
SANT NICOLAU 
DE TOLENTÍ 

C A S  C O N C O S  D E S  C A V A L L E R  2 0 2 1



Programa editat per
LʼAJUNTAMENT DE FELANITX

Coberta: Cas Concos hivern 2020
Obra de Pep Molina
Tècnica mixta: acrílic i tintes de 90 x 90 cm

Dep. Legal: PM  628 - 2021

Impressió i disseny: Gràfiques Llopis, SA

Imprès damunt paper ecològic



1

FESTES DE

SANT NICOLAU

DE TOLENTÍ

CAS CONCOS DES CAVALLER, 

SETEMBRE 2021



2

SALUTACIÓ

Concarrins i concarrines,

Amb la finalització de l'estiu arriben les festes patronals de Cas Concos.
Enguany sí que entre el 9 i el 12 de setembre celebrarem Sant Nicolau de
Tolentí, no tots els actes que ens agradarien i seguint amb la mateixa línia
de les de s'Horta, Portocolom i Felanitx durem a terme algunes activitats.

Tindrem la ja tradicional repicada de campanes, cercavila amb els xere-
miers, dimonis i caparrots. El pregó tindrà un aire fresc on participen els
nins i les nines de Cas Concos. Glossada, esport, música, comèdia, diada
infantil. Continuaré dient que tots hem de tenir seny i responsabilitat i
que hem de continuar respectant les mesures de seguretat.

Vull mostrar la meva gratitud a totes les persones i entitats que de forma
desinteressada col·laboren en l'elaboració d'un programa de festes per Cas
Concos que es mereixen els concarrins i concarrines. També vos vull ani-
mar que, en la mesura de les vostres possibilitats, aneu als actes que s'han
preparat perquè així es fa poble. Esperant que d'aquí a un any tot sigui
millor vos don els molts d'anys a totes i a tots.

Bon Sant Nicolau i salut! 

Jaume Monserrat Vaquer
batle de Felanitx 
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CONVIT

Qui ens ho hagués dit!!! Que viure aquest malson.

Idò sí, crec que va ser l'any 2018 quan ja vaig dir que la vida dóna mol-
tes voltes, i vet aquí per on!

En aquests temps, no és fàcil preparar unes festes i molt manco estar al
capdavant de qualsevol institució on s'hagin de prendre decisions, que un
mateix no prendria, però per seguretat col·lectiva no en queda d’altra.

Després d'un any sense quasi cap celebració, ens tornam a trobar a punt
d'arribar a les nostres estimades festes de Sant Nicolau de Tolentí, les fes-
tes patronals de Cas Concos.

Vull agrair tot l'esforç que, durant aquest temps de pandèmia, han fet
totes les persones i entitats que han estat al servei de tots nosaltres.

Aquest any les festes seran diferents, ja que el més important és la segu-
retat. Però no per això, se'ns impedirà poder gaudir de diferents actes que
hem preparat entre totes les associacions.

Animar-vos a sortir al carrer i gaudir dels actes programats, sempre man-
tenint les mesures de seguretat del moment que ens trobem.

Aquest any a més de la bandera, hi haurà un altre dels dimonis de Cas Con-
cos. Crec que tot el que sigui fer Poble és important.

No vull acabar sense tenir una recordança a totes les persones que ens han
deixat durant aquest temps, i també aprofitar per donar la benvinguda als
nouvinguts.

Concarrins, concarrines, les festes estan a punt de començar!!!

Que les poguem gaudir amb salut i alegria!!

Bones Festes i feliç Sant Nicolau!!!

Molts d'anys a tots!!!

Toni Oliver
Delegat de la Batlia a Cas Concos
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CAS CONCOS DES DE L’AIRE

El pla urbanístic ortogonal de Cas Concos va ser traçat per Pere Alcànta-
ra Penya i aprovat per l’Ajuntament de Felanitx a 1883. A 1947, es va
ampliar el nucli urbà amb un nou pla urbanístic i es va donar nom als car-
rers.

El carrer Major, juntament
amb el del Metge Obrador,
és el més important i antic
del poble. Es va formar
sobre la carretera que
anava a Santanyí. A finals
del segle XIX es va anar
construint cases als seus
contorns. S’hi van ins -
tal·lar els principals nego-
cis del poble; els casinos de
can Blanco i l’antic de can
Puça, als caps de cantons
de dalt; el desaparegut bar
Deportiu o can Goiet; el
també desaparegut estanc i
tenda de can Barraixet i el

forn de can Mero i l’actual i tradicional botiga de can Mel.
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L’antiga i extensa
possessió dels
Obradors o Son
Obrador prompte
es va dividir en -
tre familiars. Al
final dels segle
XVI ja estava
d i f e r e n c i a d a
entre sa Cavea i
Cas Conco. A
aquesta darrera,
al segle XVIII s’hi
va construir un
petit oratori al
costat de les
cases de la pos-
sessió, al qual la
gent de la contrada acudia a missa. Els veïns de la zona aportaven 13
quarteres de blat anual per pagar els capellans que anaven a dir-hi missa.
Malgrat que s’allargués un poc i s’afagis un quartó pel capellà a principis

del XIX quedava
del tot petit per
la qual cosa es
va decidir cons-
truir una nova
església en el
mateix lloc.

El poble de Cas
Concos es va
formar entorn
de l’església. A
1897, hi havia
unes 34 cases
entorn d’aques-

ta. Una de les més antigues era can Moll, una tradicional casa de pagesos
benestants, de planta rectangular a dos aiguavessos i portal dovellat de
mig punt.
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L’actual església va ser construïda entre els anys 1922-1943. Per la qual
cosa va ser enderrocadora l’antiga d’una sola planta construïda entre els
anys 1811-1813. En
aquest solar hi havia
hagut el petit oratori
que el seu propietari,
Guillem Obrador de la
possessió de Cas Conco,
va cedir de franc al
poble.

L’església segueix l’estil
d’una basílica romana,
de planta rectangular,
tres naus separades per
columnes i absis, façana
principal amb colum-
nes d’estic jònic. L’artí-
fex de l’obra va ser el
sacerdot felanitxer Ga -
briel Adrover (a) Gallet,
vicari i rector de Cas
Concos entre els anys
1918-1951.
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El campanar va ser construït entre els anys 1888-1890 i està format per
una torre dividida en 4 cossos separats per una cornisa. El cos superior té
quatre finestres on se situen les campanes. Corona la torre un torrelló
octogonal. Té una alçada de 28 metres i conté 71 escalons.
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El convent de ca ses Mon-
ges de les Germanes de la
Caritat es va començar a
construir a 1896 en un solar
que van comprar a Guillem
Obrador i Obrador (a) Gui-
llem Gran. A 1901 s’hi van
instal·lar les monges.
Durant molt d’anys s’hi va
fer costura per als pàrvuls i
escola a les nines, a més,
les monges atenien els
malalts.

La possessió de sa Galera
Vella és la més antiga de la
zona de Cas Concos i es va

formar sobre l’alqueria islàmica de Bobar>Bombar, terra erma. A l’edat mit-
jana les seves terres van constituir una cavalleria, per la qual cosa el seu
propietari havia de prestar servei d’un cavall armat per defensa del Regne
de Mallorca.

El Puig Gros és una elevació de terreny de 275 metres. Pren el nom per la
seva grossa amplada i està situat entre la partió dels municipis de Fela-
nitx i Santanyí. També ha donat nom a l’extensa possessió concarrina del



9

Puig Gros que l’any 1653 tenia 160 quarterades. La primera menció del
topònim és, per ara, de l’any 1583, en el qual es documenten les rotes del
Puig Gros.

Son Sard és una antiga possessió de Cas Concos. El seu nom prové del lli-
natge d’un antic propietari de l’Edat Mitjana, Sard, nadiu de l’illa de Sar-
denya. Al llarg de la història ha pertangut a la família Caldentey.
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L’aljub d’en Mel està situada a la zona des Mussol. El nom prové del mal-
nom documentat al segle XVIII que portava la branca de la família Obra-
dor que va adquirir, per via d’establiment, les cases de l’antiga possessió
dels Rossells Grossos.

Sa Penya Bosca és un penyalar de 258 metres de cim planer. El topònim
prové del llinatge Bosch que va ser la família propietària d’aquests ter -
renys durant l’Edat Mitjana. Per la feminització dels topònims de
Bosc>Bosca.

Fotografies: Pedro Vera Obrador
Text: Jaume Obrador Escalas
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Divendres, 3 de setembre
13.00 Repicada de campanes i penjada de banderes, per celebrar
que falten 7 dies per al dia del nostre Patró.

Dijous, 9 de setembre
19.30 Repicada de campanes i amollada de coets tot anunciant el
començament de les festes. Cercavila amb xeremiers, caparrots i
dimonis de Cas Concos des Cavaller.

20.30 Pregó de festes a càrrec dels nins i de les nines de Cas Con-
cos, amb el títol “Records del poble de Cas Concos”

22.00 Mostra de ball de bot a càrrec del Grup Abeniara.

Divendres, 10 de setembre, SANT NICOLAU
10.30 Eucaristia solemne. Presidirà i predicarà Mn. Josep Adrover
Vallbona, vicari general. Es ballarà l’Oferta, cantarà el Cor Parro-
quial. La col·lecta anirà destinada per pagar les poques despeses
que manquen de les obres. A causa de la situació sanitària i per
prudència s’ha considerat que tampoc enguany no es fabriquin els
panets de Sant Nicolau, ni es veneri la relíquia.

21.30 Glossada, a càrrec dels Glosadors de Mallorca, Maribel Ser-
vera, Mateu Xurí, Maria Magdalena Amengual, Miquel Boireta i
Miquel Estelrich es Pagès.

En acabar, castell de focs d’artifici.

Dissabte, 11 de setembre
10.00 Jornada de portes obertes a l’espai Reconatura a ca ses
Monges.

PROGRAMA DELS ACTES QUE SE CELEBRARAN A CAS CONCOS

DES CAVALLER AMB MOTIU DE LES FESTES DE

SANT NICOLAU DE TOLENTÍ 2021
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11.00 I passejada en motos, la sortida de davant es Cassino,
volta i tornada al Cassino on els participants dinaran i les motos
estaran exposades davant.

18.00 Horabaixa infantil amb jocs, pintada i altres activitats.

21.00 Concert, amb les actuacions del duet Paco Almodóvar i Luis
Amores, i tribut a los Secretos.

Diumenge, 12 de setembre
9.30 Cursa solidaria. Programes a part.

17.00 Diada infantil.

Musical Mediterrània.

Circ Bover.

21.30 Nit de Comèdia amb l’obra “ Un marit fora corda”

*Tots els actes es duran a terme 
al recinte del Camp d’Esports.

NOTES:
La Comissió de Festes es reserva el dret de realitzar els possibles canvis per cau-
ses imprevistes i no es fa responsable de qualsevol accident que es pugui pro-
duir durant les festes.

I recorda...
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CAS CONCOS 

DES CAVALLER 

DURANT L’ANY

Idò mirau per on, qui ens ho havia de dir que el món faria aquest canvi
tant sobtat. Un canvi que ens afectaria a tots més o manco per igual, i
que entre moltes altres coses ens privaria de reunir-nos amb les nostres
famílies, gaudir de totes les activitats a les que sempre estàvem avesats...
etc.

Aquest virus ens ha canviat per sempre i segurament molts de nosaltres ja
no tornarem a ser els que érem abans, ni a fer les mateixes coses que
fèiem abans.

AGOST

A finals del mes d’agost, en un cop de mala sort, ens deixen a la carrete-
ra na Débora i en David “puret”, dos joves molt propers a la vida social del
nostre poble. Un accident de moto els segà la vida de manera molt injus-
ta. Eren molt estimats a Cas Concos.

SETEMBRE

Un Sant Nicolau atípc va encetar les darreres setmanes d’estiu al nostre
poble. El cercavila dels xeremiers concarrins ens va fer tornar per unes
hores a aquells anys de bonança i felicitat que regnava entre nosaltres.
Esperem que ben aviat poguem tornar a la normalitat i deixar enrere
aquest mal son.

– dos anys que ens han canviat una mica a tots -
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OCTUBRE

Un bon grapat de nins i nines del nostre poble, segueixen, dues vegades
a la setmana els entrenaments al Hockey Club Cas Concos, de la mà de l’en-
trenadora Carolina Payo. Enhorabona!

NOVEMBRE

S’engega un nou projecte esportiu. Neix un nou club de bàsquet femení al
nostre poble. Club Bàsquet CE Migjorn. El nostre camp municipal d’esports
serà la seva casa. Enhorabona i a gaudir d’aquest nou projecte. 

DESEMBRE

Arriba un any més Nadal i les seves habituals celebracions. Aquest any,
hauran de ser més reduïdes i senzilles del que és habitual. Molta pacièn-
cia i no perdre l’esperança.

GENER

Ses Majestats de l’Orient, en cap cas, no han deixat mai de fer la seva visi-
ta als nins i les nines del nostre poble. Tal vegada, enguany ha estat una
mica diferent, però tot i així, han fet la seva visita. Moltes gràcies Majes-
tats.

Passam unes festes de Sant Antoni, sense gaires celebracions.

MARÇ

Un grapat de joves de Cas Concos posen en marxa (i mai millor dit) un
grup de Mobylletes Concarrins. Els objectius d’aquest grup d’amics és com-
partir la passió per aquest vehicle de dues rodes i mantenir la seva essèn-
cia fent sortides arreu de Mallorca. Enhorabona per la iniciativa i a dis-
frutar-ho. 

MAIG

El camp municipal d’esports de cada vegada compta amb més
instal·lacions pel gaudi de tots nosaltres. La darrera actualització ha estat
una pista de futbol sala 3x3. Esperam que la poguem disfrutar molt de
temps. Així mateix, també ressaltar que hi ha un responsable de mantenir
aquest camp amb bones condicions i això sempre és d’agrair.
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JUNY

El Reial Mallorca ha tornat a la primera divisió de futbol. Esperam que
també la penya Mallorquinista de Cas Concos, torni, un any més, amb els
seus habituals sortejos i altres activitats.

Deixa els teus suggeriments

joglardecasconcos@gmail.com
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Bones festes de
Sant Nicolau!
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