes les persones.

Concarrins, concarrines les festes són aquí!  Que les poguem gaudir 
amb salut i alegria entre tots!

Bones Festes i feliç Sant Nicolau!

Molts d’anys a tothom!

Toni Oliver
Delegat de la Batlia de Cas Concos
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L’arrendament de la possessió

de Sa Galera (1816/20)

A partir del segle XVIII, la 
gran majoria dels propietaris de 
les grans possessions les arren-
daven o donaven a mitges a un 
conductor conegut popularment 
com l’amo. A 1816, Baltasar Nicolau 
Huguet, propietari de sa Galera, 
l’arrendava o llogava a Pere Igna-
si Obrador Obrador. Els Nicolau de 
sa Galera l’havien adquirida a 1510 

i des de llavors l’havien posseïda 
ininterrompudament. Aquests, que 
ocupaven càrrecs dins l’adminis-
tració local, tenien posada a Fela-
nitx, al carrer Nou. Al cadastre de 
1759 constava que tenia una exten-
sió de 406 quarterades. Sabem que 
Baltasar Nicolau Huguet, casat amb 
Antonina Caldentey de Son Sard, va 
morir a 1824 i els seus fills Julià, 

Cases de la possessió de sa Galera Vella
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Damià i Baltasar van moure litigis 
per la seva herència. Arran d’això 
la possessió es va dividir entre sa 
Galera Vella, la porció més gran, sa 
Galera Nova i sa Galera Petita.

Dia 7 de febrer de 1816, a 
Felanitx, davant el notari Antoni 
Adrover, els esmentats Baltasar Ni-
colau i Pere Ignasi Obrador signa-
ren un contracte d’arrendament1. 
L’arrendatari era de Cas Concos, 
de la família coneguda com de cas 
Teuler, donat que es dedicaven a la 
fabricació de teules. El document 
registra aquesta circumstància, ja 
que especifica que aquest no podrà 
emprar llenya de la possessió per 
al forn de les teules.  A 1814, Pere 
Ignasi Obrador havia fabricat tren-
ta dotzenes de rajoles de test per 
a dues capelles de l’església de Cas 
Concos2. No molt lluny de ses cases 
de sa Galera Vella hi ha una casa 
coneguda com a cas Teuler, a més 
d’altres tres, dues vora la carretera 
que va a Portopetro, abans d’arri-
bar al Puig Gros, i una altra, més a 
prop del poble, darrera can Mola. 
L’esmentat contracte no incloïa tota 
la possessió, ja que el propietari 

se’n reservava una part, podríem 
dir la millor: Item es pacte no va com-
pres, en el pressent arrendament, la terra 
comensant a la bassa3 tirant al llorer ni 
tot el sementer de la bassa, ni menos la 
terra dita el Llorer, la terra dita lo ort4, 
el sementer de la Era5, molí de vent6, ca-
ses principals de dita possessió, y demés 
finques anexas an elles, las viñas y ferret-
gers. I també: Item me reservo el tancat de 
la Pleta del Forn7 dit el Petit. Però, cedeix 
a l’arrendatari: Item es pacte te entregaré 
cases, forn, payses, y podràs servirte de 
las boveres fetes an la Galera y el sotil 
a se aygoves de devant y cambre. La du-
rada del contracte era de quatre anys i 
de quatre esplets, fèrtils o esterils, que 
comensarana contar dia vuyt de setembre 
de este ayñ, y conclouran, en semblant dia, 
de lo ayñ de mil vuit cents y vint. El dia 
d’entrada i sortida es fixava el dia 
de la Nativitat de la Mare de Déu, 
coneguda popularment a Mallorca 
com la Mare de Déu dels Missatges, 
donat que era la data de fi de con-
tracte del personal agrícola que es 
llogava a les possessions i coincidia 
amb la fi de l’any agrícola. La ren-
da o lloguer, pròpiament dit, que al 
contracte s’anomena ànnua mer-
cè, es fixava en 550 lliures anuals, 
moneda de Mallorca, que es devien 

1- ARM, Protocol A-961, f.47-49v

2- LLadó i Ayarte, Miquel, Som des Concos II. Construcció del 3r Oratori 1811-1821. Col·lecció “Coses Nostres”, Cas Concos, 1988, p. 65

3- Bassa situada entre sa Galera Vella i l’actual Galera Nova, vora el revolt. Actualment dessecada. Aprofitava l’escorrentia 
de l’aigua provinent del turó de sa Galera. El seu sistema hidràulic per recollir i conservar l’aigua possiblement és 
d’origen musulmà. El nom musulmà de sa Galera era Bobar, ermàs. Els escrivans catalans ho van transcriure com a Bombar.

4- Baix les cases de sa Galera Vella antigament hi havia una sínia, possiblement d’origen musulmà, vora la qual es devia 
fer hortalissa.

5- L’era de sa Galera Vella, situada darrere les cases,  és la més gran de la contrada de Cas Concos.

6- Es refereix al molí conegut actualment com de can Baster, documentat al segle XVII. El molí no disposa ni d’envelador 
ni de casa per al moliner, cosa que fa palesa la seva antiguitat.

7- Pleta des forn , zona situada a la recta de la partió amb Santanyí, devers can Rectora, tindria aquest nom perquè hi devia 
haver hagut algun forn de calç. S’hi troben també algunes restes prehistòriques.
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pagar en metàl·lic en tres terminis 
plans, esto es cent vuitanta tres lliures 
sis sous y vuit diners para la Nativitat 
del Señor, iguals para la Resurrecció del 
Señor y semblants, dia vuit de setembre 
de cada any. Aquesta quantitat a les 
saons era força important. A 1819, 
la possessió de sa Vall del terme 
de Santanyí, una de les més grans 
de Mallorca, de quasi 5.000 quarte-
rades, es llogava per 2.000 lliures 
anuals i, a 1820, la de son Amer, des 
Llombards, d’unes 600 quarterades, 
es llogava per 600 lliures anuals 
més 20 quarteres de xeixa i 10 d’or-
di. La construcció de l’antiga esglé-
sia de Cas  Concos, edificada entre 
1811 i 1813, va costar 849 lliures, 5 
sous i 6 diners, de les quals Balta-
sar Nicolau de sa Galera va contri-
buir amb 135 lliures. Cal destacar 
que s’especificava al contracte que 
no es podia adduir cap motiu o raó 
per deixar de pagar la renda dins 
els terminis acordats: es pacte no po-
ras eximirte dit arrendatari de pagar a 
mi dit arrendador ni a los meus, la anua 

8- Volva, malura dels sembrats que prové de l’aire.

9- Rovell, malura dels sembrats produïda per un fong que forma taques vermelloses a les plantes. Una antiga pregària 
mallorquina, deia Un pare nostro per Sant Jordi, que mos guard de rovell i mala volva.

mercè expresda, ni menos las reserves 
contengudas per qualsevol cargue adversa 
dins el termini de dits quatre anys, pen-
sat o impensat, y raro contingent com son 
pedra, granit, volva8, rovell9, neu, gelada. 
Es constituïa en fiador, el seu pare 
del mateix nom i present an estas co-
ses Pere Ignaci Obrador, fill de Pere Ignaci 
i Antonina Nicolau, pare del indicat Pere 
Ignaci, el principal en este contracte, na-
tural de la mateixa vila i de grat me con-
tituesch fiador al expressat Pere Ignaci 
mon fill, per la responsabilitat de la anua 
mercè de dits quatre anys, cumplint las 
reserves, condicions y pactes expressats, 
fent de negoci agno causa propio, promet 
complir tot lo sobre i obligo tots mos bens, 
mobles e imbobles y semovents, presents 
y futurs. El contracte es podia res-
cindir el primer any per ambdues 
parts però s’havia d’avisar l’altra el 
primer dia de 1817. Emperò, a més, 
s’especifiquen un seguit de clàusu-
les i obligacions que havia de com-
plir l’arrendatari. Aquestes eren 
les següents:

1- L’arrendador havia d’aportar la possessió a us y costum de bon conrador, pena 
de pagar los perjudicis.

2- Havia de conrear la possessió a quatre sementers. És a dir, posar en 
pràctica la rotació quadriennal de cultius que a Mallorca eren, el primer 
any, blat o xeixa, el segon ordi i civada, el tercer ermàs i el quart llaurar 
i sembrar blat a la tardor.

3- S’obligava a semblar almanco 10 quarterades en cada sementer.
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4- Les pastures, ermassos, estivades i pàmpols de les vinyes serien de l’ar-
rendatari.

5- L’arrendatari podria menjar raïm de les vinyes però no se’l podia dur 
de cap manera a casa.

6- L’arrendatari no podria treure ni fems ni palla de la possessió.

7- L’arrendatari en acabar l’arrendament havia de deixar a la possessió els 
mateixos quintars de palla i fems que hi havia.

8- L’arrendatari no podria tallar llenya ni cap soca de la possessió, ni de 
cap manera cremar-la a la taulera de la família Obrador, sots pena de 10 
lliures per quintar.

9- Les figues de cristià de les figueres del sementer de la bassa i les figues 
de moro de la Pleta del Forn serien de l’arrendatari però no hi podia 
posar bestiar que hi fes malbé.

10- El primer any, l’arrendatari podia collir totes les figues agostenques 
encara que haguessin madurat abans de dia 8 de setembre i el darrer 
any de l’arrendament no les podria collir.

11- L’arrendatari havia d’entregar al propietari cada any dos quintars de 
formatge, un del primer que es fa i l’altre al mes d’abril.

Mapa comarca de Cas Concos.
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10- La barquera són els caps de bestiar que pasturen mesclats amb el ramat, però no són de l’amo del ramat sinó d’una 
altra persona.

11- Els estimadors del ramat van ser Jaume Escalas, Sebastià Juan i Sebastià Riera.

12- Toís,  anyell que té entre un i dos anys.

13- Moltó, mascle de l’ovella.

14- Sembla que l’estimació de 36 lliures només era només dels 4 moltons.

ESTIMS DEL RAMAT DE LA POSSESSIÓ

 137 Ovelles (113 ovelles, 20 toïssos12 i 4 moltons13) 36 lliures14

 10 Bous (8) i un parell de llaurar 190 lliures
 3 Equins (1 mula, 1 cavall i 1 ruc) 70 lliures
 12 Porcs (11 trutges i 1 verro) 77 lliures
 4 Porcs sanats 28 lliures
 30 Porcells (21 porcells i 9 porcelles) 49 lliures
 3 Egües 205 lliures
 3 Someres 105 lliures
 2 Bèsties per llaurar 200 lliures

  TOTAL 960 lliures

S’especificava que en acabat 
el contracte s’havia d’entregar el 
mateix nombre de bestiar entregat 
i estimat; sens poder baratar bestiar, ni 
lo any ultim podre vendre el bo y com-
prarne  de altre para dar el nombre.

   El contracte es va signar a 
la vila de Felanitx, dia 7 de febrer 

de 1816, davant el notari de Santanyí 
Antoni Adrover. Només van poder 
signar el propietari Baltasar Nico-
lau i el notari, perquè no lo firmaren 
dits Obradors (pare i fill) per no saber, 
ni menos los testimonis. Aquests van 
ser Cosme Vidal i Damià Verger.

Jaume Obrador i Escalas

12- L’arrendatari havia d’entregar cada any al propietari per Tots Sants un 
porc sanat, de pes de 9 arroves.

13- L’arrendatari havia d’entregar cada any al propietari, dues porcelles.

14- L’arrendatari havia de tenir dins de la seva guarda dos porcs sanats del 
propietari.

15- L’arrendatari li havia de guardar al propietari 6 ovelles de barquera10.    

El propietari li entregaria a l’arrendatari la llavor per al cultiu: 10 
quarteres de blat, 5 quarteres d’ordi i 5 quarteres de civada. També li en-
tregaria el bestiar estimat11 de la possessió.
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Unes fotografi es de Cas Concos

a l’obra del cançoner popular

de Catalunya de 1926

A 1921 a Barcelona, per ini-
ciativa del mecenes Rafael Patxot i 
Jubert i de l’Orfeó Català, es va crear 
l’entitat Obra del Cançoner Popular de 
Catalunya amb la finalitat de recollir 
les cançons, els balls i les músiques 
populars de les terres de parla ca-
talana. Per la qual cosa, es van dur a 
terme les anomenades missions, tre-
balls de camp, encomanats, gene-
ralment, a dues persones, almenys 
una de les quals era músic i l’altra 
era o bé filòleg o folklorista. Aques-
tes missions van recórrer Catalunya, 
les Illes Balears i una petita part 
del País Valencià cercant informa-
ció de primera mà. A més de reco-
llir danses i músiques tradicionals, 
es feren nombroses fotografies de 
personatges, costums i cases de 
camp, ja que també es va afegir a 
la recerca el grup d’Estudi de la Masia 
Catalana, un projecte d’investigació 
sobre el món rural als Països Cata-
lans. Ambdós projectes es van dur 
a terme fins a 1936, interromputs 
per la Guerra Civil. Els seus materi-
als van ser publicats, parcialment, 
entre els anys 1926 i 1929. A les Illes 

Retrat d’un home gran amb barret
i bastó de Cas Concos.

Baltasar Samper/Ramon Morey
Arxiu fotogràfic del Centre
Excursionista de Catalunya
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Retrat d’una dona gran de Cas Concos.
Baltasar Samper/Ramon Morey
Arxiu fotogràfic del Centre
Excursionista de Catalunya

Bótes i una premsa al celler
des Rossells.

Baltasar Samper/Ramon Morey
Arxiu fotogràfic del Centre
Excursionista de Catalunya

tal de retxes: una altra que porta 
el títol Pati i part de la façana des Ros-
sells, on hi ha una instantània de la 
façana principal de les cases de la 
possessió concarrina des Rossells i 
una altra, de menys qualitat, amb el 
títol Bótes i una premsa al celler des Ros-
sells, on es pot observar dues bótes 
congrenyades i una premsa de vi 
del celler de l’esmentada possessió. 

  Hem trobat adient la seva 
publicació al programa de festes de 
Cas Cancos d’enguany.

J.O.

Balears, un dels missionistes va ser 
el prestigiós músic mallorquí Bal-
tasar Samper Marqués. La majoria 
de les fotografies d’aquest projecte 
es troben a l’arxiu fotogràfic del 
Centre Excursionista de Catalunya. Entre 
les quals n’hi ha 4 de catalogades 
que van ser fetes a 1926 a Cas Con-
cos per Baltasar Samper i Ramon 
Morey que porten els següents tí-
tols: Retrat d’un home gran amb barret i 
bastó de Cas Concos, en la qual apareix 
un home que no hem pogut iden-
tificar amb una cigarreta a la mà 
dreta, sobre un fons d’una paret de 
marès i que porta barba d’un pa-
rell de dies, capell i bastó; una al-
tra amb el títol Retrat d’una dona gran 
de Cas Concos, amb el mateix fons, on 
apareix una dona que tampoc hem 
pogut identificar amb un davan-
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Pati i part de la façana des Rossells.
Baltasar Samper/Ramon Morey
Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.



Dilluns 2 de setembre

Inici del torneig de truc.
Hora: 20:00h
Lloc: al Bar Can Blanco.
Continuarà durant la setmana.

Dimarts 3 de setembre.

Repicada de campanes i penjada de banderes, per celebrar que falten 7 dies 
per al dia del nostre Patró.
Hora: 13:00h

Dimecres 4 de setembre.

Inici del torneig de petanca.
Hora: 19:00h
Lloc: al costat del bar Es Cassino.

Dijous 5 de setembre.

Torneig de futbol  entre penyes. Penya Mallorquinista Es Cassino i AT. Balears 
de Cas Concos. Es jugará una porcella.
Hora: 20:00h
Lloc: al camp d’esports d’Es Cavaller.

12  |

Programa d’actes ofi cial

amb motiu de les festes de

Sant Nicolau de Tolentí
Cas Concos 2019
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Divendres 6  de setembre.

Repicada de campanes i amollada de coets tot anunciant el començament de 
les festes. Cercavila amb xeremiers, caparrots i dimonis de Cas Concos des 
Cavaller. Amb el mateix cercavila s’inaguraran les exposicions de pintura:
al Local de Cas Concos, exposició col·lectiva d’Andreu Maimó i Susana Gaitán. 
Al costat de la rectoria, exposició “Sumant Rutines” de Pep Molina. 
Hora: 19:00h

Pregó de festes a càrrec de Margalida Vaquer Manresa, “ Botera”.      
A continuació Lliurament del pregó de l’any passat a la pregonera Margalida 
Obrador Bennàssar, publicat a la Col·lecció Coses Nostres, patrocinat per la 
Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Felanitx.
Farà l’entrega el Sr. Josep Grimalt Vidal.
Hora: 20:00h

Sopar de frit.
Hora: 21:30h
Lloc: al carrer del Castell, on es fa cada any.
Ho organitza: Assossiació de Mestresses de Casa de Cas Concos.
Preu 10€. Tiquets a la venda fins dimarts dia 3 de setembre.

A continuació, ball de saló.
A carrec del grup SWING 2, amb Paco Almodóvar i Lluís Amores.
Lloc: a la plaça de l’església.

Dissabte, 7 de setembre.

Jornada de portes obertes a l’espai Reconatura.
Hora: 10:00h
Lloc: a ca ses monges al carrer Major.

Tir amb escopeta d’aire comprimit.
Hora: 11:00h
Lloc: al camp d’esports.

Tir amb bassetja.
Hora: 12:00h
Lloc: al camp d’esports.

Segona Fira Artesana Nocturna de Cas concos, amb Food Trucks,  xeremiers 
de Cas Concos, exposicions d’art, exposició de motos, cotxes antics i cotxes 
Renault 5.
Hora: 18:00h
S’habilitara una zona d’aparcament a l’entrada del poble direcció Felanitx i 
una altra al costat del camp d’esports.



Diumenge 8 de setembre.

Revista teatral, amb Madò Pereta.
Actuació de los Payasos de la tele, Mag Félix, acròbates, entre d’altres.
Hora: 18:00h
Lloc: a la plaça de l’església.

Missa. (Se suprimeix la de dissabte dia 7).
Hora: 20:30h
Lloc: a l’església parroquial de Cas Concos.

Presentació de la Miscel·lània dedicada al número 200 de la Col·lecció Coses 
Nostres, a càrrec de Gaspar Valero Martí.
A continuació hi haurà música instrumental, cançons, xeremies, gloses, 
etc... Acabarà l’acte amb un concert de la Coral de Felanitx.
Hora: 21:00h
Lloc: a l’església parroquial de Cas Concos.

Dilluns 9 de setembre.

Festa infantil.
S’han de dur les bicicletes com cada any, jocs d’aigua i altres atraccions.
Hora: 17:30h
Lloc: al Camp d’esports.
Ho organitza: Apima de Cas Concos.

Missa i benedicció dels panets de Sant Nicolau de Tolentí.
Hora: 19:30h
Lloc: a l’església parroquial de Cas Concos.

Gran verbena

23:00H - Al camp d’esports

ORQUESTA OASIS

HORRIS KAMOI
DJ IDENTICAL SOULS
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Cercavila amb els xeremiers i caparrots, per recollir les joies per a les 
corregudes.
Hora: 20:00h

Ball de bot amb el grup Es Revetlers.
Hora: 22:00h
Lloc: a la plaça de l’església.

Dimarts 10 de Setembre.

Cercavila pels  carrers del poble.
Hora: 10:00h

Missa solemne en honor a Sant Nicolau, presidirà i predicarà Antoni Vera 
Díaz, vicari general de Mallorca. Cantarà el cor parroquial.
A l’ofertori:  veneració de la relíquia del sant amb cant dels goigs pel Sextet 
de Son Pinar i l’Oferta la ballarà L’Escola de Ball de Pagès de Cas Concos.
En acabar la missa es farà un homenatge a les persones majors de 85 anys 
(empadronades al municipi) que rebran un detall.
El batle s’hi posarà amb contacte.
Hora: 10:30h
Lloc: a l’església parroquial de Cas Concos.

A continuació, aperitiu de palo i sifó, gentilesa de l’Ajuntament de Felanitx.
I corregudes de joies. Al carrer 31 d’Agost.

Dinar de paella.
Hora: 14:00h
Lloc: al carrer del Metge Obrador.
Ho organitza: Associació de la Tercera Edat de Cas Concos.
Tiquets a la venda fins dia 6 de setembre. Preu 11€.

Havent dinat, horabaixa d’esbarjo conquerrí amb actuacions d’una xaranga 
que anirà de bar en bar.

Conferència a càrrec de Miquel Segura Aguiló, “Xuetes de Mallorca, història 
d’una infàmia”.
Hora: 20:00h
Lloc: al local de Cas Concos.

Festa de la cervesa i concert de la banda de música.
Hora: 21:30h
Lloc: a la plaça de l’església.

Castell de focs d’artifici.
Hora: 24:00h
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Dimecres 11 de setembre.

Esport a la plaça.
Hora: 19:00h
Lloc: a la plaça de l’església.

Nit de Trivial.
Hora: 21:30h
Lloc: a la plaça de l’església.
Ho organitza: Assosiació Cavallers Joves.

Dijous dia 12 de setembre

Contacontes rodat.
Hora: 18:00h
Lloc: a la plaça de l’església.
Ho organitza: Apima de Cas Concos.

Sopar de carrers.
Hora: 20:30h
S’han de demanar les taules, cadires, poals de fems a emprar, mitjançant 
instància a l’Ajuntament com a molt tard quinze dies abans. L’Ajuntament 
aportarà una botella de vi per a cada 8 persones que s’hi apuntin.

Ball en línea. A càrrec de Cati i Joan.
Hora: 22:00h
Lloc: a la plaça de l’església.
Ho organitza: Assosiació de la Tercera Edat de Cas Concos.

Divendres 13 de setembre

Passetjada amb bicicleta, a l’hort d’en Guillem de sa Galereta.
Hora: 18:00h

Final del torneig de truc i sopar per als participants. Apuntau-vos-hi tres 
dies abans al Bar Can Blanco.
Hora: 21:00h
Lloc: al Bar Can Blanco.

Vespre de swing, amb actuacions, ball i foodtrucks.
Hora: 21:30h
Lloc: a la plaça de l’església.
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Dissabte 14 setembre

Caminada i recollida de fems al Castell de Santueri.
Hora: 8:30h
Ho organitza: Grup Excursionista Es Cavallers.

Tardeo conquerrí.
Hora: 18:00h
Lloc: al camp d’esports.
Ho organitza: Assosiació Cavallers Joves.

Partit de futbol sala entre socis de la Penya Barcelonista Es Tamarells. 
Hora: 19:00h
Lloc: al camp d’esports.

Diumenge 15 setembre

Cursa solidària.
Hora: 9:00h
Lloc: al camp d’esports.
Ho organitza: Apima de Cas Concos.
Aquest any la recaptació anirà a l’associació “Ángeles sin alas”.

I Concurs nocturn de pastoreig Cas Concos.
Hora: 19:30h
Lloc: al camp d’esports.
Ho organitza: Associació Balear del Border Collie de Pastoreig.

V Trobada de Glossadors. Vespre de gloses. Combat de picat amb Maribel 
Servera “Servereta”, Miquel Estelrich “es Pagès”, Miquel Servera “Boireta” i 
Mateu Mates “Xurí”.
Hora: 21:30h
Lloc: al camp d’esports.

NOTA
La Comissió de Festes es reserva el dret de realitzar els possibles canvis 
per causes imprevistes i no es fa responsable de qualsevol accident que es 
pugui produir durant les festes.

Durant totes les festes s’habilitaran dues zones d’aparcament, una a 
l’entrada del poble de la part de Felanitx i una altra a l’entrada del camp 
d’esports.

Es demana que el dia de la FIRA, no hi hagi vehicles estacionats davant 
l’església i als carrers: Metge Obrador, Guillem i Joan Obrador, Cardenal 
Rossells, Concepció i plaça de l’església.
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Cas Concos des Cavaller

durant l’any

setembre 2018 - agost 2019

SETEMBRE

Primera dècada de la Fira espectacle de Sant Nicolau. Sembla que 
va començar ahir, però la realitat és que ja en fa 10 anys de la primera 
edició. En aquesta ocasió i per primera vegada es durà a terme la I Fira 
Nocturna Artesana.

Cursa solidària dins els marc de les nostres festes patronals. Tota la 
recaptació va ser destinada a La Sonrisa Médica. Enhorabona.

Gran sortida del grup excursionista Es Cavallers al Torrent de 
Pareis. Degut al mal temps s’havia posposada unes setmanes abans.

OCTUBRE

Comença l’octubre i sembla que serà complicat que hi hagi equip 
de futbol en competició. La manca de gent per a la direcció i l’èxode dels 
nostres esportistes cap als pobles veïnats en són els culpables. Llàstima!!

Nit de les ànimes. Per primera vegada es dur a terme aquesta activitat. 
Dirigida sobretot als més petits amb rondalles, tallers. Ho organitza AMIPA 
CEIP Migjorn.

NOVEMBRE

Al llarg de tot l’any, l’Ajuntament de Felanitx i l’Imas, duen a terme 
uns tallers i activitats inter-generacionals on participen un nombre elevat 
de nines i nins del nostre poble. 
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DESEMBRE

Enramellada de l’arbre de Nadal, mercadet de Nadal i actuacions amb 
la participació de s’Aula de teatre de Felanitx i Portocolom, i l’escola de ball 
Move & Dance.

Nadales al CEIP Migjorn. Els nins i nines ofereixen aquest concert a 
pares, padrins i familiars. Un missatger reial també s’acosta a recollir les 
cartes que els nins han enviat a SSMM. Els Reis Màgics d’Orient demanant-
los un bon grapat de desitjos i regals.

La companyia de teatre Treatrèmol posa en escena l’obra Nadal arreu 
del món. Centre cívic del poble.

Darrer dia de l’any i com no podia ser d’altra manera, un grapat 
de joves del nostre poble organitza la IV cursa popular San Silvestre 
Concarrina. Molts de participants acudiren disfressats.  Èxit de participació.

GENER

Un any més, arribada de SSMM. Els Reis Màgics d’Orient. Al llarg de 
tota la matinada del 5 al 6 de gener reparteixen molts de regals als infants 
del nostre poble.

Beneïdes de Sant Antoni a cas Concos dia 14 de gener. En la revetlla 
es feu el tradicional fogueró amb torrada i ball de pagès a càrrec de 
l’agrupació Abeniara. Enhorabona a tota aquesta gent que no perd el costum 
i la tradició tan concarrina com és el de ballar de pagès.

FEBRER

Trobada de vida Creixent a la nostra parròquia. Concelebrà la missa 
solemne el bisbe de Mallorca. Tot un esdeveniment al nostre poble.

VIII edició de la Gran Rua Concarrina! Una rua que ja ha entrat a 
formar part del calendari de festes del nostre poble. Una vegada més, 
enhorabona a participants i organitzadors.

Rueta del Col·legi Públic Migjorn. Els nins i nines del centre 
juntament amb els nins i nines de l’escoleta Sa Miloca fan un cercavila en 
un matí dedicat a la celebració de Carnestoltes. 

MARÇ

La penya Mallorquinista Es Cassino de Cas Concos continua en marxa 
tot i que es fan comptades activitats. La marxa de l’equip a 2ª divisió marca 
també el destí d’aquesta penya. Esperam que a final de temporada pugui 
celebrar el tan desitjat ascens a 1ª divisió.
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ABRIL

Jornada de voluntariat al jaciment arqueològic d’Els Rossells. A 
aquestes jornades hi hem d’afegir la 6ª campanya d’aquest any. Serà del 15 
al 17 d’abril.

A mitjan mes d’abril se celebra per primera vegada al nostre poble 
la Copa Balear d’Agility (curses de cans de competició). El club Agility d’Artà 
du al camp municipal d’esports la X Copa Balear. Tota una novetat.

IV edició del TiberiArt. Una proposta gastronòmica i artística que 
omplirà els principals carrers de cas Concos. Hi participen alguns locals del 
nostre poble. Actuació de l’Aula de música de Felanitx. La pluja desllueix l’acte.

Ballada solidaria organitzada pels Salers de Cas Concos. L’agrupació 
sa Torre de Manacor serà la convidada en aquesta ocasió. La recaptació 
final 552,60 euros es destinada en la seva totalitat a l’Associació Dacesma 
(dany cerebral sobrevingut de Mallorca). Enhorabona una vegada més!! 

MAIG 

El primer diumenge de maig és dur a terme unes jornades de portes 
obertes al poblat talaiòtic d’Es Rossells. Molta participació!!

Tant a Cas Concos com a la resta del municipi tenim un greu problema 
amb l’abocament de fems de manera descontrolada. Tenim pràcticament a 
diari els contenidors plens i molts dels usuaris deixen els fems al terra. 
Una mica més de civisme no ens aniria gens malament.

Any electoral, tant a nivell general del país com a nivell autonòmic i 
local. En el nostre “redol” no hi ha gaires canvis i sembla que repetirà com 
a batle de Cas Concos en Toni Oliver. Sort i molts d’encerts.

JUNY

Se celebra el final de curs del CEIP Migjorn de Cas Concos. Ara toca 
un bon descans per agafar forces de cara al proper curs. 

JULIOL

Com cada any, es du a terme l’escola d’estiu organitzada per 
l’Ajuntament de Felanitx. El centre cívic és el lloc escollit en aquesta ocasió.

Deixa els teus suggeriments
joglardecasconcos@gmail.com
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Ajuntament de Felanitx

L’ajuntament

de Felanitx

vos desitja

Bones festes!
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