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Salutació i convidada a festa
BENVOLGUTS MOSCARIENCS I MOSCARIENQUES
Encara amb el ressò de les xeremies i l’olor de murta, amb la memòria de la patrona Santa Anna, Moscari
es torna a vestir de festa. Des de l’Ajuntament convidam als veïnats i veïnades a participar de les festes,
a compartir durant aquests dies la seva taula, la seva casa, les rialles, les sortides de sol...
Durant aquests dies podrem pujar al PI ENSABONAT, degustar amb tots el sentits algun plat de la MOSTRA
DE CUINA. Practicar un poc d’esport amb el TORNEIG DE FUTBET. Us animem a venir a la carrera D’OBSTACLES per parelles i a tenyir de colors a Moscari amb la Festa de Colors.
Ballarem amb la Nit jove de Rock fins que surti el sol. Durem als nins i nines de la mà per disfrutar de la
festa. Aquest any tenim La Revista de Moscari, on petits i grans compartirem moments inoblidables. Serà
una oportunitat per què ens fusionem passat, present i el futur...
Recordar que el nostre municipi rebutja qualsevol tipus d’agressió sexual, homòfoba o racista... no tolerarem ni acceptarem cap acció que suposi coacció a la llibertat. Demanam respecte per tenir unes festes
lliures de violència.
Sortiu a disfrutar de Moscari i participau. Recordar-vos que el poble i les festes les fan les persones que
l’habiten, sense vosaltres no seria possible així que moltes gràcies.
En nom de tots els companys de la corporació municipal i en el meu propi, us desitj molt d’anys i molt
bones festes.
Batlessa de Moscari
Sandra López Caballol
Ajuntament de Selva
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Programa de les festes populars de Moscari
del 24 al 28 d’agost de 2017
DIJOUS 24 D’AGOST

A les 22.00 h JOCS DE TAULA, PARXIS, TRUC…

A les 12.00 h REPICADA DE CAMPANES I POSADA DE
BANDERES

A les 24.00 h PI ENSABONAT. Pujada al pi ensabonat per
homes i dones del poble
Lloc: A la plaça Major

A les 17.00 h MOSCARI EN COLOR.
Festa Holi, es podran comprar bosses a 3€.
L’entrada es gratuïta.
No es permet l’entrada de begudes.
Menors de 14 anys hauran d’anar
acompanyats d’un adult.
DJ LINO
DJ BIEL CASTELL
Lloc: Poliesportiu municipal Sa Verdal
A les 20.30 h APORTACIÓ DE PLATS DE CUINA
MALLORQUINA
Col·laboració dels veïnats i veïnades del poble.
A les 21.00 h SOPAR A LA FRESCA
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DIVENDRES 25 D’AGOST
A les 10.00 h Voluntaris per crear circuit per la carrera
d’obstacles. Apuntau-vos a la biblioteca o al
mail bibliomoscari@gmail.com
fins dijous 24.
A les 16.00 h CARRERA D’OBSTACULS PER PARELLES
Interessats i interessades apuntar-vos a la
biblioteca municipal
o al mail bibliomoscari@gmail.com de Moscari fins dijous 24. Preu per participar: 3€
Podràn participar els majors de 14 anys.
Lloc: Poliesportiu municipal Sa Verdal
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ESTANC DE
MOSCARI
Vos desitjam
bones festes i molts d’anys
C/ Sor Maria dels Dolors, 8 · Tel. 971 51 50 10
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DIVENDRES 25 D’AGOST
A les 19.00 h Contacontes “Cocodril s’enamora”
del Pallasso Andreu
Ho organitza. Biblioteca de Moscari
Lloc: sa plaça Major
XXI TROFEU DE FUTBET “SA VERDAL”
A les 19.00 h Partit pel 3er i 4art lloc

DISSABTE 26 D’AGOST
A les 10.00 h Animació infantil “BAILA CON MAR”
Vine a jugar i ballar t´ho passaras molt be
Lloc: A la plaça Major
A les 18.00 h FUTBET VETERANS
A les 19.00 h FUTBET FEMENÍ
Lloc: poliesportiu municipal Sa Verdal
Col·labora:

A les 20.00 h GRAN FINAL
Ho organitza: Joves x Moscari
Col·labora: Matas Assessors
Lloc: Poliesportiu Sa Verdal
A les 23.30 h Correfocs amb el Grup de
Dimonis de Selva
Començarem la nit amb foc
i la màgia dels dimonis…
LLEPACALIUS

NIT DE BAUXA
A les 22.30 h HOMENTAGE A LLORENÇ MORRO
Per la seva implicació amb la Cultura
al poble de Moscari

NIT POP/ROCK

MIAULOS
CHRIS TROMPEL BAND
DISCCOVERS
JONNY PUB DJ
A les 23.00 h VERBENA

TRIO CRISTAL
AFTERSUNS
OSCAR ROMERO
FINAL DE FESTA,

festa escuma de Colors
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DIUMENGE 27 D’AGOST
A les 18.00 h Carreres de cintes amb moto,
bicicleta o patinet
A les 19.00 h Jocs tradicionals.
(Hi haurà corregudes de joies per adults)
A les 22.00 h LA REVISTA DE MOSCARI
Vine i participa d una nit especial. Podràs
ballar, cantar, tocar un intrument, contar una
rondalla, una historia o algún acudit… si vols
participar us heu d incriure a la biblioteca de
Moscari o al mail bibliomoscari@gmail.com
abans de divendres 25, ens heu de deixar
el nom del grup o de l artista i el que voleu
interpretar.

DILLUNS 28 D’AGOST
A les 18.00 h GIMCANA D’AIGUA i jocs pels nins.
Ho organitza: Illa de Cultura
Lloc: A la plaça Major

TRACA FINAL
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La Serra

(fragment)

Qui me duu l’estrofa, plena de perfums,
abella brunzenta de la soledat…?
Quan de ma ﬁnestra, a encesa de llums,
estenc la mirada per damunt Ciutat,
i l’ànima mia s’enfonsa, llunyana,
dins la serra immensa
que l’illa travessa, que l’illa defensa
de la tramuntana,
llavors de la serra surt una cançó,
surt una harmonia que es torna visió:
«Jo vénc a parlar-te d’una vida d’or,
de la vida lliure que enyora ton cor;
som la camperola que presents te du,
jo vénc de la serra, mes no som per tu.
Joan Alcover
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