Benvolgudes Moscarienques, Benvolguts Moscariencs.
El darrer cap de setmana del mes d’agost és sempre l’escenari elegit
per celebrar les Festes Populars d’Agost i des d’aquí convidar-vos a la festa.
Una festa que es celebra a posteriori de la festa Major, les Festes de
Santa Anna, d’un clar reclam de tradició i bells costums.
Ara dins aquestes festes d’estiu el poble novament es vesteix de festa
per celebrar uns dies de diversió i alegria pertot arreu. Dies per degustar
els plats elaborats de la forma més cuidada i més rica gastronomia de la
nostra contrada, per compartir tots plegats d’un dia de platja, per divertir
grans i petits, per passejar pels nostres camins rurals dins el paratge de la
Serra de Tramuntana, per disfrutar ballant i cantant a la nit jove i la revetlla acompanyats de les persones que més estimam, per compartir un partit de futbolet, per recordar cançons cantades pels nostres més joves artistes, per trobar la milllor solució davant un problema, per disfrutar de la
vida, per il.lusionar-nos, per trobar la rialla en tot moment. Fer festa amb i
per tots vosaltres.
Moscari té set de festa, festa respectuosa, festa agermanada. Festa per
compartir i gaudir tots junts.
Ens pertoca també en aquests dies festius saludar a tots els nouvinguts
i visitants que volen compartir junts les festes del poble, amb respecte
mutu, perquè tots plegats aconseguirem la millor festa. També una afectuosa felicitació a les persones amb manca de salut, perquè també puguin celebrar de la millor forma possible aquesta bulla, perquè tots ens sentirem
ben acollits dins aquesta gran família que és Moscari.
Veniu a festa, veniu a compartir bauxa i alegria.
Les Festes Populars d’Agost ja són aquí.
Moscari està de festa. Moscari m’enamora.
A tots i a totes, moltes gràcies. La festa som tots.
Amics, per molts d’anys pugueu venir a Moscari, en festes o sense.
En nom de tot el Consistori i en el meu propi, desitjar-vos unes bones
festes.
Moscari, agost de 2014.
Rafel Gelabert Tortella.
Batle de Moscari.
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DIMECRES dia 27 d´agost
A les 19.00h.

Repicada de campanes anunciant l’inici de les Festes
Populars d’Agost.

A les 19.30h.

Inauguració i Obertura de l’exposició:
“Fotografies d’enamorats”, al Centre Social Can Cullera.

A les 20.00h.

Inauguració de la Reforma del Centre Cultural Can Roig.

A les 22.00h.

Jocs de taula de Parxís i de La Oca a Sa Plaça Major.

DIJOUS dia 28 d´agost
A les 19.00h.

Contacontes a Sa Plaça Major.

A les 21.00h.

Mostra de Cuina Popular a Sa Plaça Major.
Col.laboració popular i premis entre els participants.

A les 22.00h.

Final Torneig de Truc a Sa Plaça Major.
Inscripcions fins dia 23 d’agost.

A les 23.00h.

Pujada al Pi ensabonat pels joves del poble.

A les 00.00h.

Caminada nocturna.
Ruta Camí de Can Tomasset, Pont de Can Queto, Camí
vell d’Inca.
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Sant Jaume, 3 - Tel. 971 51 51 66 - Caimari
Mòbils 609 660 849 - 606 958 849

DIVENDRES dia 29 d´agost
Vine al Carrer d’Espanya
A les 09.00h.

Marxa cicloturística. Ho organitza: Club Ciclista Moscari.
Obligatorietat dur casc de seguretat.

A les 10.00h.

Diada Infantil i Juvenil de jocs populars: jocs d’aigua,
atraccions infantils,...
Crearem la platja artificial de S’Olivar.
Vine amb banyador i para-sol.

A les 14.00h.

Dinar Popular al Carrer d’Espanya.
Inscripcions fins dia 24 d’agost.

A les 21.30h.

Inauguració i obertura de l´Exposició de la XIX Trobada
de Pintors a Moscari 2014 celebrada durant les Festes
Patronals de Santa Anna.

Vine a Sa Plaça Major
A les 23.30h.

Nit Jove: Festa Gat Mesquer, amb l´actuació dels grups:
ENROKATS.
THE CHRIS THOMPEL BAND.
VAL 9.
DJ XINETA (ANYS 80).
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Vos desitjam
Molts d’anys y
bones festes
Angel Guimerà, 9 - 4º
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Caterina Salom
Mestre artesana
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DISSABTE dia 30 d´agost
A les 18.00h.

Partit de Futbolet de Veterans al Poliesportiu Sa Verdal.

A les 19.00h.

Partit de Futbolet de Dones al Poliesportiu Sa Verdal.

A les 20.00h.

XXII Torneig de Futbolet.
XVIII Trofeu “ Sa Bisbal “ al Poliesportiu Sa Verdal.

A les 23.30h.

Gran Verbena amb els conjunts musicals:
TRIO CHA CHA CHA.
ORQUESTRA PEGASO.
LA LOCA MOTORA.
VANDESHOW.

DIUMENGE dia 31 d´agost
A les 17.00h

Tradicionals corregudes de joies al Carrer Sor Maria dels
Dolors.

A les 17.30h.

Carreres de cintes amb moto.

A les 18.00h.

Jocs a Sa Plaça: Pòquer, Pro Evolution, Ping-pong,...

A les 19.00h.

Demostració i Balls de Zumba a Sa Plaça Major.

A les 22.00h.

Gran Festival Infantil i Juvenil “Enrere en el temps”a Sa
Plaça Major.
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PINTURES I
DECORACIÓ
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E S TA N C D E M O S C A R I
Vos desitjam bones festes i molts d’anys
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Desde 1963
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L’ASSOCIACIÓ D’AMICS
DE LA GENT GRAN DE MOSCARI
Vos desitja unes Bones Festes Populars d’Agost

ACTE DE PRESA DE POSSESSIÓ PER
PART DEL POBLE DE MOSCARI DEL
CASAL MUNICIPAL DE CA SES MONGES
25 DE JULIOL DE 2014
CASAL MUNICIPAL DE CA SES MONGES DE MOSCARI
La Congregació de les Filles de la Misericòrdia, nascuda a Pina el 1856, és la
primera congregació religiosa moderna fundada a Mallorca. L’atenció als més
humils i dèbils i l’esperit franciscà d’abast universal fan expandir-la ràpidament.
Les Filles de la Misericòrdia s’encarregaren de l’educació de les nines als
pobles on s’instal.laren, suplint les mancances d’escolarització.
L’educació i l’atenció dels més petits es convertí en un servei generalitzat que
oferien aquestes religioses sense esperar altra recompensa, que l’almoina i la
gratificació. Desinteressada fou l’atenció que oferien als malalts i als majors, així
com la catequesi i les tasques parroquials. Les Filles de la Misericòrdia anaven
casa per casa a atendre els més necessitats.
L’ensenyança, la beneficència i la caritat foren els grans eixos d’acció.
La primera fundació de la Congregació religiosa de les Filles de la
Misericòrdia del segle XX es dugué a Moscari (1903).
Desde l’any 1895 Sor Pasqualina Abrines, una religiosa de la congregació de
les monges franciscanes -també conegudes com Germanes de la Misericòrdia,
terciàries de Sant Francesc d’Asís- fou nomenada mestra nacional de les nines
de Moscari. Juntament amb una altra germana de la congregació visqueren al
poble provisionalment fins que s’inaugurà el convent dia 23 d’abril de 1903, a
instàncies del vicari Guillem Mascaró i del batle Macià Tugores, i que se situà originàriament a una casa del carrer des Pou, 8 actualment carrer des Pou, 10, propietat de Miquel Tortella i posteriorment al número 28 del mateix carrer.
Aquest, doncs, fou el primer contacte, del que es té notícia, de les monges amb
el poble de Moscari.
Tanmateix, el 10 de desembre de 1918 se signà l’escriptura de la nova casaconvent de les monges franciscanes, situada al carrer de Campanet, avui carrer
de Sor Maria dels Dolors, 25, i que fou costejada mitjançant suscripció popular
i adquirida a Pere Salvà, tot i que no seria fins el 9 de maig de 1919 quan es faria
la solemne benedicció del convent, i que inclogué una imatge de la Immaculada
per a la capella, donada per la família Ferrer.
Ja el 1924, la comunitat estava formada per una superiora, dues auxiliars, una
professora, una infermera i una cuinera, i es dedicava a l’ensenyament i a tasques
sanitàries i assistencials. Fins l’any 1929, les superiores del convent de Moscari
havien estat Sor Pasqualina Abrines, Sor Maria de la Mercè Crespí, Sor Eusebia
Verdera, Sor Marcelina Amengual i Sor Maria dels Dolors Gomila Picornell.

El 19 de juliol de 1934 obtingueren permís per adquirir un trast al costat del
convent, i el 17 de gener de 1938 se’ls autoritzà la instal.lació de la reserva del
Santíssim Sagrament al propi convent. També el 15 de desembre de 1941 se’ls
concedí llicència per beneir i tenir-hi les imatges de Sant Francesc i de Sant
Josep; i, el 25 de setembre de 1957 fou autoritzat el trasllat i benedicció de l’oratori a una altra dependència del convent.
El 1947 es va adquirir una porció de corral de 71 m2, un solar de 635 m2 i
una parcel.la rústica de 1.473 m2.
El setembre de 1956, un any abans de l’esmentat trasllat de l’oratori, i amb
motiu del centenari de la fundació de la congregació de religioses franciscanes
filles de la Misericòrdia, Moscari seria l’escenari escollit per a la corresponent
celebració.
El 16 de març de 1958 morí al convent de Moscari, a l’edat de 91 anys, sor
Joana Anna Pastor, natural d’Artà, i una de les primeres religioses en arribar al
poble.
Altres monges franciscanes ben recordades pel poble són Sor Francisca de
Betlem, Sor Coloma, Sor Maria de los Sants Reis (Sor María Zuzama), Sor
Martina, Sor Basilia, Sor Maria de la Providencia, Sor Margalida de la Salut o Sor
Margalida del Bon Pastor.
El desembre de 1977 morí Sor Maria dels Dolors i fou enterrada al
Cementeri Parroquial de Moscari. Aquest fet, unit a la crisi en les vocacions religioses, com a molts altres indrets, motivà que el convent de Moscari tancàs les
seves portes dia 10 d’agost de 1983.
Ses darreres monges que visqueren a aquest convent foren: Sor Maria de los
Sants Reis, Sor Joana i Sor Catalina.
Cal recordar que el tram més llarg de la travessera de Moscari reb el nom
de la superiora franciscana Sor Maria dels Dolors Gomila Picornell, Carrer de
Sor Maria dels Dolors, des de 1982, en reconeixement a la superiora de Lloret
que va residir durant uns cinquanta anys al convent fins a la seva mort.
Gairebé vint anys després, dia 1 de juny de 2002, se signà un contracte entre
Sor Margarita Femenias Crespí, en representació i com a delegada regional de
la congregació de les germanes franciscanes filles de la Misericòrdia, i els batles
de Selva, Joan Rotger, i de Moscari, Rafel Gelabert, perquè el convent, que havia
estat cedit als pares jesuïtes del col.legi de Monti-sion de Palma des de 1988,
pogués tenir una part de l’edifici a disposició de l’Ajuntament de Selva per a
usos socials i culturals del poble de Moscari, usos que han continuat fins a l’actualitat. El passat dia 26 d’abril del present any de 2014, just ara fa 3 mesos,
l’Ajuntament de Selva acordà la compra venda del convent de Moscari ubicat al
carrer Sor Maria dels Dolors, 25 de Moscari i les finques rústiques ubicades en
el polígon 3 parcel.la 54 del terme municipal de Selva, pel preu de 300.000
euros, gracis a un ajut finalista que l’ajuntament tenia amb el Govern Balear.
L’escriptura de compra venda es realitzà a la casa consistorial el passat dia 6
de maig de 2014.

El Casal ubicat al carrer Sor Maria dels Dolors 25, té una superfície de parcel.la de 2.770,10 m2 i de 490 m2 construïts, superfície idònia per emplaçar-hi
els serveis municipals necessaris. L’immoble que ja forma part del patrimoni
municipal, permet cobrir les necessitats existents en el poble de Moscari, com
ara l’existència de sales de reunions i exposicions, serveis administratius, així
com serveis socials i per a la dinamització cultural i econòmica de la zona.
A més, el Casal consta de dues plantes i una petita planta soterrani, que amb
una petita reforma es pot rehabilitar per al seu ús; es pretén així també preservar el seu caràcter, com a edificació de l’arquitectura tradicional del poble.
Amb l’adquisició de l’esmentat immoble, l’Ajuntament passa a ser el titular i
possibilita l’execució d’un projecte que aporta, entre d’altres, els següents beneficis:
-Permet l’execució de les obres pertinents per tal de reformar l’immoble.
-Permet destinar l’edifici a cobrir les necessitats abans esmentades habilitantlo al respecte.
-Permet l’emplaçament de serveis municipals de caràcter cultural, d’atenció
al ciutadà i d’administració pública.
-Permet afavorir la proximitat dels serveis al ciutadà, així com al seu accés.
L’edifici ubicat dins el poble de Moscari, es troba dins l’àmbit dels municipis
de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per la
UNESCO l’any 2011, i que nosaltres hem decidit que formi part de la nostra
vida i el nostre entorn.
A més, atesa la convidada del Bisbat de Mallorca a treballar per a la commemoració del VIIè centenari de la mort del Beat Ramon Llull, actes commemoratius que es realitzaran durant els pròxims anys 2015 i 2016, volem manifestar
la voluntat de donar total suport i participar activament, organitzant i promovent la realització d’activitats i accions encaminades a difondre entre els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi la vida i obra del Beat Ramon Llull, la figura més insigne i il.lustre que ha donat aquesta terra de Mallorca, franciscà universal, i a qui voldriem dedicar aquest casal.
Un emplaçament al peu de la Serra de Tramuntana, amb vistes directes al Puig
de Santa Magdalena i al Puig de Randa amb el Monestir de Cura.
Que l’amat de l’amic Ramon, que ho és també nostre, ens ajudi a portar tots
aquests propòsits a bon port. De tal manera que poguem també dir amb el
Mestre de la barba florida quina gran benaurança és amar mon Amat, qui ama
els seus amadors amb infinita amor eternal!
Avui, a les vísperes del dia de Sa Patrona Santa Anna, dia de Sant Jaume, ha
estat el dia elegit per fer aquest acte de lliurament cap a Moscari d’aquest edifici, un acte simbòlic de presa de possessió per part del poble en el marc de les
Festes Patronals.
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