Estimades Moscarienques, estimats Moscariencs:
Renovats amb més il·lusió que mai per seguir treballant per a tot el
poble, us convit un amy més a participar a les Festes de la nostra
Patrona, Santa Anna, festes de curada tradició, d’identitat pròpia i de
plena germanor.
Dies on la nostra identitat com a poble queda fortament reforçada,
plens de l’esperit de germanor i de plena participació que queda reflectida a les places i a tots els carrers i carrerons del poble.
Una Festa des Fadrí que any rere any és converteix en un referent
cultural i festiu únic a Mallorca, una celebració que demana la participació de tots els veïnats i veïnades, que engalanen el poble amb canyes verdes, amb banderes als balcons i façanes, amb un nou perfum de murta i
que tot junt transmet un aire fresc i jove a tot el poble.
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, amb respecte i admiració per fer-nos arribar aquest preuat
llegat que tots avui gaudim.
També son dies de convidada a tots els nouvinguts perquè coneguin i
participin d’una festa estimada i admirada i facin costat de les cerimònies i protocols que conformen el desplegament de la Festa de La
Patrona, Santa Anna.
La Trobada de Pintors, acte lligat a les Festes Patronals, compleix el
seu XXè aniversari, consolidat com un acte que vol aconseguir posar en
valor tot el nostre entorn tan natural com arquitectònic, en un entorn
que és Patrimoni de la Humanitat, la Serra de Tramuntana.
I és que, Moscari m’enamora. Un poble i un entorn únic amb una gent
oberta, engrescadora i plenament implicada amb les seves festes. Un
poble respectuós, humil i col·laborador amb els més necessitats, afrontant el futur sempre amb il·lusió i plens 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 2015.
Rafel Gelabert Tortella.
Batle de Moscari.

DIJOUS 23 DE JULIOL.

DIVENDRES 24 DE JULIOL.

19.30 h.

11.00 h.

Elaboració de l’ornamentació floral al Carrer Nou.

19.00 h.

Contacontes amb música a càrrec de Fundació Kairós
a Sa Plaça Major.

Repicada de campanes anunciant l’inici de les
Festes Patronals.

20.00 h.
Buades,

Pregó de Festes a càrrec de Bartomeu Palou
coordinador del Grup Excursionista de Moscari
(GEMOS), a l’Església Parroquial de Santa Anna.

20.30 h.

Concert d’instrunments tradicionals mallorquins a
l’Església Parroquial de Santa Anna.

21.00 h.

Inauguració i Obertura de les exposicions:
Exposició d’Eines del camp en miniatura de Macià
Tugores Pons al local social de Can Cullera.
Exposició de pintura a càrrec de Guillermo Estrany
al Centre Cultural Can Roig.

21.30 h.

Sopar a la fresca al Carrer d’Espanya.
Vine a compartir una vetllada a la fresca amb
bona companyia.

22.00 h.

Jocs infantils al Carrer d’Espanya.

22.30 h.

Vetllada amenitzada amb l’actuació d’un grup
musical.

Ho organitza: Xarxa de Biblioteques Municipals.
Biblioteca de Moscari.

22.00 h.

Trobada de Ball en línia a Sa Plaça Major.
Ho organitza: Associació d’Amics de la Gent Gran de
Moscari.
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DISSABTE 25 DE JULIOL.

DIUMENGE 26 DE JULIOL.

09.00 h.

09.00 h.

Inici de la FESTA DES FADRÍ.
Alborada de xeremiers pels carrers del poble.

09.30 h.

Entrega 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.

XX TROBADA DE PINTORS A MOSCARI.
Inscripcions de 9.00 a 10.00 h a la Casa des Poble.
Durada de la Trobada: tot el cap de setmana.
(Vegeu programa a part).

11.00 h.

Elaboració de l’ornamentació floral al Carrer Nou.

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.

20.00 h.

Visita amb les autoritats assistents a l’ornamentació
floral del Carrer Nou.

20.30 h.

XLIV HOMENATGE A LA VELLESA.
Missa a l’Església Parroquial de Santa Anna de
Moscari amb la participació de la Coral Parroquial
dirigida per D. Miquel Tortella.

21.00 h.

Actuació folklòrica de “S’Agrupació Aires de
Muntanya “ de Selva.
Entrega d’obsequis als homenatjats.
Al llarg de l’acte se servirà un refresc popular.

10.00 h. Sortida del FADRÍ MAJOR per recollir les fadrines
i
els fadrins amb l’acompanyament de
l’ABANDERAT i
dels XEREMIERS.
Es recomana que endomasseu i enramelleu els
carrers
i les cases i que les nines i els nins vesteixin el vestit
de pagès.
11.30 h.
ANNA

OFICI MAJOR I OFRENA FLORAL A SANTA
presidida per Mn. Bartomeu Ramis Palou, fill 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
l’entrega d’ofrenes.
A la cloenda cant dels Goigs de Moscari.

12.00 h.

REFRESC POPULAR.

22.00 h.

“En el corazón de la selva” MUSICAL MÀGIC per a
tota la família a càrrec d’Amics del Ball a Sa Plaça
Major.

Bon vespre a tots, Moscariencs i Moscarienques, distingides autoritats, Sr Batle i regidors de la corporació municipal. Mestres , pares i
mares, estimats alumnes actuals i antics de la nostra encantadora escola S’Olivar i escoleta municipal de Moscari, a tots moltes gràcies per la
vostra assistència.
En primer lloc, manifestar la meva satisfacció al senyor Batle per
haver pensat amb mi, enguany , per pronunciar aquest pregó de festes,
que obrirà el programa d’actes de les festes de Santa Anna i també de
les properes festes Populars d’agost del 2014.
És una gran satisfacció, perquè amb aquest acte, es reconeix la tasca
duita a terme al llarg d’aquets dos increïbles anys que duc aquí a l’escola d’aquest preciós poble. Un poble que pràcticament era desconegut
per a mi, només hi havia vengut en tres ocasions durant tota la meva
vida, però que ara no puc imaginar la meva vida sense aquest poble. Com
vosaltres deis, Moscari enamora, i és ben cert. El primer dia que vaig
telefonar a l’escola i em va agafar el telèfon la mestra que hi va haver
fa tres anys, durant el curs 2011-2012, Irma Alanzol, no aturava de
dir-me molt emocionada lo molt que li havia agradat estar durant un
curs en aquest poble, en aquesta petita escola, estava encantada i
aquell dia jo , no imaginava lo certes que eren les seves paraules, perquè a mi de seguida em va passar el mateix. Moscari enamora, per això
N’Irma mai s’ha deslligat de la nostra escola i cerca qualsevol ocasió
per compartir el seu temps amb nosaltres.
Va ser durant el curs 2011-2012, quan va començar aquest nou projecte que ha donat vida i progrés a la nostra escola, gràcies a l’arribada de pares i mares amb molta estima cap a Moscari i amb la idea ben
clara que un poble necessita una escola, perquè és a l’escola on s’educa
el futur d’aquest poble. Fou el setembre de 2011 quan es va obrir una
aula a l’escola, destinada a l’escoleta Municipal de Moscari, aquí es van
començar a garantir els fonaments de la nostra escola, perquè l’escoleta no només ofer eix l’oportunitat a les famílies dels nostres infants
més petitets del poble, a una atenció ieducació familiar i de qualitat,
sinó que també ofereix un servei d’escoleta matinera i de menjador a
les famílies dels infants de l’escola, que ho necessiten, fent que així,
totes les famílies del nostre poble tenguin l’oportunitat d’oferir als
seus fills una educació privilegiada a l’escola del seu poble, formant
així, la seva identitat com a moscariencs i moscarienques. Aquest sentiment d’identitat al poble, no és possible si els nins i nines de Moscari

han de partir a escoles de pobles voltants, a la nostra escola tenen l’oportunitat de viure la nostra cultura i tradició, i d’anar explorant, descobrint i estimant tot el que aquest preciós poble ens pot oferir, a més,
la convivència dels infants i de les famílies crea vincles entre nosaltres,
amistats que van més enllà de la jornada escolar i que fan que tots
poguem sentir que formam part no només d’una comunitat educativa,
sinó també d’un poble. Per exemple, venim a l’església per Nadal a veure
el Betlem, participam dels foguerons per Sant Antoni, feim passejades
i visites pel poble, aprofitam els números de les cases per estudiar el
números, anem a la botiga a comparar per fer tallers de cuina i a la
botiga ens ajuden a comptar els euros, sembram arbres al poble, ens
disfressam pel carnaval i anem a mostrar amb la nostra carrossa les
nostres disfresses inclòs a les rues d’altres pobles, coneixem l’art del
poble, vam anar a ca na Carme a fer un taller de fang, a més, les nostres famílies també organitzen activitats al poble com la venda de
xurros per Nadal, tot això i molt més, fa que cada dia els nostres
infants creixin i es relacionin , dins un ambient tranquil,familiar i enriquidor per a ells.
Quant dic que la nostra escola ofereix un educació privilegiada i de
qualitat, és perquè el fet de ser una escola petita “unitària”, fa que
poguem atendre les necessitats de tots els infants, que cada un pugui
desenvolupar les seves capacitats independentment de l’edat que tengui, cada nin és especial i pot aprendre molt partint de les seves possibilitats. El fet que els infants es sentin tan a gust a l’escola i motivats
fa que cada dia poguem adonar-nos del seu avanç, i és que aprenen moltíssim! El fet de poder estar junts amb nins de diferents edats fa que
els petits aprenguin molt dels grans, i que els grans aprenguin molt perquè es senten més grans i els encanta ajudar als petits. A més, les nostres famílies aporten tant a la nostra escola, la possibilitat de mantenir una relació diària famílies i mestres, fa que poguem entendre millor
als nostres infants, a més, sempre sorgeixen activitats i tallers on les
famílies poden col·laborar i aprendre més uns dels altres. Pels pares, és
un luxe poder saber cada dia, el que fa el seu fill a l’escola i com es sent,
venir-los a cercar i que no vulguin partir de l’escola, és una mostra de
lo bé que es senten a l’escola amb els seus companys i això propicia més
moments de contacte entre famílies i mestres. A més, podem oferir un
horari i una programació flexible, perquè no som una escola grossa on
s’han de coordinar molts mestres i alumnes, això fa que poguem apro-

fitar qualsevol fet quotidià que pugui oferir una experiència educativa
als nostres infants, per exemple, si un veïnat ve a convidar-nos a veure
un menet que ha nascut, o un nin ens comunica quela seva moixeta ha
tingut moixets, hi podem anar i a partir d’aquí podem aprendred’una
experiència viscuda. Nosaltres aprofitam qualsevol inquietud dels
infants, qualsevol motivació per aprendre i per això durant aquests dos
cursos que he estat a l’escola hem fet projectes molt interessants i
enriquidors. Als nostres infants els interessa molt la natura i els animalets, i hem viscut l’experiència de sembrar al nostre hort i de anar
amb en Llorenç Vicens, al Cor de Jesús a sembrar molts arbres i
arbusts.
També als nostres nins els interessa molt descobrir i conèixer les
diferents illes Balears, a partir de la seva recerca i investigació hem
pogut aprendre molt i amb les nostres famílies hem gaudit de dues
inoblidables excursions en barca a L’Illa de Cabrera i a L’illa de Sa
Dragonera, on hem pogut veure tots els animalets i plantes que hi viuen.
Però totes aquestes experiències les hem pogut compartir , també,
amb els infants de l’escoleta, i és que la clau perquè l’escola avanci cada
dia en més il·lusions noves, és la sort de trobar-nos dues mestres que
estimam l’escola i que cada dia ens hi sentim més a gust. Escola i escoleta és tot un, anem units per la il·lusió de viure una escola cada dia
millor, una escola familiar on tots som importants. Estic parlant de na
Marta Tortella, mestra de l’escoleta que va començar quan l’escoleta es
va obrir i que ha estat ella, que és de Moscari, que ha fet que cada dia
m’agradi més estar a l’escola i m’ha obert les portes per conèixer i estimar aquest poble.
Per això, vaig pensar que no podia fer aquest pregó sense primer de
tot donar les gràcies i reconèixer la tasca feta per mestres que han fet
molt per l’escola i que gràcies a elles l’escola es va poder tornar a reobrir després que estigués durant uns anys tancada, elles són na Maria
Antònia Colom, Na Esperança Estrany i n’Irma Alanzol, entre d’altres,
que avui heu pogut assistir en aquest acte. Donar les gràcies també, al
senyor batle, Rafel Gelabert per ajudar-nos a millorar cada dia les nostres instal·lacions, i valorar la nostra tasca, i molt especial donar les
gràcies als nostres estimats pares i padrins que cada dia ens fan sentir tant a na Marta com a mi, molt valorades i estimades. En segon lloc,
vaig sentir que no podia fer aquest pregó sense la meva companya
durant aquests dos anys, amb la que hem viscut una etapa plena de

superacions i amb la que puc compartir un projecte de futur. Per això,
vull cridar avui aquí amb mi, perquè sigui ella que ens expliqui fins en a
quin punt és d’especial la nostra escola, a na Marta Tortella.
Marta: Des de el primer dia que vaig començar a estudiar de mestra,
vaig tenir la sensació que acabaria fent feina a l’escola on havia anat de
petita, no sabia com però ho intuïa. Aquest fet es va fer realitat el dia
que es va decidir obrir una escoleta juntament amb l’escola, degut als
pocs alumnes matriculats els darrers anys.
Era un projecte nou, que no sabia com aniria. Ja no era la nina de tres
anys que anava a escola amb la Mestra M. Antònia. El meu paper havia
canviat i després de 22 anys tornava a posar els peus allà mateix, però
com a mestra i tenint com a alumnes a fills dels meus companys de l’escola de Moscari.
El que tenia clar era que l’escola havia d’anar envant i que si feia bona
feina ho aconseguiríem. Les condicions no eren les millors i hi havia
molta feina a fer, però tots varen col·laborar des de el primer moment
per fer d’aquella aula un espai adequat pels infants. Poc a poc tant escola i escoleta s’han anat convertint en un espai desitjat per tots i gràcies al dia a dia tant amb n’Irma durant el primer any com amb na marga
aquests dos darrers i a les seves ganes de fer feina amb els nins de
l’escoleta m’han fet sentir com una més i m’han ensenyat que amb
esforç i ganes d’aprendre i superar-se cada dia es pot aconseguir tot
el que un vol.
Gràcies a aquest bon ambient de treball, escola i escoleta ens complementam a la perfecció i podem compartir molts de projectes enriquidors pels nostres alumnes, com el projecte del drac oliva.
Sí, el projecte del Drac Oliva, ha estat el més important i especial
per a nosaltres durant aquest darrer curs, els nins van triar ser la classe dels prínceps i princeses i d’aquí va sorgir un projecte de treball
preciós, i a més la creació entre tots d’una preciosa història que ens
identifica “La llegenda del drac Oliva” Tot va començar quan pel carnaval vam preparar les disfresses de prínceps i princeses i les nostres
famílies van tenir la genial idea de fer un enorme Drac, de seguida els
nins li van voler posar un nom i van triar Oliva, El Drac Oliva. Aquest
estimat Drac ha anat cobrant vida durant el curs, fins a ser el protagonista de la nostra llegenda, una història a través de la qual, reflectim un poc la història de la nostra escola. Els protagonistes de la història són els prínceps i princeses Maria Magdalena, Neus, Mariona, Sara,

Vega, Neus Luís, Marc, Joan Seguí, Joan Quetglas, Joan Pere, Martín,
Manel i el rei i la reina Toni i Laurita, que són els nins i nines de la nostra escola. Molts d’aquets nins i nines són avui aquí, i ens agradaria molt
que venguessin ara aquí perquè m’ajudin a contar la Llegenda. ( les anem
cridant i col·locant devora noltros dues) .Ells , els prínceps i princeses
de la nostra història, viuen una aventura en la que arriben a un poble
anomenat “Moscari”, on han d’alliberar la princesa Mariona del terrible
drac de la Cova, però després descobreixen que allò no era una cova,
era “una escola màgica” i que la gent del poble que pensava que el Drac
era dolent estava equivocada, aquell Drac al que tots els nins li deien
drac “Oliva”, les contava històries màgiques a tots els nins, i amb ell
podien “jugar”, “cantar”, “ballar” i “somiar”. La història acaba que els
prínceps i princeses obren les portes de l’escola màgica al poble i duen
el Drac Oliva a la plaça, perquè tots els coneguin i allà fan una gran
festa. És a partir d’aquell dia, quan van començar a arribar prínceps i
princeses d’arreu del món a conèixer el Drac Oliva.
Només puc acabar aquest pregó diguent, que tenc l’honor de poder
dir avui que aquesta màgica història s’està fent realitat i que cada dia,
són més les famílies que venen a conèixer la nostra escola, i per això,
l’escola creix cada dia, tant, que aquest proper curs 2014-2015, any en
que es commemora el 25 aniversari de la reobertura de la nostra escola, començam una nova etapa educativa, farem ja educació primària i
per això obrirem una nova aula i millorarem encara més les nostres instal·lacions, la conselleria ens ha concedit més dotació de mestres, d’aquesta manera, podrem seguir avançant i gaudint d’una escola viva.
Idò, ara igual com passa a la Llegenda del Drac Oliva, vos puc dir que
l’escola és del poble i està oberta al poble, i que també igual com fan
els protagonistes de la llegenda que acaben amb una gran festa a la
Plaça de Moscari, tenc els plaer de dir-vos ,
Moscariencs i Moscarienques, viviu la festa, la tradició, la cultura,
participau d’un poble amb ganes, d’un poble que es prepara de valent per
afrontar el futur amb esperança i il·lusió, amb respecte cap als altres
, i aquí la formació té un paper clau.
Des d’aquí, avui nins, nines i mestres de l’escola i escoleta S’Olivar,
vos desitjam a tots.
“Molts d’anys i bones festes!”
Margalida SastreSans,
Directora del CEIP S’Olivar de Moscari.
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Arnau Rebassa Socias.
Josep Antoni Seguí Solivelles.
Gabriel Martorell Palou.
Joan Seguí Solivelles.
Arnau Rebassa Socias.
Joan Bennassar Rebassa.
Macià Rebassa Socias.
Joan Manera Muñoz.
Vicenç Martorell Palou.
Rafel Gelabert Tortella.
Antoni Muntaner Perelló.
Tomeu Gelabert Tortella.
Antoni Bennassar Rebassa.
Antoni Morro Socias.
Miquel Buades Tugores.
Rafel Palou Buades.
Gabriel Muntaner Perelló.
Llorenç Palou Buades.
Fernando Seda Cepero.
Guillem Massip Gual.
Jaume Bennassar Rebassa.
Joan Cerdà Sans.
Llorenç Vicens Tortella.
Joan Carles Morata Seguí.
Martí Vallespir Solivellas.
Macià Tugores Moreno.
Pere Gelabert Tortella.
Arnau Tugores Rayó.
Macià Muntaner Gili.
Llorenç Tortella Gost.
Joan Gelabert Tortella.
Miquel Ferrer Pericàs.
Biel Tugores Oliver.

organitza

Ajuntament de Selva
PARRÒQUIA DE
SANTA ANNA DE MOSCARI
PatroCina

H o t e l - R e s ta u r a n t

