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Amics i amigues de Moscari.
Aquest any tinc l'honor de poder esser l'alcalde de Moscari.
És un privilegi i una experiència molt gratificant. Poder treballar per a
tots els habitants d'aquest bell poble d'origen pagès, com els meus
avantpassats. És un gran Honor. La nostra cultura i el nostre passat,
és la identitat que generació darrera generació duim en el nostre
ADN , podem estar molt orgullosos de la nostra identitat.
Tornem a celebrar Santa Anna patrona del nostre bell poble i Sant
Joaquim. Tots som Moscari...... aquest poble que transmet sensacions, de bellesa, d'encant, d'amabilitat d'amor. Moscari poble
d'homes i dones que han cregut més en la unitat del poble. Poble
orgullós com tot el municipi, preocupat per la cultura dels seus fills
i la cura dels seus majors. En 1925 Es construeix la primera escola.
El 1954 la cases dels mestres. I ara després de molt esforç de tots
vosaltres, tenim una escola exemplar. Però avui anem a parlar de
les nostres festes, d'alegria, de fraternitat d'unir totes les mans, dies
plens de participació. ¡¡¡¡ESTEU CONVIDATS TOTS I TOTES a gaudir
d'aquests dies plens!!! Hem de sentir-nos tots, com el que som un
gran poble.
Desig que tinguem unes festes molt alegres i respectuoses.
Visca Santa Anna, Visca Sant Joaquim.

Visca Moscari
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Amigos y amigas de Moscari.
Este año tengo el honor de poder ser el alcalde de Moscari.
Es un privilegio y una experiencia muy gratificante. Poder trabajar
para todos los habitantes de este hermoso pueblo de origen payés,
como nuestros antepasados. Es un gran Honor. Nuestra cultura y
nuestro pasado, es la identidad que generación tras generación llevamos en nuestros ADN , podemos estar muy orgullosos de nuestra
identidad.
Volvemos a celebrar Santa Ana y San Joaquín patrona de nuestro
hermoso pueblo. Todos somos Moscari… este pueblo que transmite
sensaciones, de hermosura, de encanto, de amabilidad de amor.
Moscari pueblo de hombres y mujeres que han creído más en la
unidad del pueblo, que en las individualidades…somos un pueblo
sensible y solidario. Pueblo orgulloso como todo el municipio, preocupado por la cultura de sus hijos y el cuidado de sus mayores.
En 1925 Se construyó la primera escuela. En 1954 la casa de los
maestros. Y ahora después de mucho esfuerzo de todos vosotros,
tenemos una escuela ejemplar. Pero hoy vamos a hablar de nuestras fiestas, de alegría, de fraternidad de unir todas las manos, días
llenos de participación. ¡¡¡ESTAIS INVITADOS TODOS Y TODAS a
disfrutar de estos días plenos!!!
Tenemos que sentirnos como lo que somos un gran pueblo.
Deseo que tengamos una fiestas muy alegres y respetuosas.
Viva Santa Anna, Viva San Joaquín.

Viva Moscari
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DIJOUS Santa Anna 26 de Juliol
Es convida a tots els veïnats a deixar les seves façanes i
carrers decorats
Concurs para el disseny de les camisetes de Moscari.
El termini de presentació finalitza el 26 de juliol de 2018.
Els treballs s’hauran de presentar al Centre Cultural Can
Roig, C/ Pou, 4, 07316 MOSCARI, en horari de biblioteca.
19.00 h

Taller infantil de plastilina.
Inscripcions a la biblioteca de Moscari
Ho organitza: Biblioteca de Moscari.

19.30 h

Repicada de campanes inici de festes

20.00 h

Pregó de Festes a càrrec, veïnats de Moscari.
Nadal Bennàssar Rebassa i Macià Rebassa Socias.
Concert de Victoria Quingles.

21.30 h

Sopar a la Fresca a la plaça Major de Moscari.
(L'ajuntament aportarà el pa, oli, sal, tomàtigues i aigua)

23.30 h

Vetllada amenitzada per l’actuació musical del grup
MARIA'N'GANXA
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DIVENDRES 27 de Juliol
18.00 h

A la plaça taller plastilina edat mínima 4 anys
Inscripcions a la biblioteca de Moscari
Ho organitza: Biblioteca de Moscari.

20.00 h

Ruta de tapes més elaborades al Bar Pou i Bar sa Plaça.

DISSABTE 28 de Juliol
9.00 h

XXIII Trobada de pintors
Inscripcions al Centre Cultural Can Roig de 9.00 h a
10.00 h.
Informació al tel. 619 779 891

9.30 h

Elaboració de l’ornamentació ﬂoral al carrer Nou. Els
veïnats i veïnades que vulguin participar hauran de venir
al carrer Nou a les 9 h.

17.00 h

Esteis convidats a participar en la repartida de canyes
per la Festa del Fadrí.
Ens trobam a la plaça Major!!!

18.00 h

Ruta de tapes més elaborades al Bar Pou

19.00 h

Taller Bombolles a càrrec escull projecta de 19.00 h a
20.00 h.
Inscripcions a la biblioteca de Moscari
Ho organitza: Biblioteca de Moscari.

22.00 h

Cinema a la fresca
Plaça Major. Pel·lícula: El Petit Príncep.

MOSCARI - Programa festes Santa Anna.indd 5

23/7/18 13:55

DIUMENGE 29 de Juliol
Es convida a tots els veïnats a deixar les seves façanes i
carrers decorats.
9.00 h

Inici de la "Festa del FADRÍ". Alborada de xeremiers
pels carrers del poble.

9.30 h

Recollida del fadrí per acompanyar-lo fins a l'Església
Parroquial.

9.45 h

Sortida del Fadrí Major per recollir les fadrines i els
fadrins amb l'acompanyament de l'Abanderat i els
Xeremiers.

11.30 h

OFICI MAJOR I OFRENA FLORAL A SANTA ANNA (es
farà deferència als homenatjats a la VELLESA),
Presidida per Mn. Joan Parets, a l'església Parroquial de
Santa Anna.
Hi participarà la Coral Parroquial dirigida per Miquel Tortella.
Després de l'entrega d'ofrenes es ballarà el Ball de
l'Ofrena a càrrec de l'Escola de ball mallorquí de Moscari
dirigida per Llorenç Morro.
A la cloenda cant dels Goigs de Moscari.
REFRESC POPULAR a càrrec de Parròquia de Santa
Anna de Moscari.

14.00 h

Fideuada al Bar Sa Plaça i “Gala de tarde” DJ
Inscripcions al Bar Sa Plaça fins divendres 27
Preu 20 € per persona.

20.30 h

A la plaça Major HOMENATGE A LA VELLESA
Primera part, actuació folklòrica de s'Agrupació Aires de
Muntanya de Selva. Entrega d'obsequis als homenatjats.

23.30 h

Segona part, actuació folklòrica de s'Agrupació Aires
de Muntanya de Selva
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DIJOUS 23 d'agost

AGOST

12.00 h

Repicada de campanes anunciant l'inici de les Festes
Populars d'Agost i col·locació de banderes.

17.00 h

MOSCARI EN COLOR.
Poliesportiu Municipal Sa Verdal
Festa Holi, es podran comprar bosses a 3 €. L’entrada
és gratuïta. No es permet l’entrada de begudes. Menors
de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.

20.30 h

A la plaça Major
APORTACIÓ DE PLATS DE CUINA MALLORQUINA
Col·laboració dels veïnats i veïnades del poble.

21.00 h

SOPAR A LA FRESCA.

22.00 h

JOCS DE TAULA, PARXÍS, TRUC…

23.00 h

JOCS POPULARS

24.00 h

PI ENSABONAT.
Pujada al pi ensabonat per homes i dones del poble

DIVENDRES dia 24 d'agost
Vine al carrer Espanya
10.00 h

Diada Infantil i Juvenil de jocs populars: jocs d'aigua,
atraccions infantils.

23.30 h

Vine a la plaça Major BERBENA. NIT DE POP / ROCK
Actuació musical dels grups BAIX ‘N’ NICOTINA i
DISCCOVERS.
Sessió de DJ. Jhonnypub.
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DISSABTE DIA 25 d´agost
18.00 h
19.00 h
23.30 h

Futbet Veterans
Futbet Femení
Nit Jove: Vine a sa plaça Major
Actuació musical del DUO CHAMPAGNE i del grup ENROCKATS. Sessió de DJ. Noel.

DIUMENGE dia 26 d´agost
17.00 h

Tradicionals corregudes de joies al carrer Sor Maria
dels Dolors.

17.30 h

Carreres de cintes amb moto.
Lloc: Al carrer Sor Maria dels Dolors.

18.00 h

Ruta de tapes més elaborades al Bar Pou.

22.00 h

LA REVISTA DE MOSCARI
Vine i participa d’una nit especial. Podràs ballar, cantar,
tocar un instrument, contar una rondalla, una història o
algun acudit… si vols participar us heu d’inscriure a la
biblioteca de Moscari o al mail bibliomoscari@gmail.com
abans de divendres 24.
Inscripció: Telèfon 620 7812 49 Joan Morro batle
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Fadrí
Major
des de la recuperació
de la festa

1982 Arnau Rebassa Socias

2000 Fernando Seda Cepero

1983 Josep Antoni Seguí Solivelles

2001 Guillem Massip Gual

1984 Gabriel Martorell Palou

2002 Jaume Bennassar Rebassa

1985 Joan Seguí Solivelles

2003 Joan Cerdà Sans

1986 Arnau Rebassa Socias

2004 Llorenç Vicens Tortella

1987 Joan Bennassar Rebassa

2005 Joan Carles Morata Seguí

1988 Macià Rebassa Socias

2006 Martí Vallespir Solivellas

1989 Joan Manera Muñoz

2007 Macià Tugores Moreno

1990 Vicenç Martorell Palou

2008 Pere Gelabert Tortella

1991 Rafel Gelabert Tortella

2009 Arnau Tugores Rayó

1992 Antoni Muntaner Perelló

2010 Macià Muntaner Gili

1993 Tomeu Gelabert Tortella

2011 Llorenç Tortella Gost

1994 Antoni Bennassar Rebassa

2012 Joan Gelabert Tortella

1995 Antoni Morro Socias

2013 Miquel Ferrer Pericàs

1996 Miquel Buades Tugores

2014 Biel Tugores Oliver

1997 Rafel Palou Buades

2015 Tomeu Buades Alorda

1998 Gabriel Muntaner Perelló

2016 Pep Mulet Solivellas

1999 Llorenç Palou Buades

2017 Marc Palou Buades

MOSCARI - Programa festes Santa Anna.indd 9

23/7/18 13:55

Molt bon vespre!!!

Primer de tot agrair s’honor que me brinda es poble de Moscari de ser es pregoner
d’enguany i donar es “sus” a ses festes de Santa Anna. Mai hauria pensat que fer
un pregó me duria tant de trui!!!
Després de pensar com dirigir-me a tots vosaltres fent que m’escolteu i no vos
pegui sa badallera, he decidit que lo millor és dir-vos com me sent com a Moscarienc.
Des de petit sempre he tengut una gran estima per Moscari; gran culpa la tenen
els meus pares ja que quan vivíem a Inca mos pujaven cada cap de setmana a sa
plaça des poble, una plaça que era es nostre punt de reunió. Per una banda, nosaltres jugàvem o fèiem ‘’escaleta’’ i, per una altra, els pares feien aquelles rotllades tan autèntiques jugant a ramiro o fent tertúlia, costums que ara per desgràcia
han casi desaparegut.
Quant als meus amics que dir-vos que no sapigueu? Són molts i bons, tot i que
es poble sigui petit. No m’han deixat ni un dia tot sol, malgrat sa vida vagi passant
i tots vagin fent es seu camí sempre tenen un moment per jo. Sa temporada que
vaig estar a Toledo va ser quan més els vaig enyorar, i quan t’adones de lo bé que
s’està a Moscari. Però ni malgrat sa distància fins sa Península els va aturar per
venir a visitar-me i animar-me quan més falta me feia.
Me sent afortunat d’haver format part d’aquella pandilla tan única i especial. No
negaré que era un bon trasto com sa majoria de tots nosaltres, així com tampoc
negaré que sentir-me part de sa meva generació és un dels sentiments més forts
que tenc com a moscarienc. Podria xerrar hores i de cada un dels meus amics,
de tantes anècdotes o de tantes vivències que de ben segur no acabaríem fins
s’arribada des fadrí es proper diumenge.
Moments que mai oblidaré són ses pujades a Lluc a peu, on tots els amics varen
fer d’aquell esdeveniment una bauxa tot i es gran esforç físic que implicava pujar-me fins al monestir. Però lo més divertit és que no pujàvem caminant! Pujàvem
corrent, avançant a tots els participants deixant enrere paraules d’ànims.
No vos feis idea de lo agraït que estic a tota sa gent de Moscari per lo bé que sempre m’heu tractat; des des primer dia que vaig tornar aquí sempre m’he sentit arropat i protegit. M’heu donat una mà sempre que m’ha fet falta, sigui per ajudar-me
a entrar a casa o per donar-me un tassó d’aigua quan tenc set. Com sabeu, sa
vida mos presenta dificultats i jo puc dir orgullós que gràcies a sa meva família, als
amics i a sa gent des poble de Moscari he après que ses barreres només se veuen
quan ningú lluita per superar-les.
Avui esteim aquí un altre any per celebrar ses festes de sa nostra patrona, Santa
Anna, i volia aprofitar per donar els molts d’anys a totes ses Aines, especialment
a mu mare!
M’agradaria animar-vos com a Moscarienc a seguir fent des poble una gran família, a cuidar de ses tradicions i a disfrutar d’aquestes festes tots junts! Els temps
canvien però l’essència de Moscari perdura.
Joan Solivellas
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Molts d’anys i bones festes!!!
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Per causa de canvis d'última hora, es podran incloure
o canviar algun contingut i horaris de la Programació.
S'avisarà per totes les vies d'informació. És batle.
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