




Novament renovats, amb més il·lusió que mai, per seguir treballant
pel poble que m’ha vist néixer i créixer, vos convit un any més a parti-
cipar a les Festes de la nostra Patrona, Santa Anna, festes on demos-
tram la nostra identitat pròpia, la nostra cultura i les nostres tradicions.

Temps per reforçar el sentiment de poble, per compartir dies on l’es-
perit de festa i germanor  ompl els carrers, carrerons i places del poble.

És la nostra Festa Major, un referent festiu d’interès cultural únic. La
Festa des Fadrí és la culminació dels actes festius dins el marc de les
festes patronals de Santa Anna. Que any rere any ens superam amb
més implicació, més participació dels veïnats i veïnades del poble, veri-
tables impulsors d’aquest renovat ambient de festa. El poble s’engala-
na amb canyes verdes, amb flors, amb banderes als balcons i façanes,
amb un nou perfum de murta, i és que és temps de festa, la nostra
festa Major.

Santa Anna, patrona de les fadrines i dels fadrins, i també de tots els
nostres padrins, és l’escenari escollit per homenatjar a tots els nostres
majors, per reconèixer tota la seva tasca, per agrair tota la seva dedi-
cació, per conservar la nostra cultura i les nostres tradicions. 

Temps per implicar els nouvinguts, perquè coneguin i participin de la
nostra festa més estimada i admirada per tots, i formin part de les ceri-
mònies i protocols que conformen el desplegament de la Festa des
Fadrí i de La Patrona, Santa Anna.

Temps per respectar el nostre entorn natural que ens envolta, la
Serra de Tramuntana, un entorn declarat Patrimoni Mundial per la
Unesco en la categoria de Paisatge Cultural.

I és que Moscari m’enamora. Un poble i un entorn únic, al peu de la
Serra de Tramuntana.  Som un poble obert, engrescador i plenament
implicat en les nostres festes. Un poble respectuós, humil i col·labora-
dor amb els més necessitats, afrontant el futur sempre amb il·lusió i ple
de força.

Moscari està de festa, és la Patrona, és Santa Anna.
Veniu i gaudiu, participau i convidau a festa.
Santa Anna, Patrona del nostre poble, protegiu sempre Moscari i feis

que aquests dies de bulla i d’alegria arribin amb més il·lusió que mai a
totes les nostres contrades.

En nom de tots els companys de la corporació municipal i en el meu
propi quedau tots ben convidats a les Festes de la Nostra Patrona.
Bones Festes i molts d'anys.

Moscari, juliol de 2019.
Rafel Gelabert Tortella.
Batle de Moscari.





19.30 h. Repicada de campanes anunciant l’inici de les Festes Patronals.
S’oferirà a Sa Placeta de l’Església un gelat a tots als assistents.

20.00 h. Pregó de Festes a càrrec de Pere Bestard, músic, compositor i 
poeta, a l’Església Parroquial de Santa Anna.

21,00 h Vetlada de Mostra de producte local: Això és mel!
Presentació i degustació de la millor ensaïmada del món 
elaborada per Sa Botiga de Moscari (Forn de Can Rafel).
Presentació del llibre:”La ensaïmada. L’espiral de plaer”, a càrrec 
de l’autor Tomàs Vibot.
Degustació de mel: Es Raiguer.
Degustació d’oli d’oliva verge extra Oli de Mallorca i
de Sa Parellada.
Degustació de vi amb D.O. Binissalem: José Luis Ferrer.

22.30 h. Concert a càrrec de DONALLOP a Sa Plaça Major.
Presentació del tercer disc Crisàlide.



10.00 h. Elaboració de l’ornamentació floral al Carrer Nou, 
Carrer d’Alfons XIII i Carrer d’Espanya.

18.00 h. Elaboració de l’ornamentació floral al Carrer de Sor Maria dels 
Dolors, Plaça Major i Carrer de Campanet.

19.00 h. Contacontes i Jocs de carrer a Sa Plaça Major, a càrrec d’Escull 
Projectes Educatius.
Ho organitza: Biblioteca Municipal de Moscari.

20.00 h. Concurs de disseny per a la camiseta oficial de les Festes 
Populars Moscari 2019.
Mostra de les propostes i votació. (Vegeu programa a part).

20.30 h. Concurs de decoració de balcons i portals més ben engalanats. 
Temàtica floral.
Inscripcions a la Biblioteca Municipal de Moscari fins dia 23 de 
juliol.

21.30 h. Sopar de Festa Major a la fresca a Sa Plaça.
L’ajuntament aportarà el pa, tomàtigues, oli, vi i aigua fresca.
Vine a compartir una vetlada a la fresca amb bona companyia.

22,30 h. La moda al carrer. Passarel·la amb la moda més actual 
Presentació de la nova temporada 2019-2020 de les marques:
NEKANE, COMPAÑIA FANTÁSTICA, PETROL I LOLA CASADEMUNT.







09.00 h. XXIV TROBADA DE PINTORS A MOSCARI.
Inscripcions de 9.00 a 10.00 h al Centre Cultural Can Roig.
Durada de la Trobada: tot el cap de setmana.(Vegeu programa a part).

10.00 h. Elaboració de l’ornamentació floral al Carrer Nou, Carrer d’Alfons XIII i 
Carrer d’Espanya.
Elaboració de l’ornamentació floral al Carrer de Sor Maria dels Dolors, 
Plaça Major i Carrer de Campanet.

11.30 h Berenada a la Casa des Poble amb els participants a les decoracions de
carrers.

17.00 h. Recollida i repartiment de canyes a les cases de les fadrines i dels 
fadrins.

17.30 h. Pintada amb guixos de colors al Carrer d’Alfons XIII.
19.30 h. Recepció d’autoritats a la Casa des Poble i visita a l’ornamentació floral

dels distints carrers.
20.00 h. XLVIII HOMENATGE A LA VELLESA.

Missa d’honor per als nostres padrins i padrines a l’Església Parroquial 
de Santa Anna de Moscari amb la participació de la Coral Parroquial 
dirigida per D. Miquel Tortella.

20.30 h. Actuació folklòrica de “S’Agrupació Aires de Muntanya “ de Selva.
21.30 h. Lliurament d’obsequis als homenatjats.

Lliurament d’obsequis als naixements de 2018-2019
Al llarg de l’acte se servirà un refresc popular als homenatjats.



FESTA DES FADRÍ.
09.00 h. Alborada de xeremiers pels carrers del poble.

Convidam a endiumenjar tot el poble; es demana endomassar 
i enramellar els carrers i els frontis de les cases, treure cossiols, obrir 
les portes als visitants i acollir als nostres familiars i amics a la nostra 
estimada festa Major.

09.30 h. Lliurament a l’ABANDERAT de l’estendard a la Casa des Poble.

09.45 h. Recollida del Fadrí Major per acompanyar-lo fins a l’Església Parroquial.

10.00 h. Sortida del FADRÍ MAJOR per recollir les fadrines i els fadrins 
amb l’acompanyament de l’ABANDERAT i dels XEREMIERS.
Es demana que les nines i els nins i les fadrines i els fadrins vesteixin 
el vestit tradicional de pagès.

11.30 h. OFICI MAJOR I OFRENA FLORAL A SANTA ANNA presidida 
per Mn. Joan Parets Serra, rector del poble, a l’Església Parroquial.
Hi participarà la Coral Parroquial i es ballarà el Ball de l‘Oferta a càrrec 
de l’Escola de Ball Mallorquí de Moscari dirigida per D. Llorenç Morro, 
després de la presentació d’ofrenes.
A la cloenda, cant dels Goigs de Moscari.

12.00 h. REFRESC POPULAR ofert per la Parròquia de Santa Anna de Moscari a 
la Placeta de l’Església.

22.00 h. Teatre a Sa Plaça Major, a càrrec del grup Mai som tots amb l’obra: 
Burundanga. 





PREGÓ DE FESTES MOSCARI 2018

Moscari, “ca nostra”

Quan ens van plantejar la possibilitat de realitzar el pregó de les
festes, la primera reacció va ser de rebuig, ja que sempre havíem cre-
gut que aquest honor s'havia d'encarregar a "Moscariencs" que
haguessin destacat, "gent de corbata", que no és el nostre cas;  i, a
més,  tots ens coneixeu per la timidesa a l'hora de parlar en públic.

Més endavant, i seguint els consells d'alguns amics, ens vam deci-
dir a fer-ho, ja que ens van fer veure que, simplemente, per les nos-
tres arrels i l'amor a Moscari, no podíem dir que no.

Així que, bona nit i gràcies per haver acudit a aquest acte.

En primer lloc, volem agrair l'honor que ens ha brindat el poble de
Moscari, el nostre poble, de permetre'ns ser els "pregoners" de les fes-
tes de Santa Anna, donant amb això començament a totes les celebra-
cions.

Vam tenir la sort de passar la nostra infància i joventut en aquest
magnífic i tranquil lloc, els nostres pares eren germans, i com a fills
d'humils famílies treballadores, vam ser educats de forma senzilla, però
sobretot basada en els valors humans, l'honradesa i el treball. La prin-
cipal activitat dels habitants de Moscari era llavors l'agricultura i la
ramaderia. Més endavant, les dones del poble van complementar una
mica les seves ocupacions domèstiques, cosint a escarada sabates a
mà a casa seva durant el temps lliure de què disposaven.

La vida de llavors era molt més dura que la d'ara, es treballava de
sol a sol. I nosaltres hi participàvem activament. Encara recordam que,
en la nostra infància i joventut, en acabar l'horari escolar, allà al mes



de juny, ajudàvem en les tasques de la sega, la recollida d'ametlles,
garrofes, figues, la tosa de les ovelles i alguns treballs més que omplien
el calorós estiu. Més endavant, ja a l'hivern, arribaven les matances del
porc, que eren la forma d'assegurar una alimentació "consistent" al
llarg del període hivernal, i, a més, ens encarregàvem dels animals de
corral.

A la mitja part, una mica d'oci amb les festes de Santa Anna i l'as-
sistència a les revetlles d'alguns pobles propers, com Selva i
Campanet,...

Aquesta convivència i col·laboració en les feines del camp amb els
nostres "grans" ens va ensenyar moltes coses. Els "vells" eren com lli-
bres oberts; si feim un petit esforç, ens adonarem que, a través de les
seves experiències, ens van deixar un veritable jardí de saviesa. Ens
van ensenyar moltes coses, entre elles la cultura i l'orgull de la identi-
tat, de sentir-nos veritables Moscariencs.

Per això és just que, des d'aquí, fem un reconeixement públic a tots
els nostres majors, a aquells que ja no són aquí, i que en l'etapa que
els va tocar viure, van rebre un Moscari amb les seves tradicions, i que
amb el seu treball el van millorar tot el que van poder, i finalment ens
el van deixar com a llegat, perquè tots nosaltres el seguim millorant i
així l'hi deixem als nostres fills.

Moscari avui ha crescut molt, ja que molts joves han decidit triar-ho
com el seu nou lloc de residència. Entre tots som una gran família, però
no hem d'oblidar les nostres tradicions i identitat. Esteim al mig del
camp i convivim amb els animals, i aquestes agradables "sensacions"
les han entès tots aquells que han vingut a viure amb nosaltres. Fins
gent de Palma, amb els seus fills, vénen a Moscari per veure els nos-
tres camps i els animals.



Parlant de les tradicions del nostre estimat poble de Moscari, com no,
jo vaig ser "fadrí major" en les festes de l'any 1988.

Després del servei militar, ens va tocar triar què volíem fer en la nos-
tra vida, i després d'algunes proves i pensant-ho bé, els dos cosins ens
vam decidir a continuar la tradició familiar, dedicant-nos a l'agricultura i
ramaderia, i el més important, seguir vivint en aquest, el nostre estimat
poble de Moscari.

Volem agrair avui a tots els agricultors de Moscari, tota la feina que,
com nosaltres, esteim fent per mantenir una tradició tan arrelada al nos-
tre poble.

Com hem dit, avui esteim aquí per iniciar i celebrar les festes de la
nostra patrona, Santa Anna, i aprofitant l'ocasió que se'ns brinda.  Ens
agradaria animar-vos com a "Moscariencs" a seguir fent del poble una
gran família, a cuidar i mantenir les nostres tradicions i a gaudir d'a-
questes festes tots junts.

Els temps canvien, però l'essència de Moscari perdura. I com a prova
d'això, tots hem d'estar orgullosos de que el nostre poble i la Serra de
Tramuntana, hagin estat declarats Patrimoni de la Humanitat per la
Unesco, reconeixent així el treball i el manteniment de les tradicions rea-
litzat pels nostres "avis", i animant-nos a seguir el seu exemple.

Molts d'anys i bones festes !!!

Nadal Bennassar Rebassa
Macià Rebassa Socias
Pagesos del poble



BASES DEL CONCURS DE DISSENY PER A LA CAMISETA FESTES

MOSCARI 2019

L’Associació Joves x Moscari convoca el concurs per seleccionar el dis-

seny per a la camiseta de les Festes Populars d’Agost de l’any 2019 de

MOSCARI. Amb aquesta convocatòria es pretén estimular la creativitat

dels artistes participants i fomentar la difusió de les nostres festes.

1. Podran prendre part en aquest concurs tots els veïnats de

Moscari que hi vulgui participar de manera individual o col•lectiva

presentant una única obra original i inèdita.

2. Els participants tindran completa llibertat per triar el tema, tot i

que haurà de ser representatiu de les festes de Moscari i haurà

d’estar orientat en tècnica i sensibilitat a allò que és propi d’un dis-

seny per a una camiseta. La tècnica i el procediment seran lliures,

sempre que la seva reproducció en quatricomia no ofereixi cap difi-

cultat.

3. El disseny s’haurà de presentar en paper, preferentment sobre un

suport rígid per a la seva exposició, en format DIN A4 vertical sense

marges i sense firmar i en format digital. En cas de resultar guanya-

dor, s’adjuntaran tots els fitxers per a l’obtenció de fotolits per a la

seva reproducció.

4. El termini de presentació finalitza el 24 de juliol de 2019. Els tre-

balls s’hauran de presentar al Centre Cultural Can Roig, C/ Pou, 4,

07316 MOSCARI, en horari de biblioteca.

5. El participant haurà de presentar un sobre DIN A4, amb el dis-

seny i al revers del disseny ha de constar el títol, i dins aquest



sobre, un altra sobre tancat amb el títol a la solapa, on l'autor/a

haurà d'incloure les dades personals: nom, llinatges, adreça, adre-

ça electrònica i telèfon.

6. Els dissenys seran exposats durant les festes de Santa Anna al

Centre Cultural Can Roig el divendres 26 de Juliol i el diumenge 28

als dos bars del poble, Bar Es Pou i Bar Sa Plaça.

7. Els dissenys seran senyalats amb un nombre. Per a la selecció

del disseny, es farà una votació popular en el mateix lloc d’exposi-

ció i altres locals de poble, on la gent, des del dia 26 de juliol al 28

de juliol, podrà votar el disseny que més li agradi. 

8. Perquè la papereta de votació sigui vàlida, la persona haurà de

senyalar el seu nom i llinatges amb el nombre del disseny elegit.

Qualsevol papereta que no compleixi amb l’anteriorment esmentat

no serà vàlida. 

9. Cada persona només pot votar un únic disseny. 

10. Dia 28 de juliol de 2019 s’anunciarà el nom del guanyador/a. El

guanyador/a serà l’encarregat de presentar el disseny en format

digital a fi de poder enviar-ho a impremta per a la plasmació a les

camisetes.

11. El premi per a l’autor/a del disseny guanyador serà: la plasma-

ció del seu disseny a les camisetes del Rock de Moscari 2019 i dues

camisetes gratuïtes.

12. El disseny premiat quedarà en propietat de l’Associació Joves

x Moscari que farà l’ús que estimi convenient d’acord sempre amb

les disposicions legals vigents en la matèria. Els no premiats podran

ser retirats durant el mes següent a la data de finalització de l’expo-

sició de les obres, després del qual s’entendrà que renuncien a tots

els drets sobre els mateixos, no fent-se responsable l’organització

dels desperfectes que involuntàriament puguin ocórrer.

13. La presentació de treballs en aquest concurs implica la total

acceptació de les presents bases.

Vos animem a participar a tots i a totes, i què guanyi el o la millor!

Organitzat per l’Associació Joves x Moscari



FADRÍ MAJOR des de la recuperació de la Festa:

ANY 1982: Arnau Rebassa Socias.
ANY 1983: Josep Antoni Seguí Solivelles.
ANY 1984: Gabriel Martorell Palou.
ANY 1985: Joan Seguí Solivelles.
ANY 1986: Arnau Rebassa Socias.
ANY 1987: Joan Bennassar Rebassa.
ANY 1988. Macià Rebassa Socias.
ANY 1989: Joan Manera Muñoz.
ANY 1990: Vicenç Martorell Palou.
ANY 1991: Rafel Gelabert Tortella.
ANY 1992: Antoni Muntaner Perelló.
ANY 1993: Tomeu Gelabert Tortella.
ANY 1994: Antoni Bennassar Rebassa.
ANY 1995: Antoni Morro Socias.
ANY 1996: Miquel Buades Tugores.
ANY 1997: Rafel Palou Buades.
ANY 1998: Gabriel Muntaner Perelló.
ANY 1999: Llorenç Palou Buades.
ANY 2000: Fernando Seda Cepero
ANY 2001: Guillem Massip Gual
ANY 2002: Jaume Bennassar Rebassa
ANY 2003: Joan Cerdà Sans
ANY 2004: Llorenç Vicens Tortella
ANY 2005: Joan Carles Morata Seguí
ANY 2006: Martí Vallespir Solivellas
ANY 2007:   Macià Tugores Moreno
ANY 2008:   Pere Gelabert Tortella.
ANY 2009: Arnau Tugores Rayó.
ANY 2010: Macià Muntaner Gili.
ANY 2011: Llorenç Tortella Gost.
ANY 2012: Joan Gelabert Tortella.
ANY 2013: Miquel Ferrer Pericàs.
ANY 2014 Biel Tugores Oliver
ANY 2015 Tomeu Buades Alorda
ANY 2016 Pep Mulet Solivellas
ANY 2017 Marc Palou Buades
ANY 2018 Antoni Palou Morell








