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Salutació del batle

Les festes d’estiu a Portocolom i Felanitx precedeixen les festes de Sant
Agustí. Enguany han estat la prova que ha marcat que els ciutadans i ciu-
tadanes del municipi tenim seny i sabem quan i com toca fer festa, perquè
quan hem hagut de quedar a casa també ho hem fet. Som responsables i
ho demostram.

Aquest Sant Agustí 2021 continua marcat, en menor mesura, per les con-
seqüències de la pandèmia. Així i tot des de l’Ajuntament de Felanitx, amb
col·laboració de les associacions i diferents entitats, hem elaborat el pro-
grama d’activitats on tothom hi té cabuda.  

Sigui d’assegut, drets, marcant distàncies, amb mascareta, a l’aire lliure,
dins un recinte tancat, en grups bombolla, per famílies, vacunats o amb
mil fórmules que encara poden sorgir, els actes preparats hi estan i gaudi-
rem d’ells. Si la situació no empitjora i el ritme de vacunació segueix, viu-
rem unes festes de Sant Agustí, no com coneixem, però ho viurem i cele-
brarem.

Hem de pensar en positiu, enramellar el poble, sortir i respirar aire fresc,
fer la xerrada amb els veïns, escoltar música, tenir temps per a la cultura i
l’esport i fer-ho amb seny i responsabilitat que és el que deman a la ciuta-
dania. No vull oblidar-me de les persones que en aquest darrer any ens
han deixat perquè la vida ha decidit endur-se-les.

I vull encoratjar tots els felanitxers i felanitxeres, amb això vull incloure els
que viuen a Cas Concos, s’Horta, Portocolom, es Carritxó, Cala Ferrera,
Cala Serena, Son Mesquida, Son Proenç, Son Negre i Son Valls. Els vull
encoratjar i donar una empenta perquè duim disset mesos patint les con-
seqüències d’un virus, el punt i final no sabem quan serà, però el camí
més difícil ja l’hem passat gràcies a la col·laboració i  esforç de tots. Enda-
vant, a poc a poc les coses surten i com sempre agraït als qui han estat a
primera fila lluitant.

Molts d’anys a totes i tots! Visca Sant Agustí i salut!

Jaume Monserrat Vaquer
Batle de Felanitx

Salutació
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Andreu Maimó, un pagès
dels colors i de les formes

Pere Antoni Pons

Al llarg de la seva trajectòria com a pintor —com a artista, perquè, a més
de pintar, fa ceràmica, escultura i obra gràfica—, Andreu Maimó (Felanitx,
1946) ha tingut raons objectives de sobres per ofegar-se de frustració,
enfonsar-se en el pessimisme i deixar-ho anar tot.

D’adolescent, a principis dels anys seixanta, va fer l’examen d’ingrés a l’Es-
cola de Belles Arts de Barcelona: tenia un bon domini tècnic de l’art del
dibuix, però el van suspendre i s’hagué de conformar a quedar a Mallorca
sense estudiar. De jove, durant els efervescents i experimentals anys setan-
ta, quan el món de les arts plàstiques mallorquines va viure una eclosió
modernitzadora sense precedents (impulsada pels joves que integraren el
que es va conèixer com el moviment de la Nova Plàstica Mallorquina),
Maimó ho va viure al marge perquè, primer, la seva opció estètica –una
figuració realista i personal, impressionista amb tocs expressionistes– no
encaixava en les coordenades del paradigma estètic imperant, i, segon,
perquè, per raons laborals –es guanyava la vida en el sector de l’hostale-
ria–, podia freqüentar poc Palma. D’adult, ja durant els anys vuitanta,
quan va haver-hi un boom econòmic que va estimular tot el món de l’art
occidental igual que un tractament d’anabolitzants estimula els músculs
d’un atleta, Maimó no tan sols no en va treure cap profit crematístic o
publicitari, sinó que, a més, va veure com la crítica i els especialistes aco-
llien amb indiferència la seva obra. I, finalment, ja en la dècada dels noran-
ta, quan l’editor, empresari i col·leccionista d’art Pere Serra va tirar enda-
vant la confecció de la Gran Enciclopèdia de la pintura i l’escultura a les
Balears, Maimó va veure com ell n’era exclòs.

Davant de cada un d’aquests contratemps, l’artista va reaccionar dolgut,
decebut, amb un sentiment de frustració d’aquests que et burxen a cada
moment de cada dia, facis el que facis, estiguis amb qui estiguis. Però no
es va donar mai per vençut. Després de cada contratemps, es va replegar
humanament, es va reordenar vitalment, es va proposar reinventar-se plàs-
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ticament i va continuar fent feina com sempre. Com sempre vol dir, ras i
curt, d’una manera obsessiva, insistent, fanàtica.

Fins que, per fi, després de molts d’anys, a cavall del passat segle i princi-
pis d’aquest, tot va començar a venir rodat. Maimó va trobar els temes
idonis —el món natural de l’entorn immediat, sobretot les figueres i la
vinya— per desplegar el seu potencial tècnic i per abocar-hi tota la càrrega
emotiva que duia acumulada des de sempre. A poc a poc, clients de tota
mena, de tot tipus de gust estètic i condició, provinents dels cinc conti-
nents, passaren a interessar-se per la seva obra i a comprar-li pintures,
obra gràfica i escultures. També les institucions i les galeries de les Balears
se li acostaren per proposar-li de muntar exposicions.

Actualment, Maimó fa tanta feina com sempre. O més que mai. A més, fa
feina amb aquella seguretat eufòrica i insaciable de qui ha fracassat i ha
patit durant molt de temps i ara, a més de gaudir de l’èxit, vol rescabalar-
se del temps perdut. “Jo conec gent de moltes qualitats que no ha fet mai
res», em diu Maimó sense escarafalls, sense ganes de passar comptes amb
res ni amb ningú, d’una manera purament descriptiva. «Jo he patit molt,
és clar que sí, però a mi els fracassos sempre m’han anat bé”.

Tenint en compte el seu temperament i el seu irrompible ritme de feina,
no cal dir que Maimó s’ha passat tots els mesos de confinament i de pan-
dèmia tancat a la seva casa-estudi de Felanitx –Can Vent– fent feina i pre-
parant nous projectes. A més, també ha estat fent obres a Can Vent per
reconvertir-lo, en un futur més o menys pròxim, en un museu i en un taller
on s’hi puguin aprendre diverses tècniques d’estampació. Reconec que
quan Maimó, fa uns anys, em va parlar per primera vegada d’aquest pro-
jecte em va semblar que fantasiejava, però el cert és que les obres ja estan
quasi enllestides. Maimó duu a terme gairebé sempre tot el que es propo-
sa: això és perquè parla poc i fa molt.

Bé, parla poc és un dir, perquè quan es posa a parlar, a contar històries
–d’ell o d’altri– i a explicar la seva vida de vegades no hi ha qui el pari; a
més, té un parlar atropellat, brusc, directe, de vitalista frenètic, que fa de
mal interrompre o aturar. En tot cas, el que és segur és que quan vol una
cosa, Maimó s’hi posa i la fa. I això és el que ha passat amb les obres a la
casa-taller de Can Vent, per a les quals ell, als seus més de setanta anys,
s’hi ha arromangat: ha tirat parets a terra, ha traslladat i protegit obres
perquè no es fessin malbé, ha tret enderrocs amb una senalla...

He dit que quan vol una cosa, Maimó s’hi posa i la fa. I el que més ha vol-
gut Maimó al llarg de la seva vida ha estat ser un bon pintor, un artista
complet. Ho ha aconseguit amb escreix. Dotat d’una mirada infal·lible,
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d’una habilitat tècnica extraordinària –hereva de l’habilitat del pare pagès
però també dibuixant aficionat i de la gràcia de la mare que tenia una
botigueta però a qui li encantava brodar– i d’una curiositat insaciable, l’o-
bra de Maimó és heterogènia, personal, consistent, poètica, meticulosa-
ment poderosa.

Algú podria pensar que rere la minuciosa i detallista devoció amb què
Maimó s’ha passat dècades pintant paisatges naturals —o paisatges
urbans amables: el seu poble, sobretot—, o pintant i modelant figueres en
fang, o pintant, modelant i fent dibuixos —obra gràfica— de tota classe
de fruita, algú podria pensar que rere de tot això hi ha, dic, una crítica de
caire social i ideològic contra una modernitat que desagrada a l’artista, i
que tot plegat representa la voluntat de crear un refugi moral contra la
implacabilitat cruel de la història. Però no, no hi ha res d’això.

Si Maimó pinta la naturalesa és perquè ell és naturalesa, perquè aquest és
el món —viu, riquíssim, inacabable— que duu clavat dedins des que va
néixer. Maimó ha après lliçons plàstiques de tota classe d’artistes, però si
jo l’hagués d’emparentar amb algú seria, més enllà d’abismes temporals i
divergències tècniques, amb els pintors paleolítics, els quals reproduïen a
les parets de les coves els elements més vistosos de la seva realitat —els
animals— i ho feien empesos per una mescla de temor i de reverència, de
fascinació per allò diferent i d’afecte per allò familiar.

És clar que també l’emparentaria amb els seus adorats impressionistes,
que retornaven un cop i un altre als motius de sempre —el Mont Sainte-
Victoire de Cézanne, els camps de blat d’Arles de Van Gogh, els nenúfars
a l’estany de Giverny de Monet— perquè sabien que no passa res si la
realitat és previsible i no dona sorpreses, perquè l’ull humà i la pintura ja
s’encarregaran de ser imprevisibles i de donar-ne.

Maimó es relaciona plàsticament amb la realitat mitjançant un realisme
detallista, però sense servituds mimètiques, un realisme que no es confor-
ma a capturar la presència física d’allò que pinta, dibuixa o modela en
fang, sinó que també aspira a reproduir-ne la seva dimensió més atmosfè-
rica i íntima. He dit detallista? Potser més exacte seria dir-ne compulsiva-
ment meticulós i precís. Singularment memorables són les seves icòniques
figueres, d’una harmonia crispada o nerviüda. Maimó sol retratar-les amb
una equilibradíssima mescla de fascinació poètica meravellada i d’escrutini
microscòpic irrevocable, i es fixa sobretot en les capçades de les figueres
hivernenques, de brancam despullat, dens i tortuós, i en els seus troncs
rugosos i retorçats, d’una consistència i una bellesa immemorials, solem-
nes com el bronze, nobles com el marbre, vulnerables com la carn. Maimó
és un pagès dels colors i de les formes.
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Després de treballar en l’hostaleria i, una temporada curta, com a mariner,
Maimó va decidir consagrar-se a la pintura. Durant vint anys les va passar
magres, i la majoria dels seus ingressos provenien de les classes de dibuix i
de pintura que impartia al seu taller, a banda de la venda d’alguna litogra-
fia i d’algun encàrrec ocasional. A pesar de tot, va anar ampliant tant el
taller com els seus interessos: va comprar una premsa litogràfica, va
instal·lar-hi un forn per coure la ceràmica... En el fons, Maimó sempre ha
sentit que les coses tard o d’hora li anirien bé.

Li començaren a anar bé quan, ja ho he dit, va descobrir el tema de les
figueres, i més endavant el de les vinyes, i més endavant el de les fruites.
(Altres sèries interessants que han fet aquests últims vint anys són una de
“boscos cremats” i una de fruites mortes; a més, també ha treballat el
retrat –sobretot, l’autoretrat– i el bodegó, tot això sense deixar mai les
figueres.)

La tria de les figueres és simptomàtica de la voluntat de Maimó de diferen-
ciar-se dels altres, de trobar una manera pròpia de fer les coses. Tots els
pintors postimpressionistes estantissos que, entre el principi del segle XX i
fins als anys setanta, havien retratat els paisatges de Mallorca fins a la
sacietat, s’havien centrat en la serra de Tramuntana, en les visions panorà-
miques de l’interior de l’illa i en un seguit d’arbres considerats paradigmà-
tics del camp mallorquí: les oliveres, amb els seus verds de matisos infinits i
els seus troncs solemnes i torturats; els ametllers i les seves càndides flors
blanques; els pins... Cap d’ells, en canvi, no va prestar mai gaire atenció a
les figueres. Les figueres varen ser, justament, l’arbre que Maimó va posar-
se a treballar.

No vull donar a entendre amb això que ell estudiés amb deteniment la his-
tòria de l’art paisatgístic illenc, que detectés quins arbres havien estat
representats en excés i quins havien estat negligits i que, finalment, es
decantés entre els arbres negligits per aquell que li feia més el pes per pin-
tar-lo i marcar territori en termes temàtics i estètics. Maimó és més visceral
que tot això. Ara bé, sí que estic segur que, d’alguna manera, ell sabia que
aquell motiu havia estat fins aleshores poc explorat, i que va sentir que
podria tractar-lo d’una manera personal i singular i mantenint-se lleial a ell
mateix, és a dir, sense renunciar als seus interessos bàsics ni trair els impe-
ratius més íntims del seu món creatiu. “El 1999 em varen proposar de fer
una exposició i jo vaig dir que la faria tota de figueres. Em varen dir que
seria avorrit, però jo vaig dir que no ho seria. I, en efecte, no ho va ser”.

El tema de la vinya, va començar a treballar-lo perquè li feren un encàrrec.
La primera reacció de Maimó quan li feren la proposta de treballar el món
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del vi va ser dir que el treballaria amb ceràmica: que esculpiria en fang el
raïm, les fulles, els pàmpols... “La cosa exuberant ja estava molt feta, artís-
ticament, en relació amb el vi i les vinyes. I jo vaig pensar que ho havia de
fer d’una altra manera”. (De nou, l’obsessió de fer-ho tot a la manera prò-
pia, sense seguidismes, defugint el gregarisme, la còpia, la impersonalitat
còmoda d’allò que ja ha estat intentat i assolit. Una lliçó: l’originalitat i la
singularitat, en art, no sempre han de ser estripades, histriòniques, escan-
dalosament vistoses, també poden ser quasi clàssiques, d’una rotunditat
aparentment modesta, però essencial.)

Per cercar l’originalitat, Maimó va fer el que ha fet sempre. “Vaig anar a
foravila a cercar vinyes velles. Em va marcar veure els ceps contorçats,
ferits. Em va fer pensar en el poema Desolació, de Joan Alcover, tan trist,
tan tremend. Vaig començar a pensar com és que les vinyes es contorça-
ven tant quan totes les plantes, sempre, tendeixen a enfilar-se cap al cel.
És clar, després vaig veure que era pel sofriment que els infligeixen els
homes. Els homes no volen que les vinyes vagin cap a dalt, sinó cap allà on
a ells els interessa”. Maimó ja tenia clar què fer-ne, de tot plegat, i més
clar va tenir-ho un dia que li explicava les seves idees a Miquel Barceló
Perelló, historiador, professor universitari i escriptor, el qual va dir-li una
frase de les que no s’obliden. “Si la vinya tengués veu —va dir-li—, no hi
hauria qui passàs per devora d’un tros de vinya quan les estan podant”.

En poc temps, va pintar diverses obres. Una d’elles és Ceps a lloure, d’una
ambició considerable (és un oli sobre llenç de 162 x 200 centímetres) i
extraordinàriament reeixida i única. S’hi veuen set ceps de vinya arrabas-
sats flotant sobre el buit blanquinós de la tela, amb els troncs contorçats i
les arrels disperses i ja inútils, com fantasmes de la naturalesa que han
estat llargament explotats per la intel·ligència, la mà i la cobdícia de l’ho-
me, però que ara ja no serveixen per a res, i ningú no els vol, i l’oblit i la
destrucció es preparen per devorar-los i fer-los desaparèixer per sempre.
Tot i l’aparent senzillesa de la composició, a pesar de la univocitat simbòli-
ca del tema, és una pintura impressionant, que esgarrifa, que té alguna
cosa de dolorosament i alhora preciosament immemorial. “Quan feia
aquestes obres —explica Maimó— tenia molt present la seva força simbò-
lica. Pensava: mira, als ceps els passa com a les persones, que quan ja són
velles i no serveixen, són arrabassades, arraconades, descartades”.

Amb pandèmia o sense –tot i que la paràlisi quasi total provocada pel
covid-19 li ha congelat alguns projectes–, Andreu Maimó continua fent
feina intensament al taller de Can Vent: pintura a l’oli, litografies, xilogra-
fies, ceràmica, dibuix... Està sempre en marxa, no s’atura mai, és d’una



9

energia jovial i ferotge. En realitat Maimó no va al taller sinó que hi viu, es
passa totes les hores de cada dia pensant en el seu art, treballant-lo o par-
lant-ne amb gent a qui li interessa comprar-ne o exposar-lo. No hi ha
temps morts, en la vida de Maimó, ni a penes tampoc estones de lleure.
Sí, fa dinars i sopars amb la família, amb amics i coneguts i saludats, amb
clients, però en darrera instància, per a ell, tot això és també feina. D’un
dinar o d’un sopar —ho sé per experiència—, sempre pot sortir-ne un lli-
bre, la idea d’una exposició, la possibilitat d’emprendre alguna història
creativa.

Cada nit se’n va a dormir molt tard. Vull dir que se li poden fer les quatre o
les cinc de la matinada treballant. És clar que això és així perquè ell és un
noctàmbul empedreït i la nit li agrada —estar despert quan tothom dorm:
això, o fa molta por, o bé entusiasma—, però també s’explica per l’eufòria,
l’ambició, la gana i l’energia que l’impulsen i el dominen. Com pot anar-
se’n a dormir prest, Maimó, amb tot el que vol fer, amb tot el que té pensat
fer? “Som molt feiner, sí. I n’estic orgullós —diu—. Jo quasi no dorm mai i,
quan dorm, somniï per no estar sense fer res!”, remata entre riallades.

(publicat originàriament a EL TEMPS DE LES ARTS el 28 de novembre del 2020)
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Joan Pons i Adrover, 
un nom per a una pista

Margalida Estelrich Obrador

Un dia d’hivern, qualsevol, hora foscant, passant per davant el Parc Muni-
cipal de Felanitx hi podeu veure una figura humana que combat el fred
dins un anorac envoltat de nins i nines que escolten les instruccions. De
cop, tot i el fred, aquells nins comencen a córrer, a rodar, com es diu en
argot d’atletisme, al voltant del parc. Hi ha altres infants que juguen a les
engronsadores, qualque parelleta aturada a un racó, però ells segueixen,
fidels a les ordres del seu entrenador. Passen els mesos i ja entrada la pri-
mavera podem trobar la mateixa estampa, i ell, l’entrenador, que ja ha
abandonat l’anorac i llueix xandall o màniga curta, dret, però aquest cop,
enlloc de donar ordres de les voltes que han de fer ensenya a fer el pas per
passar les tanques, perquè les tanques es passen, no es boten. I les tan-
ques les han hagut de traginar fins al parc carregant-ne una cada nin i
cada nina i vigilant on posar-les per a que sigui una zona relativament
plana. Dins aquells capets hi bullen il·lusions, il·lusions per fer primer a la
propera cursa, il·lusions per millorar la marca que van enregistrar la darrera
vegada, il·lusions perquè serà la primera vegada que trepitjaran una pista
de tartan i s’hauran de posar les sabates de claus i no hi estan gens ave-
sats. Aquests moments han estat viscuts per centenars i centenars d’atle-
tes felanitxers, i alguns, tot i haver hagut d’entrenar amb aquestes condi-
cions, han aconseguit arribar al campionat d’Espanya, i un, en Toni Peña,
fins i tot ha estat olímpic. I tot això gràcies a aquesta figura, aquest entre-
nador, que dia sí i dia també, en haver acabat la feina i amb una devoció i
dedicació a prova de bombes, durant més de quaranta anys, sense defallir,
ha animat, ha entrenat i ha acompanyat aquest estol d’atletes, parlam,
com molts de vosaltres ja heu endevinat, d’en Joan Pons i Adrover.

No és gens fàcil resumir en quatre línies el que ha suposat la tasca d’en
Joan durant tots aquests anys i la lluita per aconseguir unes instal·lacions
mínimament acceptables per poder entrenar els atletes felanitxers. A part
d’entrenar gratuïtament dia sí i dia també en acabar la seva jornada labo-
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ral, en Joan organitzava competicions properes perquè hi poguessin acce-
dir els corredors de la vila amb facilitat. En total 108 esdeveniments orga-
nitzats per ell, entre els quals hi trobam les trenta primeres edicions de la
cursa de Sant Agustí; durant una trentena d’anys la cursa de Son Valls,  la
milla de Portocolom, la cursa de Son Mesquida, el cros Joan Capó, també
conegut com el cros del Puigverd i d’altres. Entre aquests esdeveniments hi
ha, fins i tot, 4 campionats balears de marxa atlètica i, a fora poble, la
milla Juniperiana de Petra. A més de tota aquesta activitat, sempre tenia el
cap de setmana el cotxe carregat de nins i nines i de joves per anar a les
curses que es feien fora poble. Memorables eren el cros Terra, mar i pins, o
el cros de la Porcíncula, la cursa de la È i altres arreu de Mallorca. I si no
era una cursa o un cros, era perquè tocava pista. A vegades a Campos, a
vegades a San Fernando, i la cirereta del pastís, al Prínceps d’Espanya, a
Palma, quan hi arribàvem semblava que érem a un altre món. Una gàbia
per als llançaments de disc o martell, quan nosaltres ens havíem d’anar a
llançar dins un sementer de fora vila per a no ferir ningú i després de cada
tir invertíem un bon grapat de minuts en cercar l’implement que havia
quedat amagat entre el rostoll.

Però el que més ens agradava era la pista de tartan, amb les línies, els car-
rils... Record com en Joan ens animava a agafar les miquetes de tartan que
es desferraven o quedaven enganxades entre els claus de les sabates i ens
deia: “Guardau-les bé i en arribar a Felanitx les sembrarem i aviat tendrem
una pista de tartan”. I nosaltres, venga a guardar les miquetes dins les
butxaques. Encara que allà on era més surrealista, i si voleu més plena de
mèrits, la intervenció dels felanitxers era en el salt en perxa. Ja que era
impensable poder practicar-ho a la Vila, perquè no teníem ni el fossat
necessari, ni el matalàs i, per no tenir, no teníem  ni la perxa. Record una
vegada que va botar primer en Pere Joan Fullana amb la mala sort que es
va clavar els claus a la cuixa, la segona intervenció felanitxera en aquesta
modalitat era en Miquel S. Perelló, que va caure sobre el llistó i es va fer
mal a una costella i el tercer bot va ser a càrrec d’en César Sánchez que,
un cop sobre el matalàs, li va caure la perxa damunt el cap. A tot això
entre rialles i admiració, perquè s’hi valia voluntat, un veterà, conegut i
estimat atleta de Ciutat i que ara és el president del Club Amistat, en José
Manuel Ballesteros, Josema per a tothom, que si el trobeu us podrà contar
un caramull d’anècdotes sobre en Joan Pons. Idò en José Manuel va excla-
mar: “ Això de l’atletisme felanitxer és una història de sang, suor i llàgri-
mes, però vaja coratge que hi posau!” Vàrem riure una estona , perquè
aquella frase resumia moltes coses, moltes, i sobretot la realitat dels atletes
del nostre poble, ja que tot i competir amb una desigualtat abismal pel
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que fa a instal·lacions, els nostres resultats eren més que dignes. Els atletes
felanitxers han ocupat al llarg de tots aquests anys 3.400 llocs de podi.

Com a anècdotes, parlant amb Pere Joan Fullana es veu que això de mar-
car-se els claus a part o banda li agradava, ja que una vegada, també a
Prínceps d’Espanya i fent salt de llargada es va fer un bon trenc a la cama
amb els ditxosos claus, com que no hi estàvem avesats, i en Joan Pons el
va haver de dur a cosir. El mateix Pere Joan ens conta com un cop va acon-
seguir fer mínima pel campionat d’Espanya en salt d’alçada i en Joan li
treia els matalacets el temps del pati perquè practiqués i els horabaixes
també es trobaven, matalacets per amunt i per avall, amb l’esforç i tota la
il·lusió, tot i la feinada en Pere Joan va quedar penúltim empatat amb el
darrer, però aquell nin de quinze anys encara recorda amb estima i emoció
el suport i el coratge que li va insuflar en Joan Pons. I na Maribel Obrador,
que té anècdotes amb en Joan per comprar i vendre, ens diu que per a
ella un dels moments que mai no oblidarà va ser quan havia de córrer el
campionat de Balears de cros, la qual cosa li permetia anar al campionat
d’Espanya. En Joan, com sempre, li va dir, tranquil·la, la cosa important és
que arribis, sigui com sigui. Però na Maribel va dur la mala sort de travelar
en els primers tres-cents metres i va quedar allà, entre els pins i mates,
amb un trau al genoll. Quan la van trobar ella plorava  pel campionat i en
Joan li va dir, no passis ànsia, amb les teves marques aconseguirem que hi
vagis. En Joan ho va haver de lluitar molt, però va aconseguir que la classi-
fiquessin. Mai no li podrà agrair el que va significar per a ella poder anar a
aquell campionat d’Espanya. I com aquesta anècdota en podríem escriure
moltes, moltíssimes. En Joan sempre ha estat així, perquè una muntanya
es pot aplanar, però un geni no es pot canviar.

Ara us demanaria que vos fixàssiu en els dades següents. En Joan Pons ha
passat més d’una quarantena d’anys desenvolupant una intensa activitat
esportiva com a promotor, entrenador, monitor i organitzador i sense rebre
compensacions econòmiques de cap tipus, amb una dedicació admirable.
A més va ser coordinador comarcal de l’Esport Escolar des de 1984 a
1986. Pel que fa al bàsquet, a més de ser, juntament amb un grup de
pares i mestres de l’escola, el fundador del club Joan Capó i principal dina-
mitzador des del principi, 1980, ha estat entrenador d’un total de vint-i-
dos equips federats i va ser el màxim responsable d’ aquesta secció del
club des de la fundació i durant catorze anys, va ser llavors quan un grapat
de jugadors i exalumnes d’en Joan agafaren les regnes de la secció de bàs-
quet per continuar amb la labor que ell havia iniciat i encara segueix,
essent un dels clubs més consolidats del panorama balear.
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Però, tornant a l’atletisme, ha participat a 2.500 jornades i unes cinquan-
ta-cinc mil actuacions, nombres que es diuen aviat i són una clara mostra
de la feinada d’en Joan Pons amb els atletes de la vila. Molts atletes del
club Joan Capó han format part, i encara hi participen, de les seleccions
de les Illes Balears, especialment de les categories més joves. En Joan Pons
també ha encapçalat equips i seleccions en esdeveniments esportius cele-
brats fora de les Illes, per exemple, com a delegat i entrenador en campio-
nats d’Espanya de cros escolar, o com a entrenador de l’equip cadet d’at-
letisme de les Illes Balears, també en campionats d’Espanya d’atletisme
escolar i com a delegat de la selecció de les Illes Balears de marxa en
ruta,..., i així un llarg recorregut que passa per Alacant, Badalona, Ouren-
se, Palència, Múrcia, Santander, Cadis, Valladolid, Madrid, Càceres, etcète-
ra. Per tot això i molt més va rebre el 1983 el premi a l’Esport Balear com a
persona física més rellevant en el foment de l’esport per la Conselleria d’E-
ducació, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears. I dos anys més
tard va tornar a rebre la mateixa distinció a instàncies de la Federació
Balear d’Atletisme. El 1992 va ser portador de la torxa olímpica i, a més,
ha rebut diferents reconeixements, tant per part del Consell Insular com
del Govern Balear, per la seva dedicació en la promoció de l’esport escolar.
I el 2005, l’Ajuntament de Felanitx li va concedir la medalla de la Ciutat de
Felanitx. I segur que encara me’n deix. No és fàcil entendre tot el que això
ha significat per a l’esport del nostre poble.

Tornant a les curses que ell organitzava, de totes, la més emblemàtica i
estimada pels atletes felanitxers era: la “Cursa de l’Endiot”, que es feia al
voltant del dia dels Innocents i era gairebé una innocentada, plena de ria-
lles i bon humor. Els atletes corrien pels carrers del poble, disfressats, si
volien, i amb el seu dorsal i un ninot de paper penjat a l’esquena, en aca-
bar la cursa optaven a un dels premis, dels quals, el més cobdiciat era un
indiotarro negre viu. En Joan , ajudat per pares i altres membres del club,
anava de comerç en comerç demanant un obsequi per a la cursa. Cap par-
ticipant no podia quedar sense. La part còmica era que no tenia res a
veure si havies fet primer o darrer, ja que l’adjudicació de trofeus era per
sorteig, així que podria ser que el primer se n’anàs ben content amb un
parell de calcetins d’esport a casa i el que havia quedat vint-i-dos se’n
dugués l’indiot. Això sí, tots els participants s’enduien un indiotet negre
commemoratiu fet de fang, d’aquells de betlem mallorquí, amb l’any
apuntat. Jo encara en guard com a un petit tresor.

Com he dit abans, el bessó de tota la seva feina ha estat i és el club de
bàsquet i atletisme Joan Capó. Amb els anys, el club va anar creixent
donant lloc a noves disciplines com el patinatge artístic sobre rodes, o el
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hoquei, però sempre ha mantingut el bàsquet i l’atletisme com el seu punt
fort, convertint-se en un dels clubs amb més solera de Mallorca. I tot grà-
cies a l’ànima d’aquest home feiner, extremadament ordenat i entregat
sense miraments al món de l’esport. No seria just continuar aquest escrit
sense esmentar una persona que ha estat i és cabdal en la vida d’en Joan,
la seva companya sentimental i mare dels seus fills, na Maria Magdalena
Perelló, ella , en arribar a la vida d’en Joan no tan sols va entendre la curo-
lla d’aquell mestre infatigable, si no que se la va fer seva i ajudava les
organitzacions de les curses, posava també el seu cotxe per al desplaça-
ment dels esportistes, feia de delegada, feia... del que fes falta. Hem de
remarcar que quan acabaven la tasca a les pistes o a les curses, els caps de
setmana, començaven les del bàsquet, també de poble en poble arreu de
la geografia de Mallorca, amb aquell Dyane 6 vermell i descapotable que
solcava les carreteres de l’illa de pista en pista perquè encara hi havia ben
pocs pavellons.

Amb tot el que duem contant fins ara, podeu entreveure que són molts,
moltíssims, centenars i centenars, els felanitxers que han gaudit de l’es-
port gràcies a aquest home. Un esport individual com l’atletisme que
t’ensenya tantes coses: disciplina, acceptació, humilitat, capacitat d’es-
forç, constància, compromís... I parl per mi mateixa, que mai no he ten-
gut el que diríem un físic d’atleta, com sempre em vaig sentir encoratjada
i animada per en Joan a batre les meves marques, sempre valorant l’es-
forç de l’entrenament, la il·lusió d’anar a pistes. Record una vegada que a
Prínceps d’Espanya em va tocar competir contra una atleta eivissenca en
els vuit-cents metres llisos i feia poques setmanes que ella havia estat
campiona d’Espanya en aquesta disciplina, evidentment que en Joan no
em va dir allò de : “Venga, tu pots!” perquè encara que li haguessin
posat una trava com a les cabres no li hauria guanyat, en canvi em va dir,
“Tu intenta que no et dobli”. I ho vaig aconseguir! No em va treure una
volta d’avantatge! i allò em va fer feliç, tot i que, quan jo vaig arribar a la
meta aquella al·lota ja s’havia posat gaire bé el xandall. I encara ara, quan
veig el meu nom al rànquing del club, em fa molt feliç. Crec que així ja
podeu copsar el tarannà d’en Joan, que només demanava als seus atletes
ganes i compromís, això sí , compromís i esforç, aquestes qualitats que,
ara que tot ha tornat més líquid costen més de trobar, i si després hi
havia resultats, doncs molt millor.

La seva tasca, però, no acabava aquí, en arribar a casa ha duit sempre un
minuciós enregistrament de tots els esdeveniments, participants, marques,
que qualsevol atleta pot anar a consultar i saber en un instant el resultat
de la seva actuació, data, lloc i fins i tot documentat gràficament, perquè
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també conserva llibres i més llibre de fotografies tots perfectament catalo-
gats i ordenats. Llavors, amb l’arribada dels ordinadors ho va digitalitzar, i
encara ara el podem sentir dir a un nin o una nina , si dissabte fas quatre
segons menys tendràs el rècord del club. I aquella personeta, amb tota la
il·lusió entrenarà més fort i pot ser obtindrà un petit trofeu commemoratiu
de la seva petita gran gesta. I és que el que qui ho té en néixer no ho
deixa en créixer.

Els atletes felanitxers fa molts  i molts  anys que esperàvem una merescu-
da pista d’atletisme, l’hem reivindicada una vegada i una altra, des de fa
quasi quaranta anys , i somiàvem amb una pista d’hivern oficial amb
peralta i coberta que hauria convertit Felanitx durant quatre mesos a
l’any en la capital Balear de l’atletisme, o una pista de quatre-cents..
però no ha pogut ser. Tendrem, això sí, per fi!, una pista on podrem
entrenar amb més seguretat i on es podran fer campionats escolars, que
ja és qualque cosa, però no hi podrem entrenar llançaments, encara hau-
rem de seguir dins els rostolls, ni fer-hi salt en perxa. Tot això ho supera-
rem i seguirem mantenint la il·lusió i la constància, que ens va transmetre
en Joan Pons, perquè un dia sigui una instal·lació amb totes. Però el que
ningú, ningú, del món d’aquest esport ni de l’esport balear no pot posar
mai en dubte és que la pista d’atletisme de Felanitx, sigui una obra mag-
nànima sigui una pista senzilla , només pot tenir un nom, el nom de Joan
Pons i Adrover.



Ramon Rosselló Vaquer

Antigament es deia ‘seny’ a una campana de certa grossària, i ‘seny del
lladre’ al toc que es feia a certa hora de la nit indicant que la gent d’ordre
s’havia de retirar a ses cases. 

Una altra definició: es deia la queda a un toc de campana, format de més
de vint batallades, que es tocava a les nou de la nit en l’hivern i a les deu
en l’estiu i era el senyal perquè tothom es retiràs a reposar; les persones
que després del toc de la queda eren trobades pel carrer sense causa justi-
ficada, eren empresonades. (Per espai de segles, la vila va disposar de
presó o correccional).

Consta documentalment que a Felanitx s’ha practicat el toc de la queda
d’ençà el segle XIV i que, amb petites interrupcions, ha durat fins quasi als
nostres dies. Les persones que tenim certa edat encara recordam haver oït
aquest toc que es feia des del campanar de l’església parroquial. El salari o
gratificació de la persona encarregada, que solia ser l’escolà, el pagava l’A-
juntament. Vegem alguns casos com a mostra:

1341. El batle Guillem Sunyer; passà comptes amb el procurador reial de
les despeses fetes en tocar el seny del lladre, el salari del saig, el corredor
de la Cort que fa les crides, i d’altres.

1437, el 7 de novembre, Antoni Oliver havia de donar 15 sous al prevere
Felip Sunyer, corresponents a l’any 1435 en què fou batle, i són per haver
tocat, el prevere, la campana del lladre, i per altra banda 8 sous per la
sepultura d’un fill i filla del batle.

1514. El 10 de juliol, el clavari de la vila  va pagar 15 sous a Joan Ramon,
escolà de l’església, encarregat de  tocar el seny del lladre. 

1570. El 20 d’octubre, el clavari de la vila paga 6 sous a Miquel Darder per
la guarda feta a la talaia de l’Horta. Més, 15 sous a Pere Soler, escolà de
l’església, pel seu salari de tocar el seny del lladre.

El seny del lladre 
o toc de queda
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1577. Més, 15 sous a Jaume Nicolau, sastre, pel salari de tocar el seny del
lladre.

1581. Més, 1 lliura a Gabriel Llodrà per parar les hores. Més, 3 lliures a
Gabriel Palau per l’ajuda de parar el rellotge. Més, 1 lliura, 5 sous a
Gabriel Palau, diaca, per tocar el seny del lladre.

1599. El 15 d’agost, el Consell de la vila (Ajuntament) determina pagar la
meitat del salari de l’encarregat de tocar el seny del lladre.

1609. El 6 de juny, es pagaren 5 lliures a Joan Garau per haver tocat el
seny del lladre, i 2 lliures per tocar la campana dita la queda.

També hi ha constància del toc de la queda en els edictes dels batles. El 7
de juny de 1610 el batle Sebastià Oliver dictava els següents capítols: Que
no es facin juraments de Déu ni de Maria, en pena de pagar 5 sous i estar
a la presó. Que ningú gosi estar a la porta de l’església, entrant o eixint, ni
dient els divinals oficis, en pena de 10 sous i estar a la presó. Que no jugu-
in a ninguna manera de jocs de cartes ni de daus, excepte el joc de braç
com és: pilota, bolla, bitles. Que després de tocada l’Avemaria ningú gosi
portar per vila ninguna manera d’armes. Que després de tocada la queda,
que es toca amb la campana mitjana devers 2 hores i mitja de nit, ningú
sia trobat per vila amb armes ni sense armes. Semblants crides es feren els
anys següents.

1633. El 6 de desembre, el clavari de la vila pagava 2 lliures a Pau Nadal,
escolà, pel salari de tocar la queda.

1650. El 30 de novembre, es pagaren 4 lliures a Bartomeu Montserrat,
escolà de l’església, pel seu treball de tocar la queda.

1662. El 15 de gener, el clavari pagà 10 lliures i 10 sous a Andreu Tauler,
escolà de l’església, pel salari de tocar la queda i també per penjar 3.000
neules en les passades festes de Nadal.

1663. El 5 de juliol, Paulo Franco, missatge de la Cort (Ajuntament) ha
publicat una crida anunciant “que no sia ningun pastor que en havent
tocat la queda, qui tinga el seu bestiar fora del corral sinó que.l tinga tan-
cat y que no.l tregue fins que tocan missa del jorn, en pena de 3 lliures, y
axí matex que dins 24 hores aprés de la crida vajen tots los pastors a casa
del Sr. Bal·le a dir-li y denunciar ahont tenen el corral per tancar el bestiar,
y axí matex que no sia ningun cabrer que guard les cabres per dins los
establiments ni per terra sua, ni per terra d’altri, ni de nits, ni de dia, en
pena de 3 lliures per cada vegada que serà provat haver guardat les cabres
per dins los establiments”.
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1671. El clavari també va pagar el valor d’una capa negra i una casulla
blanca, cordes, oli, encens, adobs dels bancs (del batle), bugades de les
robes, el salari de l’escolà de tocar la queda i el salari de l’encarregat de
parar el rellotge.

1673. Dia 4 de desembre fou publicat un edicte reial en què es manava
que aporten llum en haver tocada la queda, i que no aportin la cara tapa-
da, tant de dia com de nit, i que els ministres reials quan cridaran el nom
del rei i no són obeïts, puguin tirar arcabussades.

1691. El 2 de juny, 11 lliures a Joan Pou, escolà, pel treball de tocar pel
temps (tempestes) i la queda.

1696. El 13 de juny, 11 lliures a Antoni Julià, escolà de l’església, per tocar
la queda, compondre la casa santa i fer les lledànies. (Lledània: Adorn fet
de flors de cera, que es posava a les creus que es duien en les processons
de les Rogatives menors, costum que perdurà a Mallorca fins al segle
XVIII).

1701. El 15 de maig, es pagaren 5 lliures, 12 sous, 6 diners a Antoni Julià,
escolà de l’església, i són per haver fet la casa santa, parar el rellotge,
tocar pel temps, tocar pel Consell (anunciar que s’havien de reunir els regi-
dors) i la queda, tocar pel conventual del rei, i per fer les lledànies.

1706. Dia 10 d’octubre, es publica una crida d’ordre del batle, anunciant
als taverners o donadors de beure, que en haver tocat la queda tinguen
tancades les portes, en pena de pagar 1 lliura i estar 3 dies a la presó, i 10
sous als qui seran trobats dins els bodegons i 3 dies de presó.

1708. Dia 15 de juliol, d’ordre del batle Joan Barceló, es publica una crida
a toc de tambor anunciant: que no sia ningú que juri el nom de Déu, en
pena de 5 sous. Que no tinguen bous ni porcs pels establiments, en pena
de 20 sous. Els pastors que tinguin bestiar en els establiments han de
declarar el seu corral. Que els taverners no tinguin ningú en sa casa en
haver tocat la queda. Que ningú aporti foc, ni prengui tabac en el destric-
te de les eres, ni posi foc als formiguers fins després d’haver batut. Que
ningú faci foguerons (en prevenció dels incendis).

1709. Dia 23 de juny, d’ordre del batle es publica una crida: que no sia
persona alguna qui juri el nom de Déu en va ni digui paraules profanes, en
pena de 5 sous i tres dies de presó. Que ningú tengui bous ni porcs en els
establiments, ni entrin dins terra d’altri sense llicència dels amos. Que tots
els pastors han de denunciar el seu corral, i que totes les nits, tocada la
queda, tenguin el bestiar a corral rodó. Que no sia ningú qui prengui
tabac en les eres, posi foc a formiguers, ni es facin foguerons fins després
d’haver batut.
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1709. El clavari de la vila va pagar 19 lliures a Antoni Julià, escolà de l’es-
glésia, i són per fer la casa santa, fer les lledànies, tocar la queda, tocar per
temps, parar el rellotge i tocar per convocar el Consell.

1712. Dia 16 de febrer, es publica una crida d’ordre del batle anunciant
que en haver tocat la segona oració, no vagin amb capa per vila ni aportin
armes, així blanques com de foc; i després d’haver tocada la queda ningú
vagi per vila i que tenguin les portes de les cases tancades, i que no es
pugui acollir personada adelada o fugitiva de la justícia.

1715. Dia 2 d’octubre, d’ordre del batle Esteve Bordoy, es publica una
crida anunciant: Que no sia persona alguna qui gosi jurar el nom sagrat de
Jesucrist, sots pena de 5 sous. Més, que no sia ningú qui gosi dir paraules
ni cantar cançons profanes, pena de 5 sous i tres dies de presó. Més, que
no sia taverner algú qui el temps que es cantaran els oficis divins tingui
algú dins les tavernes, sots pena de 10 sous al taverner i 5 sous per cadas-
cú dels qui hi seran trobats; i que en tocar la queda tinguen el local tancat.

1722. Més, 32 lliures a Antoni Julià, escolà de l’església, i són per la feina
de fer la casa santa, la lledània i per tocar pel temps i la queda.

1724. Dia 29 d’agost, el batle ha fet prendre Miquel Artigues “Mengo”
per haver-lo trobat dins una taverna a hores prohibides, després de la
queda, i a més, resulta ser deutor a les rendes reials.

1729. Aquest any, el clavari de la vila va pagar: 22 lliures a Antoni Julià i
Gabriel Bordoy, escolans de l’església, ço és, 5 lliures per fer la casa santa,
4 lliures per fer la lledània, 2 lliures per tocar pel temps i la queda durant
les estivades, 6 lliures per parar el rellotge, i 5 lliures per tocar la queda tot
l’any. Semblants pagaments es feren els anys 1734 i 1740.

1743, 3 febrer. Es publica a toc de tambor un crida i d’entre altres coses es
deia: “Ítem, que no sia taverner algú qui gos ni presumesca tenir persona
alguna dins la taverna el temps que se celebran los oficis divinos y se pre-
dica, sots pena de 20 sous per lo taverner, y per cadequal qui serà trobat
dins la taverna 5 sous a més de 3 dies de presó per cada qual de ells, y
que tocada la queda, dits tevarners no tingan persona alguna dins ses res-
pective tavernes, sots dites penes per uns y altres”.

1745. Dia 26 de desembre, els regidors determinen conduir Gabriel Bor-
doy per cuidar el rellotge del campanar, tocar la queda, tocar pel temps,
cuidar de la casa santa i encendre el llantoner per espai d’un any, i que pel
seu treball se li paguin 8 lliures.
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1750. Més, 35 lliures, 1 sou, 9 diners a Antoni Julià, que fou escolà, per la
conducta de servir d’escolà, cuidar del rellotge, fer el monument i desfer-
lo (de la casa santa), tocar la queda i tocar per mal temps.

1755. Més, 16 lliures a Miquel Bordoy, escolà de l’església, corresponent,
segons acta de concòrdia entre el rector i els jurats, pels seus treballs de
parar el rellotge, tocar la queda, tocar pel temps en cas de necessitat o
perill, i fer i desfer la casa santa.

1776. Aquest any, el clavari va pagar 10 lliures a Bartomeu Julià, escolà, ço
és, 3 lliures per haver tocat la queda durant un any, 2 lliures per haver
tocat per mal temps i 5 lliures per haver cuidat del rellotge del campanar
durant 10 mesos.

1782. Dia 2 d’agost, el saig Antoni Antich, a toc de tambor, publicà una
crida anunciant que no sia algun taverner que en haver tocat la queda
tengui persona alguna dins la taverna, pena de 20 sous i tres dies de
presó, i 5 sous per cada home que hi serà trobat, i que no s’hi jugui a cap
joc privat. “Más que no se rifen turrones, almendras, ni otra cosa, ni jue-
gan a naypes, baxo las mismas penas”.

1814. Es publica: “Que después de tocada la queda deverán los taverneros
tener cerradas sus casas sin tener en ellas alguno entretenido bajo la pena
de 20 libras, y bajo la misma el entretenido, aplicadera como se ha dicho”.

1838. Dia 20 de maig, l’Ajuntament acorda exposar al públic la següent
crida: “Deseoso este Ayuntamiento de que continúe reinando el buen
orden en la presente villa, y de que desaparezcan los fraudes y otros males
que producen los juegos prohibidos, ha venido en dictar las disposiciones
siguientes. 1ª. En ninguna taberna ni botillería podrá haber gente entrete-
nida después de la queda. Los dueños de ellas sufrirán la pena de una
libra, y los individuos entretenidos cinco sueldos cada uno en el caso de
contravención. 2ª. No se permitirán los juegos de naipes prohibidos por las
leyes, ni el llamado ‘roda de la fortuna’. 3ª. El dueño de la casa donde se
permitan estos juegos sufrirá la pena de seis libras, y los jugadores la de
una libra y diez sueldos cada uno. Los que miren jugar pagarán la pena
señalada a los jugadores. En caso de reincidencia satisfarán doble pena.
4ª. Toda persona que facilite a la Autoridad o a sus agentes la ocasión de
aprender a los jugadores en el acto de estar cometiendo el delito, tendrá
derecho y se le entregará la metad del dinero que se encuentre. 5ª. Los
transgresores que no tuviesen bienes para hacer efectivas las penas pecu-
niarias sufrirán por primera vez tres días de cárcel, y seis por la segunda. Y
a fin de que nadie pueda alegar ignorancia manda esta municipalidad que
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se publiquen las antedichas disposiciones por los lugares más públicos de
la villa”.

1840. Es publica una crida: “Las casas de villar deberán cerrarse una hora
después de la queda, y después de media las tabernas y botillerías. Los
transgresores sufrirán veinte sueldos de multa, y seis los que se encuen-
tren en ellas”.

1872. Dia 15 d’abril, Bartomeu Mestre, escolà de l’església parroquial,
exposa a l’Ajuntament que fa uns anys no rep el salari que li toca pagar el
municipi per tenir cura del rellotge públic “y el trabajo de tocar todos los
días por la noche lo que llamamos ‘la Queda’, acreditando el esponente
en la actualidad, contra el fondo municipal, la cantidad de sesenta pesetas
por el indicado concepto”.

1888. El 4 de novembre, es paguen 20 pessetes a l’escolà de l’església per
la gratificació de tocar la queda.

1896. El Felanigense, en l’edició del 19 de setembre, anotava: “Desde el
pasado domingo vuélvese a sentir cada noche el poético y tradicional
toque de la queda, con lo cual se han interpretado los deseos de la inmen-
sa mayoría de los habitantes de esta ciudad”.

1908. Més, 20 pessetes a Mateu de Penyafort, encarregat de tocar la
queda durant un any.

1946. Dia 12 de febrer, reunits els membres del consistori es va tractar
aquest cas: “Como asuntos adicionados al orden del día de la presente
sesión, se dio cuenta de una instancia presentada por D. Miguel Cerdá
Adrover, contratista del Servicio municipalizado de Transporte de Cadáve-
res al Cementerio, interesando le sea fijada la hora a que corresponde el
toque de la Queda, actualmente suprimido desde el advenimiento de la
República, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
19 del pliego de condiciones porque se rige dicho Servicio.

Cambiadas impresiones entre los concurrentes sobre este asunto, se acor-
dó por unanimidad restablecer dicho Toque de Queda, por considerarlo
como típico de esta población y conveniente su restablecimiento en la
actualidad, debiendo sin duda su supresión al carácter religioso que se le
suponía, y que por el Alcalde, de acuerdo con el Rector de la Parroquia,
sea fijada la hora en que ha de tocarse”.

1946. Dia 2 de març, el setmanari Felanitx anotava: “Ayer viernes día 1º.
conforme al acuerdo tomado por nuestra Excma. Corporación Municipal,
se reanudó nuevamente el tradicional toque de queda”.
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El mateix any es pagaren 30 pessetes a Bartomeu Caldentey (campaner
per espai de molts anys) per la remuneració de tocar la queda, el mes
actual.

Dia 31 de desembre, l’Ajuntament aprova el pagament de diversos comp-
tes, d’entre els quals, l’anunci publicat al diari Baleares sobre la subhasta
de 50 vivendes protegides. Un altre de 15 pessetes a Bartomeu Perelló per
adobar l’eix de la roda del rellotge de l’Ajuntament. Un altre de 61 pesse-
tes a Bartomeu Caldentey per la remuneració de tocar la queda els mesos
d’octubre i novembre.

1948, 28 abril.  L’Ajuntament acorda: “Que desde el día primero de mayo
próximo el Toque de la Queda se efectúe a las veintitrés horas, dando pre-
vio consentimiento de ello el Sr. Rector de la Parroquia”.

1948, 13 octubre. Es va acordar: “Que a partir de esta fecha se efectúe el
Toque de la Queda a las diez de la noche, en vez de las once en que se
efectúa actualmente”.

1949, 7 maig. L’Ajuntament plenari acorda: “Que de hoy en adelante con-
tinúe tocándose “La Queda” en la Parroquia, y abonar al efecto al campa-
nero dos pesetas diarias para realizar este servicio público”.

1961, 28 octubre. En el setmanari local, el novel·lista i poeta Blai Bonet
signava un article titulat “Toque de queda para Segarra”.

El passat any 2020, amb motiu de la pandèmia que ha assotat tot el món i
ha afligit la humanitat, el nostre govern central va decretar l’estat d’alarma
i com a conseqüència es va implantar la queda, aquesta vegada sense toc
de campanes.
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Mirar per transformar
Silvia Venegas

Record la meva joventut a Portocolom i els diumenges en el cinema de
Felanitx. El cinema era un esdeveniment social on sempre anava amb les
meves amigues. Uns dies hi anàvem en autobús, altres ens hi duien i ens
passaven a cercar els nostres pares, no volíem perdre’ns mai cap pel.lícula.
Amb el pas del temps, he estat conscient del privilegi de poder veure cine
allà i començar a educar la meva mirada.

A  molts de llocs aquest acte social s’ha perdut. Ja no anam tant al cine-
ma, però seguim volent que ens contin històries i mirar a altres. El consum
de cinema s’ha transformat i ha estat precisament, en aquest temps de
pandèmia, quan els continguts audiovisuals s’han convertit en un refugi.

Som uns privilegiats per tenir aquesta finestra oberta cap a altres realitats
on altres persones tenen les nostres mateixes preguntes, les nostres ma -
teixes pors, les nostres mateixes inquietuds o els nostres mateixos somnis.
Els éssers humans, en essència, no som tan diferents.

Des de l’any 2006 realitzo documentals socials i crec que el cinema és una
eina de sensibilització i transformació social. Per això, a l’any 2010 vaig
fundar, junt amb el director Juan Antonio Moreno, la productora Making
DOC amb l’objectiu de contar històries que ajudassin a transformar la
realitat. Les nostres pel·lícules volen ser eines educatives i divulgatives que
ofereixin una mirada diferent i més humana sobre el món que ens envolta.

Els refugiats i migrants que han arribat a Europa en els darrers anys, han
estat els protagonistes de les nostres pel·lícules “Bienvenidos a España”,
“Refugio”, “40 años de refugio”, “Donde nos lleve el viento” i “Nuestra
vida como niños refugiados en Europa” que ha rebut el premi Goya al
millor curtmetratge documental.

Les nostres pel·lícules mostren persones que lluiten en contextos hostils i
que poden convertir-se en referents per a altres. La docu-ficció “Palabras
de caramelo” conta la història d’un nin sord que viu en els campaments
de refugiats saharians, a “Boxing for freedom” la protagonista és una jove
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boxejadora afganesa que lluita per ser lliure i a “Los hijos de Mama Wata”
ens conten com és la vida en el país més pobre del món.

Altres dels nostres documentals han estat centrats en qüestions sanitàries.
A “Kafana (¡basta ya!)”, usant com a fil conductor el sistema de salut,
contam com s’han construït els campaments de refugiats saharians. Al
documental “Arte por prescripción” seguim uns tallers de música, lectura i
fotografia amb pacients d’Alzheimer i Corea de Huntington. L’assistència a
aquests tallers va millorar els seus símptomes i altres, era per a ells un lloc
segur on podien compartir les seves pors sense preocupar els familiars.

De nou, l’art com a refugi.

Un dels directors que més ha influït a la meva filmografia ha estat Roberto
Rossellini, no només com a cineasta, sinó també com a pensador, huma-
nista i divulgador. Fou el creador del neorealisme italià, va establir les bases
del cinema modern i va decidir transformar el seu cinema en alguna cosa
que estava per damunt d’ell, que era ser útil a la societat i usar el cinema
com a una potentíssima eina educativa per aconseguir allò que ell anome-
nava l’educació integral.

El pensament que Rossellini va plasmar en els seus escrits, està encara
vigent. Al seu llibre “Un espíritu libre no debe aprender como esclavo”
promou una didàctica nova a través de la imatge on les pel·lícules són la
principal eina educativa per aprendre l’ofici de ser home i dona, allunyats
de l’alienació que produeixen els mitjans de comunicació de masses.

Rossellini creu que és necessari realitzar pel·lícules que puguin educar i
donar resposta a aquestes preguntes profundes de l’ésser humà, perquè
només amb noves formes d’instrucció, educació i cultura es pot dur a
terme transformacions socials.

Si aquestes pel·lícules no es creen, si les coses no es conten, pareix que no
existeixen. És necessari mostrar-les a la pantalla perquè transcendeixin,
però també és necessària la mirada de l’espectador per completar-les.
Sense aquestes mirades el cinema tampoc no existiria. La mirada connecta
amb el cor i amb la raó per transformar la realitat.

Per això és important mirar pel·lícules que ens fan ser humans, ens per-
meten posar-nos en el lloc de l’altre, conèixer, entendre, descobrir, créi-
xer, madurar, formar-nos, educar-nos, ser crítics, independents, en defi-
nitiva, com deia Roberto Rossellini, ens ensenyen l’ofici de ser home i
dona lliures.

Portocolom, agost de 2021
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El reconeixement de Joanot
Colom, un acte de justícia

Bartomeu Mestre i Sureda, Balutxo

L’acord del consistori de dia 18 de gener del 2021, gairebé per unanimitat
dels partits democràtics, de tramitar la proclamació de Joanot Colom
(1485?-1523) com a fill predilecte de la Vila, és un acte de justícia que
honora Felanitx i qui fou Instador del Poble i del Bé Comú, el gran líder de
la Germania de Mallorca. Aquesta reparació té una llarga història, amb pro-
tagonistes felanitxers exemplars.

Tres segles després del
sàdic esquarterament de
Joanot Colom el juny de
1523, l’any 1822 i per
iniciativa del periòdic El
Eco de Colom, l’Ajunta-
ment de Palma va retirar
la llanterna penjada a la
Porta Pintada, on hi
havia les restes del seu
crani. Havien passat 299
anys d’ençà de la decapi-
tació del líder de la revol-
ta i, lentament, es va
desentelar la desmemò-
ria. L’any 1841, l’Ajunta-
ment de Palma declarà fill il·lustre Joanot Colom i li va retre públic home-
natge, amb l’edició del llibre “Memoria histórica del levantamiento de los
comuneros mallorquines” d’Antoni Furió i un retrat per penjar a la Sala1.
Posteriorment, l’any 1870, Pere d’Alcàntara Penya (1823-1906), casat amb
la felanitxera Antònia Gelabert Bordoy, reincidia en enaltir Joanot Colom a

La Repressió de Jaume Mir (terra cuita) mostra l’es-
quarterament de Joanot

1 Al peu de l’oli de Gabriel Reinés, avui a la vista a la galeria de fills il·lustres de Palma es
pot llegir: Juan Odon Colom, bonetero, declarado por esta ciudad Instador de Benefi-
cio Común en 1521. Murió atenaceado en 1523 por haber peleado cerca de tres
años contra una facción aristócrata enemiga de la libertad del pueblo.
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Consideracions sobre el
levantamiento de los
comuneros de Mallorca
llamados ajermanats.
Furió i Penya, cronistes
del Regne de Mallorca,
varen ser durament repli-
cats per l’arxiver Josep
Maria Quadrado, monàr-
quic ultraconservador, el
qual definí la Germania
com una revolució sense
causa i qualificà Colom,
sense cap prova, de cri-
minal i sacríleg. Així es va

escampar un discurs que feren seu de manera acrítica i divulgaren la majo-
ria d’historiadors locals del s. XIX a Mallorca.

En contra d’aquesta versió, l’any 1891 l’Ajuntament de Felanitx va posar
nom a dos carrers entre les Trinitàries i la Soledat: un dedicat a Guillem
Sagrera, el genial arquitecte, i l’altre a Joanot Colom, ben aclarit que era de
la Vila. 30 anys després d’inaugurar-se el carrer, qui va desfer la lectura anti-
agermanada va ser Mn. Cosme Bauçà Adrover (1871-1959) a la Galeria de
Felanitxers Il·lustres dins de la Historia de Felanitx (1921), on va destapar
amb arguments irrefutables les poderoses raons que justificaven la dignitat
de la revolta i la valentia de Joanot Colom. Abans de Bauçà, ja havia reivin-
dicat la Germania Pere Oliver i Domenge (1886-1968)2. El juliol de 1908, en
una polèmica a El Felanigense que continuaria a Ca Nostra d’Inca, Oliver
demostrà un alt coneixement de la nostra història. El febrer de 1919, en el

La Germania de Jaume Mir 

2 Batle republicà de Felanitx, en els seus 3 anys i 10 mesos de mandat va dur a terme
una acció municipal majestuosa: l’Escola Graduada amb laboratori de química, escoles
al Port, Son Proenç, Son Calderó, Son Mesquida i es Carritxó, fonts públiques, clave-
gueram, escorxador, parc municipal, dispensari sanitari amb sala per operacions quirúr-
giques, enllumenat dels carrers, millores urbanístiques com les sortides cap a Manacor i
el Port, telèfon i línia elèctrica a s’Horta, Cas Concos i el Port, sembrada de tamarells
enrevoltant el litoral, vestuaris als arenals, el mercat... L’atenció a la salut i a la cultura
s’acompanyà amb accions socials: orientà l’Orfeó Aulí a obtenir recursos per a l’Hospici
i Sant Salvador, suprimí l’impost de matances als pobres, però obligà que el pagassin
els clergues i la guàrdia civil, creà dues beques per estudiar fora Mallorca, subvencions
per anar a colònies infantils, brindà acolliment i tutoria a nins orfes, proveí dida als
recents nats que havien perdut sa mare en el part, patrocinà operacions del metge Fer-
rando a persones sense recursos... Pere Oliver, advers a l’almoina, volia justícia.
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quinzenari Som publicà La revolta social del s. XV, precursora de la Germa-
nia, i la qualifica d’agosarada i justa!

L’any 1928, a La Protectora, amb presentació de Pere Reus Bordoy (1896-
1936), Pere Oliver fa la conferència La Germania, on declara Joanot Colom
just, honrat i lleial fins a la mort. La recensió del setmanari es desfà en elo-
gis de la descripció de la misèria, els horrors de la Inquisició, la tributació
insostenible, la injustícia, la fam, la repressió... El Dia (2-I-1929) publica una
altra extensa crònica i acusa les oprobioses Informacions Judicials, elabora-
des sota amenaça de forca, d’escampar una versió calumniosa i exposa que
Joanot Colom va ser un màrtir de la llibertat. Un any després, el novembre
de 1929, a La Nostra Terra, Oliver publicà Joanot Colom i Cifre. Instador del
Poble, on replica el discurs de Quadrado que qualificà de diabólica la Ger-
mania. Diu Oliver: Passaren els anys canviant les angúnies, les dolors i les
lluites fins que fou feta la proclamació dels Drets de l’Home i triomfà el dret
a la vida, bandera i programa de la nostra Germania3.

Quan Pere Oliver i
Domenge, per aclamació
popular, arribà a la bat-
lia, sabia que Felanitx
estava en deute amb
qui, paradoxalment, era
fill il·lustre de Palma i no
del seu poble nadiu. Dia
19 de maig de 1931, el
consistori acordà per
unanimitat: “la adquisi-
ción de un cuadro del
gran Agermanado hijo
de esta ciudad Joanot
Colom, instador que fue del bien común, mártir de las libertades cívicas.” El
febrer de 1932, arran de l’asfaltat, il·luminació i sembrada d’arbres a la
zona de la Torre d’en Pax, també per unanimitat, es va acordar donar el
nom de la nova plaça a Joanot Colom, “ilustre hijo de esta ciudad, muerto
en holocausto de las libertades.”

El març de 1938, per obra i desgràcia de l’aixecament militar, el nom de
Joanot Colom se n’anà en orris. El carrer que duia el seu nom va passar a
ser de les Trinitàries; la plaça va passar a ser de Pax. Perillava que el rescat

Fragment de l’escultura de Jaume Mir

3 L’obra va ser reimpresa (AdiA Edicions, 2021), amb motiu del mig mil·lenni de la Ger-
mania (1521-2021)
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de la memòria que havien fet
Penya, Bauçà i Oliver caigués a
l’oblit. La dictadura militar va eli-
minar de Felanitx, de Palma i dels
llibres escolars el nom de Joanot
Colom fins que, després de mort
Franco, a Palma es reposava el
carrer que va de Cort a la plaça
Major, com Joanot Colom, diri-
gent agermanat, i a una plaça de
Son Gotleu, s’instal·lava una
escultura de l’heroi, obra del
felanitxer Jaume Mir. A més de
Palma, diversos pobles de Mallor-
ca (Montuïri, Inca, Esporles...)
s’han avançat a la reparació de la
Vila i han dedicat carrers a Joa-
not Colom. 

La darreria del s. XX i, molt espe-
cialment, les primeres dècades
del s. XXI, els historiadors i els
investigadors han capgirat el dis-
curs que criminalitza la revolta i, sobretot, la figura de Joanot Colom. Aban-
derat amb el triple lema de Pau, Justícia i Germania, va defensar la Igualtat,
la Llibertat i la Fraternitat, més de dos segles i mig abans de la Revolució
Francesa. Colom va alliberar els esclaus l’any 1521, molt abans que el
ministre nord-català Francesc Aragó fes efectiva l’abolició de l’esclavitud a
França l’any 1848 o, més anys abans encara, que Abraham Lincoln procla-
màs l’emancipació l’any 1865. Qualsevol història universal mínimament sol-
vent hauria d’esmentar Joanot Colom com a precursor de la Declaració dels
Drets de l’Home i del Ciutadà de 1793, preludi de la Declaració dels Drets
Humans de 1948. El seu nom s’hauria de destacar en els programes esco-
lars i tot el país, amb Felanitx al capdavant, hauria de saber que Joanot
Colom es va revoltar contra la injustícia i va morir en defensa dels drets i de
les llibertats del nostre poble. Com no havia de ser proclamat fill predilecte
de la Vila?

Joanot Colom, escultura de Jaume Mir a
Palma
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MESURES
DE SEGURETAT I SANITÀRIES

- S’han de respectar en tot moment les mesures sanitàries vigents.

- Els actes tenen aforament limitat i l’ús de mascareta és obligatori.

- Demanam als assistents dels actes que respectin sempre la distància de segu-

retat i evitin aglomeracions. La gent major o les persones amb mobilitat redu-

ïda tenen prioritat a l’hora d’entrar i sortir dels actes.

- A causa de la situació sanitària actual, l’organització es reserva la possibilitat

de modificar (hores i dates) o anul·lar els actes programats. Estigueu atents a

les xarxes socials de l’Ajuntament de Felanitx pels possibles canvis.

- S’imposaran sancions fins a 3.000 euros a les persona que faci botellot, qui

tingui un comportament incívic, malmeni el mobiliari urbà o faci les necessi-

tats fisiològiques al carrer.

i... recorda
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16 D’AGOST, DILLUNS
X Torneig de Pàdel Sant Agustí
Del 16 al 22 d’Agost
Lloc: Pavelló Poliesportiu Municipal Guillem Timoner
Ho coordina: Club Pàdel Felanitx
Hi col·labora: Ajuntament de Felanitx

20 D’AGOST, DIVENDRES
XLI Cursa popular de Sant Agustí
Hora: 16:00 h
Lloc: plaça de Santa Margalida
Inscripcions: www.sportmaniacs.com (sense inscripció previa no es podrà par-
ticipar).
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx
Ho coordina: Pop Esports  
Més informació: popesportsinfo@gmail.com  whatsapp:663860928.

Pregó de Festes  de Sant Agustí a càrrec de GUILLEM MAS FIOL 
Nascut l’any 1995 a Portocolom, serà l’encarregat d’ençatar les Festes de Sant
Agustí 2021 després que l’any passat no es dugués a terme el tradicional
pregó. Actualment treballa a l’Institut Pasteur de París.  
Hora: 20:30 h
LLoc: balcó Can Llevadora a la plaça de sa Font de Santa Margalida 
Aforament limitat.

NITX DE L’ART 21
INAUGURACIÓ D’EXPOSICIONS
Casa de Cultura de Felanitx
A la sala d’exposicions, obres seleccionades del VII Certamen d’Arts Plàstiques
Ciutat de Felanitx. 
A la sala de Miquel Barceló, “Pasados Robados” de Nauzet Mayor. Pintura.
Exposicions obertes fins dia 3 d’octubre.
A la Font de Santa Margalida, “La Voluntad (The Will)” de Bartomeu Sastre.
Performance.
Hora: a partir de les 21:00h

PROGRAMA OFICIAL DELS ACTES 
QUE SE CELEBRARAN A FELANITX 

AMB MOTIU DE LES FESTES DE

SANT AGUSTÍ 2021
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Altres espais i activitats a la vila, programa a part.
1r CONCERT DE SANT AGUSTÍ AMB
ANEGATS
Hora: 23 h (obertura de portes 21:00)
Lloc: Parc Municipal de sa Torre de Felanitx
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx
Entrada gratuïta, podeu treure la reserva a través de
www.movesmallorca.com 
Més informació a les xarxes socials de l’Ajuntament de Felanitx

21 D’AGOST, DISSABTE
XVII PUJADA AUTOMOBILÍSTICA SANT SALVADOR
Hora: entrenaments a partir de les 9:00 h. Cursa a partir de les 16:00 h
Lloc: Puig de Sant Salvador
Ho organitza: Escuderia Mitja Illa.
Hi col·labora: Ajuntament de Felanitx.

26a JORNADA DE PORTES OBERTES AL JACIMENT 
DELS CLOSOS DE CAN GAIÀ.
Vine a descobrir els resultats de la nova campanya d’excavació arqueològica i
adequació al jaciment dels Closos de Can Gaià.
Hora: 19:00h
Lloc: al jaciment dels Closos de Can Gaià de Portocolom.
Ho organitza: Projecte Closos i Amics dels Closos.
Col·labora: Ajuntament de Felanitx.

2n CONCERT SANT AGUSTÍ AMB
JOHNNY BURNING I LA FRONTERA
Hora: 21 h (obertura de portes 19:30 h)
Lloc: Parc Municipal de sa Torre de Felanitx
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx
Entrada gratuïta, podeu treure la reserva a través de
www.movesmallorca.com 
Més informació a les xarxes socials de l’Ajuntament de Felanitx

22 D’AGOST, DIUMENGE
NIT D’HUMOR AMB AGUSTÍN EL CASTA
Hora: 22h (obertura de portes a les 20:30 h)
Lloc: Parc Municipal de sa Torre de Felanitx
Entrada gratuïta, podeu treure la reserva a través de
www.movesmallorca.com 
Més informació a les xarxes socials de l’Ajuntament de Felanitx
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23 D’AGOST, DILLUNS

NIT DE BALL A CÀRREC DE JOAN I CATI
Hora: 20:00 h
Lloc: plaça d’Espanya
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx
Aforament limitat

3r CONCERT DE SANT AGUSTÍ AMB 
SARA REUS I MIKEL ERENTXUN
Hora: 21:00 h (obertura de portes 19:30h)
Lloc: Parc Municipal de sa torre de Felanitx
Entrada gratuïta, podeu treure la reserva a través de
www.movesmallorca.com 
Més informació a les xarxes socials de l’Ajuntament de Felanitx

DIA 24 D’AGOST, DIMARTS

FESTA AQUÀTICA INFANTIL amb tobogans aquàtics, música i qualque sor-
presa. Duis banyador i tovallola.
Hora: hi haurà 3 torns de 150 nins màxim per torn.
1r torn: de 16:30h  a 17:30h
2n torn: de 17:45h a les 18:45 h.
3r torn: de 19:00 h a les 20:00 h
Lloc: Camp de Futbol es Torrentó Mariona Caldentey Oliver
Inscripcions: Ticketib.com. 
Gratuït.
Informació: Únicament s’ha d’apuntar el nin, no s’ha de treure entrada per
al’acompanyant, es recomana 1 adult per nin.

PRESENTACIÓ REEDICIÓ LLIBRE
“LA CATALANITAT DE LES MALLORQUES/JOANOT COLOM, INTADOR
DEL POBLE” de Pere Oliver i Domenge a càrrec de Joan Valls de Padrines,
historiador i prologuista del llibre, Bartomeu Mestre “Balutxo” epiloguista del lli-
bre i activista dels 500 anys de la Germania i Pau Vadell, editor (Adia Edicions)
Hora: 20:30h.
Lloc: plaça de sa Font de Santa Margalida.
Ho organitza: Centre Cultural de Felanitx i AdiA Edicions
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4t CONCERT DE SANT AGUSTÍ AMB
DISCOVERS I POL GRANCH
Hora: 21:00 h (obertura de portes a les 19:30 h)
Lloc: Parc Municipal de sa Torre de Felanitx
Entrada gratuïta, podeu treure la reserva a través de
www.movesmallorca.com 
Més informació a les xarxes socials de l’Ajuntament de Felanitx

DIA 25 D’AGOST, DIMECRES
TROFEU CIUTAT DE FELANITX: CE Felanitx – Andratx
Hora: 19:30 h
Lloc: Camp de Futbol es Torrentó - Mariona Caldentey Oliver
Ho organitza: CE Felanitx
Ho patrocina: Ajuntament de Felanitx

XERRADA “A LA RECERCA DE LA COVA PERDUDA. L’HIPOGEU DE
MIQUEL BORDOY A SA MOLA”, a càrrec dels arqueòlegs Bartomeu Salvà,
David Javaloyas i Javier Rivas. 
Hora: 20h
Lloc: Centre Cultural de Felanitx
Ho organitza: Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà
Places limitades. Reserves a fundaciocosmebauca@gmail.com, 
al 971 58 11 88
o al 608 45 29 77.

5è CONCERT DE SANT AGUSTÍ AMB
JAVALOYAS i REVISTA MADÒ PERETA
Hora: 21:00 h (obertura de portes 19:30 h)
Lloc: Parc Municipal de sa Torre de Felanitx.
Entrada gratuïta, podeu treure la reserva a través de
www.movesmallorca.com 
Més informació a les xarxes socials de l’Ajuntament de Felanitx

DIA 26 D’AGOST, DIJOUS
6è CONCERT DE SANT AGUSTÍ AMB
MALA RODRÍGUEZ “LUJURIA IBÉRICA” UNPLUGGED
Hora:  22:00 h (obertura de portes a les 20:30 h)
Lloc: Parc Municipal de Sa Torre
Entrada gratuita, podeu treure la reserva a través de
www.movesmallorca.com 
Més informació a les xarxes socials de l’Ajuntament de Felanitx
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DIA 27 D’AGOST, DIVENDRES
VIII FIRA NOCTURNA DE SANT AGUSTÍ + GASTRONOMIA DE CARRER
AMB FOOD TRUCKS.
Hora: 18:00 h
Lloc: passeig Ramon Llull

PASSATGE I PAUSA
Recorregut col·lectiu el capvespre a partir d’alguns dels espais expositius a càr-
rec de Sa Galiana.
Inscripcions fins al dia 26 d’agost al mail cultura@felanitx.org
Més informació: Casa de Cultura de Felanitx.

BALL DE CAVALLETS, DIMONIS I CAPARROTS
Hora: 19:00 h
Lloc: plaça de sa Font de Santa Margalida.
Aforament  limitat.

COMPLETES DE SANT AGUSTÍ
Cantades per la Coral de Felanitx
Hora: 22:00 h
Lloc: Convent de Sant Agustí de Felanitx
A continuació, processó a la plaça del Convent amb la participació dels Cava-
llets i seguidament concert de la Banda de Música de Felanitx a la mateixa
plaça del Convent.

BALLADA POPULAR AMB ELS GRUPS S’ESTOL DES GERRICÓ I AGRUPA-
CIÓ ABENIARA
Lloc: passeig Ernest Mestre
Hora: a partir de les 22:30 h

28 D’AGOST, DISSABTE
FESTA DE SANT AGUSTÍ
TROFEU AJUNTAMENT DE FELANITX VALL D’OR GOLF
Hora 9:30 h
Lloc: Vall d’Or Golf
Ho organitza: Vall d’Or Golf
Informació: reservas@valldorgolf.com 971837001

EUCARISTIA SOLEMNE
Presidirà i predicarà Mn. Marc Capó Mestre, diaca.
Cantarà la Coral  de Felanitx. Hi participen els Cavallets.
Hora: 11:00 h
Lloc: Convent de Sant Agustí de Felanitx
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En finalizar l’eucaristia, ball dels Cavallets i dels Gegants de Felanitx. 
Tot seguit cercavila conjuntament amb dimonis i caparrots.

TEATRE INFANTIL: VAIANA EL MUSICAL - MAX TEATRE
Hora: 21:00 h
Lloc: Parc Municipal de sa Torre de Felanitx
Entrada gratuïta, podeu treure la reserva a través de
www.movesmallorca.com 
Més informació a les xarxes socials de l’Ajuntament de Felanitx

29 D’AGOST, DIUMENGE
REDESCOBREIX LA FUNDACIÓ COSME BAUÇÀ! 
Visita guiada a l’exposició permanent.
Dos torns: 11.00h i 12.30 h
Lloc: Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà.
Places limitades. Reserves a fundaciocosmebauca@gmail.com, al 971 58 11
88 
o al 608 45 29 77.
Ho organitza: Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà.

DEMOSTRACIÓ BALL EN LÍNIA
Hora: 19:30 h
Lloc: Parc Municipal de sa Torre de Felanitx

DEMOSTRACIÓ DE BALL ESPORTIU
Hora: 21:30
Lloc: Parc Municipal de sa Torre de Felanitx
Ho organitza: Club de Ball Esportiu de Felanitx.
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ITINERARI MUSSOL BUS
L’anada està prevista perquè arribin una hora abans del començament del
concert. La tornada, per mitja hora després de l’acabament del concert. 
20/08/2021 Anada Tornada

CAS CONCOS 21:00 FELANITX 1:00
ES CARRITXÓ 21:10
S'HORTA 21:15
PORTOCOLOM 21:30

21/08/2021 Anada Tornada
CAS CONCOS 19:00 FELANITX 1:00
ES CARRITXÓ 19:10
S'HORTA 19:15
PORTOCOLOM 19:30

22/08/2021 Anada Tornada
CAS CONCOS 20:00 FELANITX 1:00
ES CARRITXÓ 20:10
S'HORTA 20:15
PORTOCOLOM 20:30

23/08/2021 Anada Tornada
CAS CONCOS 19:00 FELANITX 1:00
ES CARRITXÓ 19:10
S'HORTA 19:15
PORTOCOLOM 19:30

24/08/2021 Anada Tornada
CAS CONCOS 19:00 FELANITX 1:00
ES CARRITXÓ 19:10
S'HORTA 19:15
PORTOCOLOM 19:30

25/08/2021 Anada Tornada
CAS CONCOS 19:00 FELANITX 1:00
ES CARRITXÓ 19:10
S'HORTA 19:15
PORTOCOLOM 19:30

26/08/2021 Anada Tornada
CAS CONCOS 20:00 FELANITX 1:00
ES CARRITXÓ 20:10
S'HORTA 20:15
PORTOCOLOM 20:30

28/08/2021 Anada Tornada
CAS CONCOS 19:00 FELANITX 0:00
ES CARRITXÓ 19:10
S'HORTA 19:15
PORTOCOLOM 19:30
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AGOST
- Amb motiu de l’estat d’alarma per la COVID-19, va quedar suspesa la

27è edició de l’anada en carro, muntura, bicibleta o a peu de Felanitx
a Cala Marçal.

- Les festes han quedat reduïdes a mínims i els pocs actes que s’han
dut a terme han estat un testimoni simbòlic de la festa, extremant les
condidions de capacitat.

- Els dies 27 i 28 sortiren els Cavallets, dimonis i caparrots. Els Cavallets
ballaren amb format diferent al tradicional amb l’objectiu de minimit-
zar els riscs.

- L’Ajuntament de Felanitx posa en marxa la nova campanya de promo-
ció turística (6 vídeos amb imatges del municipi).

-  Nitxdelart a Felanitx, a la qual només hi participaren els espais amb
activitat artística durant tot l’any i que es dediquen al món de l’art.

- 25è Campanya d’excavacions als Closos i Can Gaià.

- VI Certamen d’arts plàstiques, Ciutat de Felanitx 2020. Els artistes
guanyadors, Joan Cabrer i Mariana Sarraute.

- Pluja del mes: 30,3 litres/m2.

SETEMBRE
- Festes de Sant Nicolau a Cas Concos, quedaren reduïdes a un cercavi-

la i a l’Eucarístia del dia de Sant Nicolau.

- La Biblioteca Municipal Joan Estelrich de Felanitx i el punt de Bibliote-
ca de  Portocolom s’adhereixen a la celebració del Dia Europeu de les
Llengües.

- 86è aniversari de la coronació de la Mare de Déu de Sant Salvador.

- Pluja del mes: 33,3 litres/m2.

De Sant Agustí a 
Sant Agustí 
AGOST 2020 - JULIOL 2021
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OCTUBRE

- II Concurs per a la Imatge Corporativa de la regidoria d’Igualtat.

- L’Ajuntament reprén les tasques de desinfecció dels carrers i places
del municipi amb motiu de la segona onada de la COVID-19.

- Pluja del mes: 42,5 litres/m2.

NOVEMBRE

- Festivitat de Tots Sants.

- 44à Setmana de Música.

- L’IES Felanitx fa una donació de 250 quilos de productes de primera
necessitat a Creu Roja.

- L’Ajuntament se suma a la Setmana Europea de Prevenció de Residus
amb la  realització de diferents tallers i activitats.

– Festivitat de Santa Cecília.

- Clean Felanitx amb col·laboració amb l’Ajuntament organitza una jor-
nada de neteja a la zona del Calvari.

- Per part de la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament i l’associació Fela-
nitx per la Igualtat s’organitzen tot una sèrie d’actes en lluita contra
la violència de gènere.

- Un ciutadà compleix 100 anys.

- Una nina concarrina s’incorpora a l’Escolania dels Blauets de Lluc.

- El darrer diumenge d’aquest mes s’han reobert els parcs i jocs infan-
tils del municipi.

- En el Poliesportiu Guillem Timoner de Felanitx, té lloc el I trofeu de
Ball Esportiu de Felanitx.

-  Club Migjorn Cas Concos, nou club esportiu dedicat a la pràctica del
bàsquet.

- Pluja del mes: 24,1 litres/m2.

DESEMBRE

- Felanitx Solidari, col·labora un any més amb “Els Reis de la Il·lusió”,
iniciativa promoguda per l’associació Somnis reciclats.

- Campanya de recollida d’aliments per un Nadal solidari organitzada
per l’Ajuntament, Càritas i Creu Roja.
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- Netejat i condicionat per part dels voluntaris del col·lectiu Clean Fela-
nitx el monòlit  que hi ha ubicat a la carretera de Felanitx a Cas Con-
cos.

-  Ruta de betlems a Felanitx.

- Campanya informativa a l’educació primària organitzada per l’àrea de
Joventut amb col·laboració amb l’equip de pediatria del Centre de
Salut de Felanitx.

- La Banda de Música de Felanitx rep la Medalla d’Or del Consell de
Mallorca per la  seva trajectòria.

-  III Concurs de relats breus, Nadal Batle 2020 organitzat pel Setmanari
Felanitx. Es presentaren 10 treballs. Els premiats varen ser:

Primer premi: Paraules Buides de Maria del Mar Mas Fiol.

Segon premi: Necrologia del Dr. Zhows, de Paco Esteve i Beneito.

Tercer premi: Nòmada de les Ones de Pere Estelrich i Massutí.

- Pluja del mes: 11,6 litres/m2.

GENER
- Arribada dels Reis d’Orient al nostre municipi.

- Amb motiu de les restriccions per la COVID-19, queden suspeses al
municipi les festes de Sant Antoni.

- A Felanitx, tenim una de les bases principals de busos de la comarca
del Migjorn i Llevant.

- Per part del IB (Transport de les Illes Balears) s’ha fet un important
augment de línies i trajectes de bus públic.

- Miquel Lluis Mestre, regidor del Bloc per Felanitx, nomenat director
insular de Suport i Coordinació Municipal del Consell de Mallorca.

- Antoni Oliver Reus, reelegit president de la Sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB).

- Pluja del mes: 49,9  litres/m2.

FEBRER 
- Amb motiu de les restriccions per la COVID-19, s’ha fet un concurs

de disfresses per internet amb una particpació de 107 fotografies i
vídeos.

- XII Mostra de Teatre d’Hivern, a Felanitx.
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- Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE), nomenada consellera de Pre-
sidència del Govern de les Illes Balears.

- Francisco Duarte Barceló (PSOE), nomenat cap de la Secretaria del
Gabinet de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors.

- El Consell de Mallorca instal·la un comptador de persones al jaciment
dels Closos de Can Gaià.

- Sembra d’arbres a diferents carrers i espais públics del municipi. (pas-
seig Ernest Mestre, carrers d’en Cifre, Sant Miquel i Llebeig a Felanitx
i al carrer Rodrigo de Triana a Portocolom).

- Jornada de neteja de residus al polígon Son Colom de Felanitx per
part dels alumnes d’ESO d’es Lledoner.

- Pluja del mes: 2,7 litres/m2

MARÇ

- A la Casa de Cultura, exposició de la Banda de Música de Felanitx,
patrimoni immaterial de la ciutat.

- Comença la vacunació contra la COVID.

- Es produeix un petit incendi a la zona de Son Durí.

- L’escultor Jaume Canet, deixa a l’Ajuntament una obra elaborada en
ferro que simbolitza un cactus amb 12 flors. Aquesta obra està ins-
tal·lada al pati de l’Ajuntament.

- Antoni Barceló, elegit nou president de l’associació Habtur Balears.

- Estrena del nou videoclip de la cançó “Tipus Suite” del grup català
Manel, rodat íntegrament a Felanitx.

- El Club Nàutic de Portocolom col·loca unes escultures a l’entrada de
Portocolom.

- Campanya de sensibilització i educació ambiental a càrrec d’Ecovidrio
i el Consell de Mallorca amb la col·laboració de l’Ajuntament.

- Jornades solidàries de l’IES Felanitx amb l’associació “Muévete por los
que no pueden”.

- La Fundació Cosme Bauçà, oberta de nou al públic.

- Un alumne de 2n de batxillerat de l’IES Felaitx, guanyador de la XIII
Olimpíada d’Història d’Espanya celebrada a la UIB.

- Pluja del mes: 35,1 litres/m2.
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ABRIL
- Amb motiu de l’estat d’alarma per la COVID-19 (coronavirus), se sus-

penen les celebracions de Setmana Santa a l’exterior.

- Emissió a través de les xarxes socials de diferents reportatges de Set-
mana Santa elaborats per Felanitx.TV, a més de programes elaborats
per Televisió Felanitxera l’any 2013 i cedits per Bernat O. Ricart.

- El Davallament de fa dos anys s’emet a través de les xarxes socials .

- Per part del departament de Joventut de l’Ajuntament es reprenen les
activitats de lleure per a nins i nines durants les vacances de Pasqua.

- 7è edició de la Tech Weekend.

- Tres artites felanitxers exposen les seves obres a l’Instituto Cervantes
d’Alger. 

- 23è Triatló internacional de Portocolom.

- Duatló Portocolom

- VI Certamen de poesia Miquel Bauçà. Felanitx 2021. L’obra guanya-
dora ha estat On és Saorsa, de J. Maria Mallol Mestre. 

- Festa del llibre.

- L’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Felanitx posa en marxa a Porto-
colom “l’Espai Nadó”.

- Gràcia González López, regidora del PSOE a Felanitx, nomenada
secretària general de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i
Cultura del Govern Balear.

- Pluja del mes: 22 litres/m2.

MAIG
- L’Ajuntament promou una campanya “Mou Felanitx” per incentivar el

consum local al municipi, a la qual s’hi destinen 350.000 €

- Festes de Sant Isidre i Cinquagesma a s’Horta amb restriccions i sense
fira.

- Francisca Caldentey, és elegida presidenta del transport regular de
passatgers.

- Celebració Dia d’Europa.

- El programa “La ruta d’Orfeu” dirigit i presentat per Pere Estelrich
Massutí ha guanyat una menció d’honor com a millor programa de
ràdio en lleguna catalana.
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- Concert de la Capella Mallorquina a la parròqia de Sant Miquel en
homenatge a la Mare de Déu de Sant Salvador, organitzat i patroci-
nat per la Fundació Barceló.

- Dues alumnes de l’IES Felanitx, han quedat 1r i 2n respectivament a
l’Olimpíada d’Història del Món.

- Alumne de 2n d’ESO queda finalista a la desena edició de la festa de
les Matemàtiques.

- tres alumnes de 2n de batxillerat guanyen el premi a la millor pàgina
web al concurs Wapp, convocat per @puntcat.

- Maria Faustina Barceló queda finalista al XIV Concurs de Poesia i
Narrativa de Badalona 2020, amb el poena Marina.

- Tres alumnes del Conservatori Professional de Música de Felanitx han
finalitzat el Grau Professional de Música, una amb l’especialitat de
flauta i dues amb l’especialitat de clarinet.

- L’Ajuntament de Felanitx present a Madrid, a la fira turística Fitur.

- Sebastià Mascaró Cabrer, nomenat director general d’Educació i Polí-
tica Lingüística de l’Ajuntament de Palma.

- Jornada de neteja a la zona de garriga dels voltants de l’escoa s’Algar
de Portocolom, per part de voluntaris.

- Quatre alumnes del Conservatori de Música de Felanitx reberen el
Premi de Fi de Grau Elemental amb l’especialitat de: violi, trompeta,
guitarra i saxòfon.

- Pluja del mes: 57,3 litres/m2.

JUNY
- Surt Sant Joan Pelós a ballar a la plaça de Sa Font.

- Música de Sant Marçal a la Parròquia.

- La Federació Europea d’Educació Ambiental ha concedit la bandera
blava a la platges de Cala Marçal, Cala Ferrera, Cala sa Nau  i s’Are-
nal de Portocolom. 

- Jaume Fiol, elegit president de la Federació Balear de Tir Olímpic.

- Pluja del mes: 49,3 litres/m2.

JULIOL
- Homenatge a Mariona Caldentey Oliver per l’excel·lent temporada i

els èxits aconseguits.
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- A Portocolom, V Festival a Jazz de Mar, Rocking Matxin Festival, Fira
marinera, Nit d’havaneres, cicle de xerrades i tota mena de competi-
cions esportives.

- Es cancel·la el “Sopar a penyes”, els sopars de carrer i l’anada en
carro de Felanitx a Cala Marçal.

- Campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” a la platja de Cala
Marçal.

- Inici escoles d’estiu a Felanitx, Portocolom,  s’Horta i Cas Concos.

- Festivitat de Sant Jaume a Portocolom.

- Festa de Sant Cristòfol.

- A Felanitx, festa patronal de Santa Margalida. 

- 26è Campanya d’excavació al jaciment prehistòric dels Closos de Can
Gaià.

- 44 estudiants, entre ESO, Batxiller i grau professional de música han
rebut per part de l’Ajuntament el Reconeixement de mèrits acadè-
mics.

- Visita guiada al jaciment dels Rossells.

- Es torna a posar en funcionament el brollador del passeig Ramon
Llull.

- XII Triatló popular Portocolom.

- Concert benèfic per recaptar fons per al Burundi a càrrec de David
Ordinas.
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PUBLICACIONS I PRESENTACIONS 
APAREGUDES AL LLARG DE L’ANY

- Llumenera de juny 1715, de Marc Josep Bonet I Binimelis.

- Cristóbal Colón. De los enigmas a las certezas, d’Onofre Vaquer
Bennàsar.

- Al meu EGO, treball musical en solitari del músic Tomeu Rotger.

- Felanitx, poemaria d’Andreu Gomila.

- Mestall de Jaume Caldentey.

- El gran llibre de les frases fetes, de Bàrbara Sagrera i Toni Galmés.

- Gracias a ti volaré, treball discogràfic de la cantant i compositoria
Sara Reus.

- V Jornades d’Estudis Locals a Felanitx, presentació del llibre a càrrec
de Miquel Angel Vicens i Amàlia Salas.

- Mestall, de Jaume Caldentey.

- La Diabòlica secta colombina de Bartomeu Mestre, Balutxo.

- La Germania a Felanitx. Joanot Colom i Cifre  (500 aniversari), de
Ramon Rosselló.

- Una ullada al músic Jaume Campins de Joan Círia.

- Breu història de la Germania mallorquina d’Albert Cassanyes.

- Trescafigures Cultural, projecte cultural a càrrec de Pere Barceló de
l’Agrupació Abeniara.
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El pressupost municipal per a l’any 2021 
A la Plenària de dia 21 de desembre de 2020, s’aprova el pressupost i la plantilla
d’aquest Ajuntament per a l’any 2021, per un import de  18.600.000,00 € .

PRESSUPOST DE  L’AJUNTAMENT
DESPESES

Capítol Descripció Import
1 Despeses de personal 8.408.450,00 € 
2 Béns corrents i serveis 7.981.050,00 € 
3 Despeses financeres 45.000,00 € 
4 Transferències corrents 1.123.000,00 € 
5 Fons de contingència 0,00 € 
6 Inversions reals 922.500,00 € 
7 Transferències de capital 120.000,00 € 
8 Actius financers 0,00 € 
9 Passius financers 0,00 € 

Total 18.600.000,00 € 

INGRESSOS
Capítol Descripció Import
1 Imposts directes 8.059.140,00 € 
2 Imposts indirectes 553.000,00 € 
3 Taxes i altres ingressos 4.248.000,00 € 
4 Transferències corrents 4.902.260,00 € 
5 Ingressos patrimonials 337.600,00 € 
7 Transferències de capital 0,00 € 
9 Passius financers 500.000,00 € 

Total 18.600.000,00 € 

PRESSUPOST DEL CENTRE CULTURAL
DESPESES

Capítol Descripció Import
2 Béns corrents i serveis 93.400,00 € 
3 Despeses financeres 100,00 € 
4 Transferències corrents 6.500,00 € 
Total 100.000,00 € 

INGRESSOS
Capítol Descripció Import
4 Transferències corrents 100.000,00 € 
Total 100.000,00 € 

Informació Municipal
(agost del 2020 - juliol del 2021)
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El dia 25 de setembre de 2020 es va cessar els regidors Sr. Francisco Duar-
te Barceló I Sra. Maria Gràcia González López com a membres de la Junta
de Govern Local, i es va revocar la delegació de competències efectuades
per la Batlia als regidors referits, així com a la regidora Sra. Damiana Mas-
sutí Gómez.
Els regidors Sr. Miquel Lluís Mestre, Sra. Isabel Montero Morán i Sra. Maria
Mesquida Artigues van presentar escrit el dia 29 de setembre de 2020 on
manifesten que renuncien a les delegacions de Batlia així com a la dedica-
ció i retribucions que li foren assignades, tota vegada que és necessita
conformar un nou equip de govern.
El dia 2 d’octubre de 2020, es va cessar els regidors Sr. Miquel Lluís Mestre
i la Sra. Isabel Montero Morán com a membres de la Junta de Govern
Local i nomenar la Sra. Melania Mesquida Tran com a membre de la Junta
de Govern Local i tinent batle.
El dia 6 d’octubre de 2020, es constitueix la nova Junta de Govern Local,
el nomenament de tinents de batle i delegació de competències de Batlia.
En el mes de novembre de 2020, el Sr. Pau Massutí Ballester, del Bloc per
Felanitx – APIB, pren possessió del càrrec de regidor.
En el mes de juny de 2021, la Sra. Bàrbara Barceló Pascual, del Partit
Popular, presenta la seva renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de
Felanitx.
En el mes de juny, Caterina Ramon Bordoi, del grup municipal Unides
Podem, presenta la seva renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de
Felanitx.
En el mes de juliol de 2021, el Sr. Miquel Àngel Obrador Escribano, del
Partit Popular, pren possessió del càrrec de regidor.

MEMBRES QUE COMPONEN LA COMISSIÓ DE GOVERN
- Sr. Jaume Monserrat Vaquer - batle
- Sra. Catalina Soler Torres
- Sr. Pedro Acosta Duran
- Sra. Melania Mesquida Tran
- Sr. Sebastià Adrover Palmer
- Sr. Juan Aznar Hernández

TINENTS DE BATLE 
Primer tinent de batle: Sr. Catalina Soler Torres
Segon tinent de batle: Sr. Pedro Acosta Duran
Tercer tinent de batle: Sra. Melania Mesquida Tran
Quarta tinenta de batle: Sra. Sebastià Adrover Palmer
Cinquè tinent de batle: Sr. Juan Aznar Hernández
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DELEGACIONS DE LA BATLIA  
Sr. Catalina Soler Torres: afers socials (infància, adolescència i gent
gran), salut i benestar, medi ambient, ecologia i sostenibilitat, neteja i resi-
dus, brigada municipal, recursos humans i obres públiques.

Sr. Pedro Acosta Duran: festes, noves tecnologies.

Sra. Melania Mesquida Tran: hisenda i pressuposts, turisme, cultura,
patrimoni, biblioteques, arxiu, representant del batle a Portocolom, òrgan
de contractació respecte dels contractes menors: d’obra, de subministra-
ment, de serveis, de contractes administratius especials i privats i de la ges-
tió ordinària de les àrees d’Intervenció i Tresoreria.

Sr. Sebastià Adrover Palmer: Seguretat ciutadana (Policia i protecció
civil, mobilitat i circulació).

Sr. Juan Aznar Hernández: esports, espais públics, edificis municipals,
parc municipal, cementeri, aigua i clavegueram, enllumenat, benestar ani-
mal, participació ciutadana.

Sr. Rafel Rubio Ferrer: comerç, indústria, fires i mercat, mercat munici-
pal. 

Sra. Marta Cano Roig: educació i política lingüística, formació i ocupació
(programa SOIB i Felanitx Emprèn), joventut, igualtat (àrea de la dona,
mediació cultural, gènere i orientació sexual), contractació.

REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS  
La regidora Marta Cano Roig com a delegada de la corporació als
següents òrgans col·legiats:

Institut d’Ensenyament Secundari Felanitx.

Col·legi Públic I. Joan Capó, de Felanitx.

Col·legi Sant Alfons, de Felanitx.

Col·legi Públic Migjorn, de Cas Concos.

Col·legi Públic Reina Sofia, de s’Horta.

Col·legi Públic s’Algar, de Portocolom.

Escoleta municipal Pere Oliver i Domenge, de Felanitx.

Escoleta municipal Es Faralló, de Portocolom.

Escoleta municipal Sa Miloca, de Cas Concos.

La regidora Catalina Soler Torres com a delegada de la corporació als
següents òrgans col·legiats:

Llar de l’IMAS de Felanitx.

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
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PERSONAL
Càrrecs amb dedicació especial: 

Càrrec Dedicació
• Jaume Monserrat Vaquer Batlia 100%
Àrees de gestió: urbanisme, activitats, platges, 
camins, comunicació i transparència, coordinació de regidories.
• Catalina Soler Torres 100%
Àrees de gestió: Afers socials (infància, adolescència 
i gent gran), salut i benestar, medi ambient, ecologia i sostenibilitat, 
neteja i residus, brigada municipal, recursos humans 
i obres públiques.
• Melania Mesquida Tran 100%
Àrees de gestió: Hisenda i pressuposts, turisme, cultura, 
patrimoni, biblioteques, arxiu, representant del batle a Portocolom, 
òrgan de contractació respecte dels contractes menors: d’obra, de submi-
nistrament, de serveis, de contractes administratius especials i privats 
i de la gestió ordinària de les àrees d’Intervenció i Tresoreria.
• Juan Aznar Hernández 100%
Àrees de gestió: Esports, espais públics, edificis municipals, 
Parc Municipal, cementeri, aigua i clavegueram, enllumenat, 
benestar animal, participació ciutadana.
• Marta Cano Roig 100%
Àrees de gestió: Educació i política lingüística, formació i 
ocupació (programa SOIB i Felanitx Emprèn), joventut, igualtat 
(àrea de la dona, mediació cultural, gènere i orientació sexual), 
contractació
• Rafael Rubio Ferrer 50%
Àrees de gestió: Comerç, indústria, fires i mercat, 
mercat municipal

Funcionaris
Setembre de 2020, un tècnic informàtic com a funcionari interí, 

per a l’execució d’un programa temporal 
Novembre de 2020, un subinspector de la Policia Local.

un policia local interí deixa el seu càrrec.
Gener de 2021, una  zeladora interina.
Febrer de 2021, una arquitecta interina 

per a l’execució d’un programa temporal. 
Març de 2021, set policies locals en pràctiques.

Un cap de la Policia Local, en comissió de serveis.
Juny de 2021, un enginyer industrial interí.
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Personal laboral
Agost de 2020, una tècnica de desenvolupament local mitjançant contrac-
te laboral interí.

Setembre de 2020, una agent d’ocupació i desenvolupament local, per
dur a terme el projecte AODL FELANITX 2020.

Novembre, de 2020, una treballadora familiar mitjançant contracte de
relleu amb un 50% de jornada.

Maig de 2021, una treballadora familiar interina.

Personal eventual
Febrer de 2021, cap de premsa, amb una dedicació del 100%.

Jubilacions i baixes de personal
Desembre de 2020, jubilació d’un operari de la Brigada Municipal.

Gener de 2021, baixa d’un zelador per incapacitat permanent.

Abril de 2021, jubilació d’un operari de la Brigada Municipal.

Maig de 2021, jubilació d’una, treballadora familiar.

Juliol de 2021, jubilació de l’enginyer municipal.

A part dels moviments de personal funcionari i laboral que hi ha hagut,
s’han iniciat tres projectes emmarcats dins les convocatòries de projectes
de millora de l’ocupabilitat els quals són els següents:

El mes de setembre de 2020 es va iniciar el programa SOIB Desenvolu-
pament Local, l’objecte d’aquesta convocatòria és dissenyar i executar el
Pla Estratègic d’Ocupació Local. Per dur-lo a terme s’ha contractat un
AODL durant tres anys.

El programa, finançat pel SOIB mitjançant el fons del Ministeri de Treball i
Economia Social compta amb un pressupost de 103.416.82 € dels quals
81.136,62 € els aporta el SOIB i 22.280,20 € els aporta l’Ajuntament de
Felanitx.

El mes de novembre del 2020 es va iniciar el programa Enganxa’t
2020/2021, finançat pel SOIB amb la participació del SEPE, Garantia Juve-
nil i el Fons Social Europeu.

A través de SOIB JOVE FORMACIÓ I OCUPACIÓ s’han contractat 10
joves durant un període de 12 mesos, alternant hores de formació (jardi-
neria i fontaneria) amb hores de treball efectiu.

Enganxa’t 2020/2021 compta amb un pressupost de 250.816,27 €, dels
quals 219.360 € els aporta el SOIB i 48.496,27 € els aporta l’Ajuntament
de Felanitx.
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El 15 de desembre de 2020 desembre l’Ajuntament de Felanitx va iniciar el
programa SOIB REACTIVA 2020. Aquest programa, amb un pressupost
de 320.020,80 €, ha estat promogut pel SOIB i cofinançat pel Fons Social
Europeu en el marc dels Programes Operatius d’Ocupació Juvenil i regional
2014-2020, per fons de l’Estat a través de conferència Sectorial i pel Fons
per afavorir l’Impuls del turisme Sostenible (ITS).

A través d’aquest programa l’Ajuntament ha contractat un total de 41
persones en dos torns de quatre mesos. Les noves incorporacions porten a
terme feines de neteja i manteniment, així com tasques d’auxiliar adminis-
tratiu a diferents departaments de l’entitat.

R E A L I T Z A C I O N S
S’adjudica el contracte del servei de neteja d’edificis municipals a l’empre-

sa SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPEZA SL, per un
import de  100.916,77 € anuals més l’IVA de 21.192,52 € anuals.

S’adjudica el contracte del servei de control de l’execució dels contractes
d’explotació de serveis de temporada en les platges del terme municipal
de Felanitx, a l’empresa GRUPO DAPHNIA SERVICIOS AMBIENTALES, SL,
per un import de 3.500,00 € anuals més l’IVA de 735,00 € anuals.

S’aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Felanitx i la
Conselleria d’Afers Socials i Esports per a l’accés a les dades personals de
les persones sol·licitants d’atenció a la dependència.

S’aprovar el text del Conveni de col·laboració per a l’adhesió de l’Ajunta-
ment de Felanitx al catàleg de la Central de Contractació de la comuni-
tat autònoma de les Illes Balears, per a la categoria de subministrament
de material d’oficina, remès per la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exte-
riors.

S’aprova el conveni de col·laboració entre l’IMAS i l’Ajuntament de Fela-
nitx per a la dotació d’eines informàtiques per a la gestió dels serveis
comunitaris bàsics. 

S’adjudica el contracte del servei de consergeria i neteja del col·legi s’Al-
gar, i neteja dels col·legis Reina Sofia i Migjorn del terme municipal de
Felanitx, a l’empresa INTERSERVE FACILITIES SERVICES, SA, per un preu
de 72.576,26 € anuals més l’IVA de 15.241,02 € anuals.

S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Felanitx i Solu-
ciones Corporativas IP, SL (CONECTABALEAR) per al desplegament d’una
xarxa de telecomunicacions. 
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S’adjudica el contracte del servei d’una assegurança de responsabilitat civil
i patrimonial de l’Ajuntament de Felanitx, a l’empresa MAPFRE ESPAÑA,
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA, per un preu de
26.950,00 anuals € IVA exempt.

S’aprova el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Felanitx i el
Consell de Mallorca, per a la implantació del Plans de reactivació econò-
mica en el Marc del Programa Mallorca Activa. La finalitat principal d’a-
quest conveni és la reactivació econòmica local atenent la dificultat que
la situació excepcional creada per la pandèmia de la COVID-19 ha gene-
rat en la població del municipi, mitjançant la redacció i la implantació de
plans de reactivació local. 

S’adjudica el contracte de concessió del lloc de venda núm. 9 (peixateria)
del Mercat Municipal de Felanitx amb un cànon de 2.350,00 € anuals.

S’aprova el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Felanitx i
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a la millora del
sistema de sanejament i depuració de Felanitx.

S’adjudiquen les obres de pavimentació i conservació de rutes cicloturísti-
ques en el terme municipal de Felanitx adjuntes a zones turístiques.

A l’empresa HERMANOS GOST SIMÓ, SA:

Lot 1 ( Camins Son Negre, Carreró Llarg, Son Pou i Cala Brafi) per un preu
de 107.040,86 € més l’IVA de 22.478,58 € .

Lot 2 (Camins Aumellia, Son Llaneres, Ses Erasses i Son Nadal) per un preu
de  125.596,03 € més l’IVA de 26.375,16 €.

A l’empresa EXCAVACIONES S’HORTA, SA, el Lot 3 (Camins es Carritxó, Es
Castell i Son Soler ), per un preu de 55.576,86 € més l’IVA de 11.671,14
€.

S’aprova el Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Felanitx i
Santanyí amb l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per
a la millora del sistema de sanejament i depuració de Cala Ferrera.

S’aprova la signatura del conveni de col·laboració entre l’Associació Treball
Solidari i l’Ajuntament de Felanitx per impulsar la inserció sociolaboral de
les dones.

S’adjudica el contracte administratiu menor de servei per a la redacció de
l’avaluació ambiental ordinària de la modificació puntual del planeja-
ment per tal d’exonerar de l’índex d’intensitat turística els establiments
d’hotel d’interior a l’empresa Gest Ambiental.
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S’adjudica el contracte administratiu menor de servei per a la contractació
d’un arqueòleg en relació amb l’aprovació del Pla Especial de Protecció
del BIC del Jaciment dels Closos de Can Gaià.

S’ha dut a terme l’enderroc de marquesina de l’escenari del Parc Municipal
de sa Torre de Felanitx. Aquestes varen ser adjudicades a Ferreria Can
Seguina, per un import de  12.233 €.

S’adjudica el contracte per a la concessió del servei de bar, consergeria,
neteja i manteniment del camp de futbol Sa Lleona, amb un cànon de
8.450,00 € anuals.

S’adjudiquen les obres de reforma del carrer sa Roca d’en Boira de Fela-
nitx, a l’empresa EXCAVACIONES S’HORTA, per un preu de 92.656,33 €
més l’IVA de 19.457,83 €.

S’aprova definitivament el PROJECTE INTEGRAT D’OBRES I D’ACTIVITATS
DEL COMPLEX MUNICIPAL PER ESPORTS DEL MOTOR (Fase 1), Polígon
13 Parcel·la 124 (abans parcel·les 111-113-124-125). 

A l’edifici del Mercat Municipal s’han dut a terme obres de reparació i
manteniment.

S’ha arreglat una petita zona verda del carrer Serral cantonada amb el
carrer Rei Jaume I, i s’hi ha col·locat una escultura cedida per Biel
Bennàssar.

S’aprova el Conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials i l’Ajuntament de Felanitx per a la implementació dels serveis
especialitzats i prestacions econòmiques pròpies als serveis socials dels
municipis de Mallorca pel període 2020-2021.

S’aprova el Conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials (IMAS) i l’Ajuntament de Felanitx per al finançament de les pres-
tacions econòmiques que atorguen els ajuntaments o mancomunitats de
municipis a persones especialment vulnerables per fer front a les situa-
cions d’urgent necessitat derivades de la COVID-19 pel període 2020.

S’aprova el conveni de col·laboració amb l’Associació de Dany Cerebral
Sobrevingut a Mallorca (DACESMA), per a l’any 2020. L’objecte del qual
és contribuir a les finalitats de l’associació, entre elles la defensa dels
drets i millora de la qualitat de vida de les persones amb dany cerebral
sobrevingut i de les seves famílies.

S’adjudiquen les obres de millora de serveis, accessibilitat i reurbanització
del carrer d’en Cifre de Felanitx, a l’empresa EXCAVACIONES S’HORTA,
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SA, per un preu de  155.056,97 € més l’IVA de 32.561,96 €. Aquestes
han estat subvencionades per part del departament de Promoció Econò-
mica i Desenvolupament Local del Consell Insular de Mallorca, per un
import de 136.905 €.

Per part de l’Ajuntament s’han intal·lat dos contenidors, per al reciclatge
de les càpsules de cafè, un a Deixalles Felanitx i l’altre al punt verd de
Portocolom.

S’acorda la concessió de subvencions destinades al foment de la reactiva-
ció econòmica, així com per a l’adaptació de locals a les condicions
higienicosanitàries exigides per la COVID-19.

S’aprova el conveni de col·laboració amb la Fundació Cementeri parroquial
de s’Horta, per a l’any 2020. L’objecte del qual és contribuir a la conse-
cució de les seves finalitats, entre elles el manteniment, conservació i
decòrum del Cementiri de s’Horta. L’Ajuntament farà una aportació de
10.000 €.

S’adjudiquen les obres de reforma de part dels carrers Sant Miquel i Lle-
beig de Felanitx, a l’empresa EXCAVACIONES S’HORTA, SA, per un preu
de 152.803,64 € més l’IVA de 32.088,76 €.

S’adjudica la contracta del servei de revisió i manteniment dels productes
sanitaris dels equips de reanimació i desfibril·ladors a l’empresa FAGO-
FARMA SA, per un preu de 1.350,00 € anuals més l’IVA de 283,50 €
anuals.

S’aprova la signatura del conveni de col·laboració amb el Consell de
Mallorca per dur a terme actuacions relatives al Pacte de Batles i Batles-
ses de Mallorca.

L’Ajuntament de Felanitx s’adhereix a la campanya #UnÁrbolPorEuropa.

S’aprovar el Conveni pel qual l’Ajuntament de Felanitx encomana a la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, l’exten-
sió dels serveis públics electrònics, amb l’objecte d’aconseguir les funcio-
nalitats següents: l’expedició i gestió de certificats d’usuari per a perso-
nes físiques; l’expedició i gestió de certificats dels recollits a la Llei
40/2015: nombre il·limitat de certificats d’empleats públics, certificat de
seu electrònica i certificat de segell electrònic.

S’adjudiquen les obres de reforma del carrer Rodrigo de Triana de Portoco-
lom, a l’empresa AFEX OBRAS & SERVICIOS 2013, SA, per un preu de
181.200,00 € més l’IVA de 38.052,00 €.
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S’aprova el Conveni de col·laboració entre el Ministeri de l’Interior i l’Ajun-
tament de Felanitx per a la incorporació dels cossos de policia local al
Sistema de Seguiment Integral dels casos de violència de gènere.

S’adjudiquen les obres de construcció d’una pista d’atletisme a les
instal·lacions esportives Sa Mola de Felanitx, a l’empresa AMER E HIJOS,
SA, per un preu de  543.641,26 € més l’IVA corresponent.

S’aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació de la Tercera Edat
de Cas Concos per a la gestió del centre de la tercera edat de Cas Con-
cos.

Es va contractar amb l’empresa AFEX Obras y Servicios la neteja superficial
d’abocaments a la finca rústica de Can Alou de l’Estat, polígon 28, par-
cel·la 149 de Felanitx.

S’adjudica la contracta dels serveis de banda de música a l’Associació
Musical Banda de Música de Felanitx, per un preu de 35.000,00 € anuals
més l’IVA de 7.350,00 € anuals.

S’adjudica el contracte del servei de vigilància mediambiental en l’entorn
rural del terme municipal de Felanitx, a l’empresa VIGILANCIA MEDIAM-
BIENTAL L’ESCURÇÓ, SLU, per un preu de 62.620,31 € anuals més l’IVA
de 13.150,27 € anuals.

Adhesió a la Xarxa d’entitats locals per al desenvolupament dels ODS de
l’agenda 2030 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
(FEMP).

S’aprova el plec de clàusules administratives particulars i el de característi-
ques tècniques que regiran la contractació del subministrament d’un
vehicle elèctric per a la Brigada Municipal de Felanitx, mitjançant proce-
diment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, amb un tipus
màxim de licitació de 27.272,73 €, més l’IVA de 5.727,27 €.

S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació
Folklòrica y Cultural, Extremeña en Baleares, Grupo Tierra y Mar per a la
cessió de la planta soterrani de l’edifici de l’antiga Escola de Música, ubi-
cat al carrer Rocabertí núm. 1 de Felanitx.

S’ha dut a terme l’adequació volumètrica de l’edifici núm. 5 del carrer Pesca-
dors de Portocolom. Aquest ha estat cedit a l’Ajuntament per Ports de les
Illes Balears.

S’aprova definitivament el Projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques
a la coberta del Col·legi Públic Reina Sofia de s’Horta. 
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S’adjudica el contracte del servei de consergeria i neteja del Col·legi Joan
Capó de Felanitx, a l’empresa NARTHA SERVEIS I MANAGEMENT
EMPRESARIAL, SL, amb un preu de 55.540,00 € anuals més l’IVA de
11.663,40 € anuals.

S’adjudica la contracta del subministrament d’un vehicle per a la Policia
Local de Felanitx a l’empresa DIBAUTOPLUS, SA, per un import de
23.567,00 € anuals més l’IVA de 4.949,07 € anuals.

S’aprova el conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Felanitx per millorar l’oferta de places públiques de pri-
mer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera
infància.

L’Ajuntament de Felanitx ha adquirit uns terrenys ubicats a la parcel·la 70
del polígon 18 del terme municipal de Felanitx per a la construcció d’una
nova escola d’infantil i primària al nucli de Felanitx. Aquests terrenys
s’han cedit a la Conselleria d’Educació per a la construcció i posada en
funcionament d’aquesta escola.

S’aprova el conveni de col·laboració amb el Club Esportiu Felanitx per a
l’any 2021, amb l’objecte de contribuir a les finalitats de foment de l’es-
port. L’Ajuntament col·labora amb l’aportació de  20.000 €.

S’adjudica el contracte del servei de manteniment del projecte d’adminis-
tració electrònica, a l’empresa ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINIS-
TRACIÓN, SA, per un preu de 37.000,00 € anuals més l’IVA de 7.770,00
€ anuals.

S’adjudica el contracte del subministrament de paper a l’empresa DISTRI-
BUÏDORA ROTGER, SLU, per un preu de 1.559,75 € més l’IVA de 327,55
€ anuals. 

S’adjudica el contracte del subministrament de tòners i cartutxos de tinta
per a les impressores, a PMC GRUP 1985, SA, per un preu de 12.691,74
€ més l’IVA de 2.665,26 € anuals. 

S’aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Felanitx, el
Consell Insular de Mallorca i la comunitat autònoma de les Illes Balears,
per concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restric-
cions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors
econòmics.

S’aprova definitivament el Projecte bàsic i d’execució per a la construcció
d’un porxo annex a l’Escoleta municipal de Cas Concos. 
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S’aprova definitivament el projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques
a la coberta del Centre Cívic de Portocolom. 

S’aprova definitivament el projecte de millora de l’enllumenat del Cemen-
teri de Felanitx. 

Es lloga un local ubicat al carrer Rei Sanç núm. 7 de Felanitx, pel preu de
450,00 € mensuals, més l’IVA, per destinar-lo a magatzem de la Brigada
Municipal i la Policia Local.

S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials (IMAS) i l’Ajuntament de Felanitx per al finançament de les pres-
tacions bàsiques dels serveis socials que tenguin per objecte atendre
exclusivament persones especialment vulnerables i finançar projectes i
contractacions laborals necessàries per fer front a les situacions extraor-
dinàries derivades del COVID-19 durant l’any 2021.

S’aprova el plec de clàusules administratives particulars i el de prescrip-
cions tècniques que regiran la contractació del servei de consergeria i
neteja del pavelló Poliesportiu Toni Peña i del camp d’esports d’es Cava-
ller, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, amb un tipus
màxim de licitació de 73.002,64 € anuals més l’IVA de 15.330,56 €
anuals.

S’aprova definitivament el Projecte de conversió del Centre Cívic de Porto-
colom d’un local a dos. 

S’aprova definitivament el projecte d’activitats i instal·lacions al local de la
planta superior del Centre Cívic de Portocolom. 

S’aprova el Conveni de col·laboració entre Creu Roja i l’Ajuntament de
Felanitx per a la realització d’accions de caràcter social.

S’aprova el conveni de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears
per a l’any 2021, per tal de contribuir al projecte d’excavacions del
poblat arqueològic dels Closos de Can Gaià. L’Ajuntament col·labora
amb l’aportació de 12.000 €.

S’adjudica el contracte de les obres d’instal·lació de pèrgoles fotovoltai-
ques a l’aparcament del Poliesportiu Guillem Timoner de Felanitx, a
l’empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, SL,  per
un preu de 147.606,62 € anuals més l’IVA de 30.997,39 € anuals.

S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Felanitx i la
propietat de la parcel·la 416 del polígon 49 de Felanitx als efectes de
poder dur a terme el projecte d’excavació, recuperació, posada en valor,
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senyalització, dinamització i inclusió a la ruta prehistòrica de Felanitx del
Jaciment Arqueològic de Can Roig Nou-Son Maiol i que es troba catalo-
gat amb la fitxa v2-a-05 del catàleg de patrimoni del municipi de Fela-
nitx amb grau de protecció bé d’interès cultural.

S’aprova el conveni de col·laboració entre Fundación Diagrama i l’Ajunta-
ment de Felanitx per fer ús d’instal·lacions municipals per dur a terme
accions desenvolupades en el marc del projecte d’inserció laboral. L’ob-
jecte d’aquesta entitats és promoure el desenvolupament de centres,
programes i investigacions, destinats, tant a la prevenció, tractament i
integració de tots aquells col·lectius que es troben en dificultat o risc
social, amb especial incidència en la infància, família, joventut i dona,
com a aquelles persones que es trobin en situació de dependència per la
seva edat, malaltia o discapacitat física o psíquica, mitjançant la promo-
ció de tot tipus d’iniciatives i actuacions. 

Per part de l’Ajuntament de Felanitx s’ha dut a terme el manteniment de
l’edifici del Jutjat de Pau de Felanitx. Se l’ha dotat de mobiliari nou, s’ha
pintat i s’ha renovat la instal·lació elèctrica.

S’aprova el plec de clàusules administratives particulars i el plec de caracte-
rístiques tècniques que regiran la contractació del servei d’il·luminació i
sonorització en el recinte del Parc Municipal durant les festes de Sant
Agustí de 2021, mitjançant procediment obert simplificat abreujat i tra-
mitació ordinària, amb un tipus màxim de licitació de 37.774,00 € més
l’IVA de 7.932,57 €.

S’aprova el conveni de col·laboració amb la Fundació Felanitx per a la
Música i les Arts Escèniques per a l’any 2021, per contribuir a les finali-
tats de la fundació, entre elles la gestió, promoció i suport, sense ànim
de lucre, d’iniciatives relacionades amb l’ensenyament de la música i la
dansa. L’Ajuntament col·labora amb l’aportació de 174.000 €.

S’aprova el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i For-
mació Professional del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Fela-
nitx en matèria d’educació de persones adultes per al curs escolar 2021-
2022. Aquest té com a objecte poder executar un programa conjunt
d’actuació en matèria d’educació de persones adultes a l’àmbit munici-
pal de Felanitx per al curs escolar 2021-2022.

S’aprova el conveni de col·laboració amb la Col·lecció museogràfica Fundació
Cosme Bauçà, per a l’any 2021. L’objecte del qual és contribuir a la conse-
cució de les seves finalitats, entre elles la promoció i divulgació del coneixe-
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ment de la nostra història, l’art, els costums, etc., mitjançant publicacions,
conferències i exposicions. L’Ajuntament col·labora amb l’aportació de
38.000 €.

S’aprova el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescrip-
cions tècniques que regiran la contractació de les obres de construcció de
la deixalleria de Felanitx, mitjançant procediment obert simplificat i tramita-
ció ordinària, amb un tipus màxim de licitació de 327.872,76 € més l’IVA
de 68.853,28 €. 

S’adjudica el contracte per a la concessió del servei públic d’escola d’Estiu de
Felanitx, Portocolom, s’Horta i Cas Concos, a l’empresa E-TEMPS LLIURE
SERVEIS LUDICS, SLU, per un preu de 16.700,00 € anuals, IVA exempt.

S’aprova el «Conveni de col·laboració entre el Ministeri de l’Interior i l’Ajunta-
ment de Felanitx en matèria de seguretat. Aquest té per objecte el desen-
volupament i aplicació de determinades mesures per a reforçar la col·labo-
ració i coordinació entre la Guàrdia Civil i la Policia Local de l’Ajuntament
en matèria de seguretat ciutadana, en l’àmbit del terme municipal corres-
ponent, d’acord amb les seves respectives competències.

S’acorda la dessignació de les següents persones per integrar el Consell d’Ad-
ministració del Centre Cultural:

- Maria Mesquida Artigues, com a membre proposat pel Bloc per Felanitx-
APIB;

- Jaume Caldentey Bennàsar, com a membre proposat pel Pi-Proposta per les
Illes Balears;

- Miquel Àngel Obrador Escribano, com a membre proposat pel Partit Popu-
lar;

- Caterina Ramon Bordoi, com a membre proposat per Unides Podem;

- Bernat Forteza Alou, com a membre proposat per Vox-Actua Baleares;

- Glòria Julià Estelrich, escriptora i música;

- Pere Miquel Botsmann Bennàssar, artista i arts plàstiques;

- Francisco Duarte Barceló, com a membre proposat pel Partit Socialista de les
Illes Balears.

- Caterina Amengual Adrover, artista plàstica i gestora cultural.

- Llorenç Vadell Adrover, assessor de cinema, audiovisuals i folklore.




