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PROGRAMA DE FESTES

Porrerencs i Porrerenques,

Amb molta il·lusió vos tornam a presentar el programa de les festes de Sant Roc. Després de 
dos anys difícils i complicats on la festa va passar a un segon pla, retornam amb més força 
que mai a les tradicionals festes que ens defineixen com a poble, enforteixen la nostra identi-
tat i ens donen l’oportunitat de retrobar-nos pels carrers i places de la vila.

Com ja és habitual, en el programa que teniu a les vostres mans, podeu trobar un ampli ven-
tall d’actes i activitats per a tots els gustos i edats, aquesta és una de les nostres comeses, 
que tothom trobi el seu espai, que tots i totes puguem gaudir de Sant Roc a la nostra manera, 
escollint i participant on més ens agradi.

Un any més vull fer un agraïment públic al grup de voluntariat, a les entitats i associacions, 
al personal de la casa, i a totes les persones que d’una manera o d’una altra s’involucren en 
l’organització i preparació de les festes. Sense voltros no seria possible.

Com cada any, l’Ajuntament de Porreres s’ha adherit a les campanyes “#No siguis ase”, i 
“#No i punt!” amb l’objectiu conscienciar sobre el consum abusiu d’alcohol i de fomentar unes 
festes lliures d’agressions sexistes. Junts, hem de continuar fent feina per gaudir d’unes festes 
respectuoses amb les altres persones i l’entorn.

Desig de tot cor que durant aquesta setmana trobeu el vostre moment, el vostre instant, que 
compartiu rialles amb els qui més estimau, que facem poble, que facem Porreres tots junts. 
Només em queda dir-vos: MOLTS D’ANYS I VISCA SANT ROC!

Regidora de festes,
Miquela Bordoy
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Porreres, més que mai, vol recuperar aquest any unes festes de Sant Roc amb el veritable 
esclat de vida, de carrer, de retrobament, de cultura i sobretot, de sentiment de poble que ens 
identifica.

Amb una programació virtual al 2020 i unes activitats molt condicionades per la crisi de la 
covid al 2021, enguany recuperam una celebració del tot presencial als escenaris habituals 
de la nostra vila.

Porreres es tornarà a omplir de gent, de música, de color i de festa per a tots els sectors i totes 
les edats. Tenim la sensació de poder tornar a gaudir amb plenitud d’aquesta cita tan impor-
tant pel nostre poble. No obstant, encara hem d’anar amb cura i protegir, especialment, les 
persones més vulnerables.

Fer festa és celebrar, compartir el millor de nosaltres a partir d’activitats, espectacles i pro-
postes diverses. Celebrem doncs, aquestes festes de Sant Roc amb més il·lusió que mai i 
gaudim de tots els actes que es duran a terme.

Vull donar les gràcies a la regidora de festes que enguany, per primera vegada després de la 
pandèmia, ha pogut organitzar un Sant Roc fora restriccions. Agrair també, a totes les perso-
nes, entitats, associacions i personal de l’Ajuntament, que fan possible les festes.

Convido a tota la ciutadania a sortir als carrers i recuperar amb respecte, tolerància i pru-
dència l’esperit festiu del nostre poble. Feis vostra la festa, gaudiu-la, i compartiu l’orgull de 
sentir-vos porrerencs i porrerenques, tots i cada un dels habitants del nostre estimat poble.

Salut i molt bona Festa! Visca Sant Roc!
Batlessa de Porreres,
Francisca Mora Veny
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UNA CANÇÓ D’AQUEST TEMPS

Una cançó cantaria
perquè poguessis escoltar

aquest que comanda el món
pentura mos ajudaria.

Molt forta sa veu faria
i em podríeu ajudar

tota sa gent mallorquina
pentura aquesta epidèmia

la podríem aturar.

Massa temps fa que comanda,
noltros si hem ajudat

hem anat a moltes festes
sa salut no hem guardat.

Si hi ha cel i Déu comanda
i a Sant Roc té per criat

que l’envii aquí a Mallorca
i hauria de ser aviat.

Que els de sa tercera edat
d’aquest poble de Porreres

que qualcun si ho ha agafat
que mos agrada sa festa
i estam un poc assustats

Si amb vacunes ho curam
gràcies donarem al metge
i un Pare Nostro a Sant Roc

quan vagi a dormi es vespre.

Toni Servera Oliver
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FESTA DE SA GENT GRAN

Que m’agrada ser d’aquí
i haver nascut en es poble

que el tenim per casa nostra
fins que mos toca es morir.

Hem passat un temps molt magre
mos ha tengut assustats

aquest virus maleït
que molts sí l’han agafat.

Però no hi hem de pensar
que avui som aquí per fer festa

que fa es poble de Porreres
en els de sa tercera edat.

Es temps mos ha canviat
i no volem tornar enrere
noltros mos vam casar

i avui hem pogut fer festa.

Que tu no te vols casar
però vols venir a sa festa

i vols venir amb sa companyera
perquè t’agrada estimar.

Podràs ballar i escoltar
perquè sí que hi haurà música

que la senyora batlessa
amb noltros hi ha pensat.

Sant Roc mos deu haver ajudat
com mos ajudà temps enrere

que mos mira del cel
quan ell obri sa finestra.

Visca Sant Roc i Porreres
i noltros que som aquí

mos agrada sentir padrí
quan mos crida nét o néta.

Malsofrits sí que hi estam
perquè ja no podem córrer
però sí que estam contents

amb s’edat que mos trobam.

Ses gràcies sí que donam
a tota aquesta gent jove

que amb respecte i bona cara
s’ajuda que d’ells mos fan.

És necessari anar vius
si l’any que ve volem tornar
si mos tornen fer una festa

per poder-la disfrutar.

Gràcies.

Toni Servera Oliver “Botera”
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ELS CARRERS DE PORRERES

Temps enrere la gent, per indicar l’adreça, se servia d’alguna nota característica 
que tingués el carrer. Els principals carrers del nucli antic de la vila responen al prin-
cipi anunciat, i ho poden veure immediatament.

Un pou.
Trobam al carrer del Pou Florit, al carrer del Pou d’Amunt, al carrer del Pou de la 
Dama i no molt lluny el Pou de la Placeta.

Un edifici.
Carrer de la Rectoria.

Per la seva importància en la vida social, econòmica i administrativa.
Carrer Major.

Per la institució que hi radica.
Carrer de l’Escola, carrer del Cuarter.

Pel suport a la vida agrícola.
Carrer de la Posada de son Lluís, de la Posada de son Sanç.

Per l’activitat laboral.
Carrer de la Teulera.

Pels corrents d’aire que s’hi senten.
El carrer del vent.

Per l’ètnia que hi viu.
El carrer del Call.

Per la data de la seva obertura.
El carrer Nou, que segons la data que porta la Creu Nova, erigida al entreforc 
d’aquest carrer amb el den Sala, fou el 1652 o el seu voltant.

Però no tots els carrers encaixen amb alguna d’aquestes característiques; alesho-
res s’anomena una persona o família coneguda que hi té el domicili.
Carrer des Garrover, d’en Veiet, d’en Betserrut, d’en Magre, carrer de cas Potecari, 
de can Feliu, can Ramonell, can Negre, can Perot, can Canolls, can Estepa, can Xic, 
can Matevet i un llarg etcètera.

A final del segle XVIII s’introduí la retolació escrivint de forma fàcilment visible el 
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nom de les poblacions, les places i carrers; comparegueren les rajoles que amb 
petites modificacions han arribat fins als nostres dies. Una primera etapa amb ra-
joles de fons blanc brillant i lletres de color verd molt viu. En una segona etapa va-
ren ser de color ocre i lletres verdes pàl·lides.

Ja ben entrat el segle XX sortí una disposició ordenant que totes les retolacions 
havien d’estar en llengua castellana o espanyola. Aleshores totes les rajoletes es 
varen haver de substituir i així trobam la calle Floria, del Viejo, de la Teja, del Gallo 
etc. i veiérem calle Sal Verde, Borrón, etc. La que més me va intrigar va ser calle Sal 
Verde.

Dins la meva mentalitat infantil no hi cabia que pogués existir Sal Verda, i no era jo 
tot sol. Un senyor lletraferit va suggerir la lectura correcta, segons la seva interpre-
tació, ha de dir Sala i Verd. Però sense intenció d’ofendre’l vos puc assegurar que 
Salaverd és un llinatge de les nostres contrades com ho és igualment Borró del 
carrer del forn de can Cortat que ara es diu General Barceló. La dificultat és que no 
sabem qui eren aquests senyors.

Així mateix convé tenir present que després de la Guerra Civil de 1936-1939, la no-
menclatura dels carrers més llargs prengué el nom dels principals polítics de la 
part vencedora; però aquest punt pot ésser tema d’altra col·laboració. No obs-
tant volem deixar constància d’un fet molt lamentable: un fanàtic va repicar els 
noms de totes les rajoletes dels cap de cantons de tal forma que no en romangués 
memòria.

Precisament aquest arranjament dels noms dels carrers fet a la seva manera me 
porta a la memòria un altre cas consemblant pres de la toponímia. Son Monagrí a 
on hi havia les cimenteres FESA propietat de can Feliu i can Sales, i Cementos Mas 
propietat de Josep Mas als Capbaix i després de la seva viuda Maria Oliver als de 
son Oms. Tant a una com a l’altra hi acudien nombrosos obrers i consegüentment 
el nom de son Monagrí era prou popularitzat. Un entès el volgué corregir i li posà son 
Mora-Negrí. Seria millor si hagués posat son Montgrí.

Que la protecció de Sant Roc arribi a tots els carrers i cases de Porreres.
I que sia per molts anys.

Joan Rosselló Lliteras
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Dintre de la cambra dels exvots de Monti-sion, coneguda popularment com “de les 
promeses”, des del 2004, hi trobem una imatge de marès que fins ara no s’havia 
pogut identificar que representava. Recentment hem localitzat la seva mà dreta i 
gràcies a aquesta descoberta podem afirmar que es tracta d’una talla de la ma-
rededéu de Monti-sion.

El fet d’haver estat mutilada fent-li desaparèixer els seus principals trets iconogrà-
fics i posteriorment amagada, respondria a la voluntat de no voler confondre als 
fidels a causa que els seus atributs foren treballats capgirats, és a dir, l’ocell amb la 
mà dreta i l’infant Jesús amb la mà esquerra (fig. 1). Resulta evident que la persona 
que li va serrar l’infant Jesús no era cap aficionat, no és cap acte de vandalisme 
sinó amb una intencionalitat iconogràfica, el tall és ben net i llis. Malauradament el 
cos de l’infant Jesús no s’ha trobat.

Al llarg de la història trobem altres evidències de cometre el mateix error en aquest 
aspecte. El motiu cal buscar-lo en la particularitat que Nostra Dona de Monti-sion 
és l’única de Mallorca venerada a santuaris o ermites que porta l’infant Jesús amb 
la mà dreta en lloc de amb l’esquerra. Aquesta particularitat no devia ser prou 
coneguda i provocaria confusió als artistes. Sense anar més enfora en trobem uns 
clars exemples:

- Les impressions dels gravats dels segles XVIII i XIX de Tipografia Guasp, i les se-
ves reproduccions (fig. 2).

- La talla de la bacina de la Mare de Déu de Monti-sion (fig. 3).

Aquesta marededéu del segle XVI que donem a conèixer mesura 146 x 72 x 40 cm. 
i roman dins una fornícula de tipologia renaixentista que consisteix en un semi ci-
lindre cobert amb un quart d’esfera amb petxina. És una imatge molt ben propor-
cionada amb una serena elegància i amb un treball acurat del teixit que també 
correspon a la representació iconogràfica de la Verge de Monti-sion. Aquesta obra 
és atribuïble a l’escultor Joan de Salas (Alomar, en premsa) que feu estada a Ma-
llorca entre el 1526 i 1538 (Gambús 2008, 255).

UNA ALTRA TALLA DE LA MARE DE DÉU DE MONTI-SION

fig.1 fig.2 fig.3
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Al frontal de la peanya hi trobem un escut heràldic familiar (fig. 4). Aquest mateix 
escut heràldic, que amb tota probabilitat ens indica qui la va costejar, també el 
trobem a la primera clau de volta de la mateixa capella del Santuari (fig. 5). Mentre 
que a la segona clau de volta hi trobem l’escut familiar dels Dusay Figuera, escut 
que també trobem a l’actual Mare de Déu de Monti-sion, sent un clar indicador de 
qui la va costejar (Munar 1979, 186).

Per a la fàbrica d’aquesta Mare de Déu de Monti-sion capgirada i de la que ac-
tualment està a l’altar major (fig. 6) els serví de model la imatge petita i original 
de terracota (fig. 7). Pensem que el motiu principal de voler substituir l’antiga talla 
de terracota, respon al fet que el fang és un material fràgil i poc noble, i de retruc 
s’aprofitaria per tallar-la en majors dimensions. Resulta evident que en el segle XVI 
hi havia dues famílies que foren grans protectores i benefactores del Santuari de 
Monti-sion, i que cada una va costejar un tram de la capella i una rèplica en ma-
jors dimensions de la Mare de Déu de Monti-sion. Malauradament, només en tenim 
constància d’una d’aquestes dues famílies.

La descoberta de la mà d’aquesta peça ens ha portat a interrogar-nos sobre quin 
ocell sosté la Mare de Déu de Monti-sion. Tal vegada, la peculiaritat de què la ma-
rededéu porti l’infant amb la mà dreta ha fet que la historiografia resti importància 
a quin tipus d’au es tracta. La talla de terracota té l’ocell mutilat, la d’alabastre 
sembla que el tingui una mica aixafat, en canvi, aquesta de marès el té prou pro-
porcionat. El fet que santa Maria porti un ocellet, segons alguns historiadors de l’art, 
és propi de l’herència gòtica (Nicolau 1999, 161) i fa referència com a joguina per 
l’infant (Cerdà 2013, 90), fins hi tot es relaciona simbòlicament amb l’ànima salva-
da (Réau 1996, 107 – 108).

Assumint aquestes interpretacions, pensem que aquest ocell -i el que porten altres 
imatges marianes- té un sentit més teològic, i segons la cultura popular pròpia de 
Catalunya i de Mallorca s’identifica amb una cadernera pel fet que aquesta au as-
soleix un significat simbòlic a la Passió de Crist (Alcover & Moll, 1993). Les caderne-
res tenen la cara vermella, i segons una llegenda pietosa, estant Jesús clavat a la 
creu en el Calvari, varen intentar arrencar les espines de la corona amb la finalitat 
d’alleugerir-li el sofriment. 

fig.4 fig.5 fig.6
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D’aquesta manera, les caderneres -que s’alimenten d’espines- obtingueren la 
gràcia de romandre marcades a la cara per la vermellosa sang salvífica de Jesu-
crist. Aquest relat pietós, adaptat a infants, també apareix a l’aplec de Rondalles 
Mallorquines (Alcover 2005, 24), però també va inspirar al poeta de la Renaixença 
catalana, Mn. Jacint Verdaguer, a escriure “El vol” que versa sobre aquest tema.

D’aquesta manera, tot i que pugui semblar una mica anecdòtic, la cadernera, ens 
porta directament a la Passió i per tant a la contemplació de la mort des dels ini-
cis de la vida. Temàtica que també trobem a altres advocacions marianes sense 
necessitat d’incorporar cap ocell, com per exemple la del Perpetu Socors, d’origen 
medieval, que inclou dos àngels que porten els Arma Christi (Contreras 2006).

Amb aquesta comunicació, a més d’identificar la cadernera com la raça d’ocell 
que sosté la Mare de Déu de Monti-sion, donem informació prou rellevant perquè 
algú amb més coneixements que nosaltres en heràldica i en art del segle XVI, s’en-
gresqui a realitzar una investigació sobre aquesta talla de marès que fou tallada 
per Joan de Salas amb els atributs capgirats. 

Andreu G. Veny i Miró
Molts d’anys i bon Sant Roc!
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DE SANT ROC A SANT ROC

AGRUPACIÓ CULTURAL DE PORRERES

2021

Dia 2/07  Sopar del 50 aniversari de l’Agrupació Cultural. Cinquant anys abastint 
somnis, debanant mots, trescant pel camí de l’amor per la cultura.

Dia 14/08 Presentació del projecte ILLA SONORA . Plataforma web de preservació i 
difusió  del patrimoni musical popular de Mallorca impulsada per un equip de joves 
entre els quals el porrerenc Nofre Móra.

Dia 25/09 Literanit amb Roger Pistola. Concert acústic.

Dia 26/09 Excursió GEP . Sa Roca Blanca, en Fumat, cala en Gossalba i pla de les 
Basses.
Surt el núm 167 de la revista Llum d’Oli

Dia 19/12 Visita guiada al cadirat gòtic de l’església Parroquial amb motiu de la seva 
restauració. A càrrec de Dra. Maria Barceló Crespí.

Dia 23/10 Activitat del grup de poesia Tallats de Lluna al cor de l’església parroquial 
de Porreres Debanant Mots .

Dia 29/10 Taula rodona de la Fira: L’afectació de la pandèmia en el teixit econòmic i 
els serveis públics.

Dia 7/11 Eixida Cultural i Paisatgística a Muro.

Dia 13/11 Lliçó de Joan Carles Palos Nadal: Fita a fita , caminant amb els cinc sentits.

Dia 26/11 Lliçó de Petra Ramonell Sastre: Vida i obra de Sigmund. Una mirada

Dia 5/12 Eixida Cultural i Paisatgística per la vila i terme de Santanyí.

Dia 18/12 Acte de Cloenda del 50è aniversari de l’Agrupació Cultural

Dia 19/12 Excursió del GEP: Penya de Rocafort pels passos des pi i des racó d’en Barona
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Dia 28/12 Presentació del llibre El mirall de l’esquerra. Entre el desencís i la 
necessària renovació. Autors: Joan Pau Jordà Sánchez i Miquel Rosselló Xamena.

Surt el núm 168 de la revista Llum d’Oli

2022

Dia 8/01 Lliçó d’Antoni Gorrias i Durán : Les cases de neu a Mallorca.

Dia 29/01 Presentació del llibre En defensa de la Terra. Mobilitzacions ecologístes a 
Mallorca (1983-2007)  Autor: Gabriel Mayol Arbona.

Dia 30/01 Excursió del GEP : Puig Ciuró o Puig Caragoler de Femenia.

Dia 6/02 Eixida Cultural i Paisatgística : La vall de la Nou. Torrent de na Borges.

Dia 12/02 Assemblea Ordinària i Extraordinària.

Dia 6/03 Excursió del GEP: De Cúber al Cornador Gran.

Dia 6/03 Actuació del grup de poesia Tallats de Lluna a l’espai Suscultura de Ciutat  
amb l’espectacle Alçades a la Lluna.

Dia 11/03 Tertúlia : Amb veu de dona. Visualitzant l’anonimat.

Dia 12/03 Actuació del grup de poesia Tallats de Lluna a l’espai de cultura  de 
Maria de la Salut amb l’espectacle Alçades a la Lluna.

Dia 19/03 Tertúlia: Ucraïna, una ullada al seu passat i al conflecte actual. Tertulians: 
Biel Vich i Sebastià Lliteras (historiadors) i Miquel Serralta i Bel Font (família 
d’acollida d’una al·lota ucraïnesa).

Dia 27/03 Excursió del GEP: Son Amer, Lluc, Galileu i Pas de sa Rebollada.
Surt el núm 169 de la revista Llum d’Oli

Dia 2/04 Presentació del llibre La Memòria Democràtica. Autora: Elisabeth Ripoll Gil.

Dia 3/04 Eixida  Cultural i Paisatgística. Llubí.

Dia 24/04 El Correllengua passà per Porreres. Coordinat per l’Agrupació Cultural.
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Dia 31/04 Presentació del llibre Amnistia, Estatut d’Autonomia. Memòries d’un jove 
mallorquí antifranquista i comunista. Autor: Miquel Rosselló del Rosal.

Dia 1/05 Eixida Cultural i Paisatgística pels municipis de Valldemossa i Deià.

Dia 1/05 Excursió del GEP. Coma dels Cairats.

Dia 6/05 Lliçó de Joan Melià Garí : Les persones i les llengües.

Dia 8/05 Projecció de la pel·lícula Les Perseides. Col·loqui amb la directora d’art 
Betma Janer i l’asessor històric Sebastià Lliteres.

Dia 13/05 Recorregut urbà per Ciutat: Murades, Baluard del Príncep...

Dia 14/05 Presentació del llibre El català on va?  Jaume Corbera, un dels autors .

Dia 20/05 Lliçó de Joan-Albert Villaverde Gual: I com ho farem , si tu no m’entens ? 
Revisió dels arguments per reclamar l’ús dela llengua.

Dia 29/05 Excursió del GEP : Betlem i la Talaia Freda.
Surt el núm 170 de la revista Llum d’Oli

Dia 25/06 Recepció de la flama de la llengua provinent del Canigó.  Des d’aquest 
cim es distribueix  a distints punts dels territoris de parla catalana amb la voluntat 
de simbolitzar la unió de tots els territoris que compartim la mateixa llengua. Encesa 
d’un Llum d’oli.

Dia 25/06 Tast a la fresca de quefir d’aigua fet a Porreres i per dues joves 
porrerenques: Arantxa Sánchez i Maria Guerrero.

Dia 8/07 Sopar de cloenda de les activitats. Monti-sion. Actuació de Pep Alba, Tomeu 
Matamalas i  Martí “Salem”.



14

PROGRAMA DE FESTES

AGRUPACIÓ ESCAQUISTA

1. Organització del torneig llampec durant les festes de Sant Roc.

2. Participació al Torneig de Migjorn de Campos. 5 jugadors hi varen participar.

3. Participació al Torneig Individual de Mallorca, celebrat a Palma. 2 participants.

4. Participació al Campionat de Mallorca per Equips, 1 equip a primera divisió.

5. Participació en diversos tornejos online.

6. Organització de classes d’escacs per a joves jugadors.
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AGRUPACIÓ AIRES DE MONTI-SION

AGOST DE 2021

Dia 12 XXVII Mostra Folklòrica de Sant Roc 2021 al Lloc Sagrat. Enguany comptàrem 
amb dos presentadors de l’Agrupació Cultural de Porreres que ens van permetre 
felicitar els 50 anys de l’Agrupació Cultural i conèixer el paper que ha jugat 
aquesta entitat en la fundació de la nostra Agrupació. 

Dia 27 Ballada popular en motiu de les festes de Randa.

OCTUBRE DE 2021

Inici de les classes de l’Escola de Ball.

Dia 28 Ballada popular de tardor a la plaça del molí de n’Amengual. En aquesta 
ocasió, comptàrem amb el grup Estol de Tramuntana de Sóller.

DESEMBRE DE 2021

Dia 17 Mostra de Nadal de l’alumnat de l’Escola de Ball d’Aires de Monti-sion.

MARÇ DE 2022

Dia 4 Assemblea general dels components d’Aires de Monti-sion.

Dia 26 Mostra de música i ball a l’església de Monti-sion de Pollença convidats 
pel grup Racó de Tramuntana.

ABRIL DE 2022

Dia 2 Ballada popular a sa Cabana convidats pel grup Es Raiguer. 

Dia 24 Mostra de música i ball a la Festa de Monti-sion. En acabat, dinar de 
germanor a les pallisses. 

MAIG DE 2022

Dia 15 Participació a la Diada Musical de Porreres amb un taller de ball de bot i 
una ballada popular. En acabat, vàrem dinar tots plegats al restaurant Es Centro.
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APIMA ESCOLA NOVA

• Activitats extraescolars, conjutament amb Triasport, durant el curs escolar      
(escola de bàsket i gimnàstica rítmica)

• Bicicletada a Son Mesquida (anada i tornada) el 12 de desembre

• Xocolatada (amb colaboració de na Coloma) al CEIP Climent Serra i Servera el 
22 de desembre

• Pa amb oli final de curs al CEIP Climent Serra i Servera el 17 de juny.

JUNY DE 2022

Dia 3 Fi de curs de l’Escola de Ball d’Aires de Monti-sion al pati de l’Escola Climent 
Serra i Servera. En acabat, sopar de germanor. 

Dia 4 Mostra de l’Escola de Ball a Cala d’Or convidats per l’Escola de Ball de Cala d’Or. 

JULIOL DE 2022

Dia 21 Mostra de música i ball a les festes de Santa Praxedis de Petra.

Dia 24 Participació amb una ballada popular a la presentació dels nous donats de 
Monti-sion.

Dia 29 Assemblea General Extraordinària.

Dia 31 Mostra de música i ball a la Fira Nocturna d’Ariany. 
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Vos desitja bon Sant Roc 2022!

DIMARTS, 9 D’AGOST

17.45 Cercaviles de la Filharmònica Porrerenca. Recollida dels nous músics: 
 Caterina Obrador Palmer, Gerard Armero Melià i Sofia Jiménez Broseta.

18.00  Rebaixes de bandera. Els comerços del carrer de l’Almoina i d’altres indrets   
 trauran les rebaixes al carrer durant l’horabaixa-vespre.

18.45 Concentració de les autoritats davant la Sala, juntament amb la 
 Filharmònica  Porrerenca, el pregoner, caparrots, la colla de dimonions, en  
 Roc, na Bet amb els  seus gegantons i els xeremiers, per anar a la Plaça de  
 l’Església.

19.00 Posada de la bandera al campanar de l’Església Parroquial.    
 Repicada de campanes i amollada de coloms. 
 Col·labora: Club Columbòfil Porreres.

19.10  Posada de la bandera del ca de Sant Roc al balcó de la Sala.

19.15 Inauguració i visita de les exposicions “Sant Roc 2022”.

 Museu de Porreres, Planta 1: «Centenari GASPAR RIERA»
 Museu de Porreres, Planta 2: «Landing lights, pintures de  
 MARIANA SARRAUTE». 
 Horari Museu: del 9 al 16 d’agost:
 Matins: de 11.00h a 13.00h.
 Capvespres: de 19.00h a 21.00h (excepte dissabte 13).

 Auditori Municipal: «La Mar dels Baleàrics», exposició col·lectiva amb el   
 tema de la mar com a fil conductor. 
 Del 9 al 16 d’agost a partir d’una hora abans de les activitats a l’Auditori. 

 Sala d’exposicions de La Caixa: «Añoranzas en acuarela», aquarel·les 
 d’Abelardo Bolaños Expósito. 
 Dimarts 9, dijous 11, divendres 12, diumenge 14 i dimarts 16 de 19.00h a 21.00h.  
  Diumenge 14 i dimarts 16 de 11.00h a 13.00h.
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20.30 Pregó de les festes de Sant Roc 2022 a càrrec de Toni Garí Ferrer.
 Lloc: Auditori Municipal.

22.00 Concert de Maria del Mar Bonet i Borja Penalba.
 Lloc: Monti-sion.
 Entrada: 20 euros anticipades, a taquilla 25 euros. 
 Porrerencs i porrerenques amb polsera 15 euros. 

22.30  Concert Me Colé (Tribut Mecano).
 Lloc: Plaça de la Vila.

DIMECRES, 10 D’AGOST 

Les activitats que es duran a terme aquest horabaixa al pati del CEIP Climent 
Serra i Servera, costaran 1€ d’entrada, que anirà a benefici de DACESMA Felanitx.

17.00 Jocs inflables aquàtics. 
 Lloc: pati del CEIP Climent Serra i Servera. 

17.30 Inici del concurs fotogràfic. 
 Lloc: Ajuntament de Porreres.
 Inscripcions al formulari del web municipal o presencialment a les 
 oficines de l’Ajuntament
 Organitza: Grup de voluntariat i Ajuntament de Porreres.

18.00 Torneig futbolin.
 Lloc:  Bar-pub es Farolet.
 Inscripcions fins dia 9 d’agost al bar es Farolet.
 Organitza: es Farolet.
  
18.00 ESCÈNIA! Dirigit a nines, nins, mares, pares, padrines, padrins... 
 Lloc: Auditori de Porreres. 
 El taller serà dirigit per: Carme Obrador, Tomeu Blanch i Margalida Cortès. 
 Organitza: Grup Foganya. 

Vos desitja bon Sant Roc 2022!
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18.30 Pedals i pols.
 Lloc: Plaça de la Vila.
 Inscripcions al mateix lloc fins les 18.15h.
 Organitza: Amics de la BTT.

19.00 Acte de presentació i donació de l’obra de l’escultor Francesc Sitjar   
 Cerdà (Porreres 1923 – 1994). Donació que els hereus de l’escultor fan al 
 Museu de Porreres.
 Lloc: Museu de Porreres. 

20.30 Pa amb oli solidari a benefici de DACESMA Felanitx (Associació sense ànim de  
 lucre que té la finalitat de rehabilitar, donar assistència i ajudar a les persones   
 amb dany cerebral sobrevingut i als seus familiars)
 Durant la jornada actuació de Nuus i Trumpet Thelujo.
 Lloc: pati del CEIP Climent Serra i Servera.
 Organitza: Grup de voluntariat i Ajuntament de Porreres.

22.00 Súper Bingo Sant Roc 2022. 
 Cada cartró al preu de 50 cèntims a benefici de DACESMA. 
 Lloc: pati del CEIP Climent Serra i Servera.
 Organitza: Grup de voluntariat i Ajuntament de Porreres.

23.00 Nit de por. 
 Lloc: Concentració a la Plaça de la Vila. 
 Inscripcions segons les bases publicades a les xarxes de l’Ajuntament.
 Organitza: Grup de voluntariat i Ajuntament de Porreres.
 Col·labora: Filharmònica Porrerenca i Porreres TV.
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DIJOUS, 11 D’AGOST

10.30 Taller d’arqueologia Arquitectes Talaiòtics. Introducció a l’arqueologia, a  
 l’època  talaiòtica i construirem un talaiot com el de Baulenes amb peces de  
 Playmais. Activitat per a tot el públic. Arqueòloga: Raquel Barceló.
 Lloc: Biblioteca Municipal. 
 
11.00 Futbol Bimbolla per joves a partir de 11 anys.
 Lloc: al Poliesportiu Joan Llaneras. 
 Inscripcions a l’Ajuntament fins el dimecres 10 d’agost.

16.30 Taller de DJ per a joves a partir de 12 anys a càrrec de DJ Twoem, 
 Joan Rigo Dj, Polichy, Dj Coro.
 Lloc: Biblioteca Municipal.
 Organitza: DJ Twoem, Joan Rigo Dj, Polichy, Dj Coro.

18.00 Exhibició Minimotard.
 Lloc: Plaça del Molí de n’Amengual.
 Organitza: Club Motorista Porrerenc.

www.agromart.es
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18.00 Tardeo Apricot amb DJ Andriu, Hizamaru, Joan Rigo Dj 
 (ft Alterego), Polen Trax i Polichy.
 Lloc: Avinguda Bisbe Campins. 
 Hi haurà servei de bar a càrrec de: 
 bar Ca’n Botera, Ca’n Guillem, sa Fonda, 
 es Centro i sa Roqueta.

18.30 Passeig amb ponis i cavalls. 
 Lloc: camí de Marina. 
 Organitza: Associació Hípica de Porreres.

19.00 Presentació del llibre Téntol, d’Adrià Martí Bauçà i Margalida Mateu Sampol. 
 Lloc: Auditori Municipal (accés c/ Almoina).
 Organitza: Agrupació Cultural de Porreres. 

19.00 Festa de les persones majors.
 Homenatge als porrerencs i porrerenques majors de 90 anys i als 
 matrimonis que enguany han complert 50 anys de casats.
 Actuació de la Coral de la tercera edat i seguidament, Eva Amorós i Sebastià.
 Lloc: pati del CEIP Climent Serra i Servera.
  
21.30 Ballada popular a càrrec dels Aires de Monti-sion i s’Estol Porrerenc.
 Lloc: Plaça del Molí de n’Amengual.
  
22.30 Concert Joan Dausà. 
 Lloc: Monti-sion
 Entrada: 18 euros anticipades, a taquilla 25 euros. 
 Porrerencs i porrerenques amb polsera 12 euros. 



23

SANT ROC 2022

DIVENDRES, 12 D’AGOST

10.30 Tirada amb escopetes d’aire comprimit.
 Lloc: pati del CEIP Climent Serra i Servera. 
 Organitza: Societat de Caçadors de Porreres.

11:00    Jocs d’aigua 
 Lloc: Piscina municipal. 
 Activitat a partir de 4 anys. Els participants han de dur gorra de bany 
 i tovallola.
 Organitza: Piscina de Porreres

18.00 Gimcana Rural.
  Lloc: finca de davant el pàrquing de ses Forques.
  Inscripcions segons les bases publicades a les xarxes de l’Ajuntament.
 Organitza: Grup de voluntariat i Ajuntament de Porreres.

18.30 Festa del carrer Sant Roc. 
 Sortida de la Sala de les autoritats acompanyades dels caparrots i 
 colla de dimonions, de s’Estol Porrerenc, en Roc i na Bet amb els seus   
 gegantons i els Xeremiers de Porreres per anar cap al carrer de Sant Roc.  
 Hi haurà refresc per a tothom.

19.00 Iniciació i passejada de Nordic Walking.
 Lloc: Pati Parroquial
 Organitza: Associació de dones porrerenques. 
 Col·labora: Nordic Walking Palma

19.30 Concert de piano: “Piano Romàntic” a càrrec de Dolores Garcia.
 Lloc: Auditori Municipal de Porreres. 
 Organitza: Dolores Garcia.
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19.30 Presentació de la història de «BARÇA i CATALUNYA, els orígens de la simbiosi». 
 Lloc: Biblioteca Municipal
 Organitza: Penya Barcelonista de Porreres. 

20.30 Recepció del Grup Folklòric Es Rebost de Menorca 
 Lloc: Sala de Plens. 
 Organitza: Aires de Monti-sion de Porreres.

20.45 Cercaviles. Desfilada del Grup Folklòric Es Rebost de Menorca i dels Aires de  
 Monti-sion des de l’Ajuntament de Porreres fins al Lloc Sagrat. 
 Organitza: Aires de Monti-sion.

21.00 XXVIII Mostra Folklòrica de Sant Roc 2022 amb la participació del Grup   
 Folklòric Es Rebost de Menorca (Maó) i l’Agrupació Aires de Monti-sion. 
 Enguany donarem la benvinguda a Felip Sànchez, Caterina Xamena, 
 Caterina Vaquer, Francina Tortella, Xisca Mora, Abril Guerrero i Aina Rigo. 
 Lloc: Avinguda Bisbe Campins
 Organitza: Aires de Monti-sion de Porreres. 

22.00 Observació amb telescopis del cel d’estiu.
 Lloc: Santuari de Monti-sion 
 A càrrec de: Club Newton. 
 Podrem observar la lluna plena d’agost, les principals 
 constel·lacions d’estiu i planetes com Saturn.    

23.00 Concert de Trigga, Santa Salut i Lágrimas de Sangre. 
 Lloc: Parc de n’Hereveta.
 Entrades anticipades 10 euros a través de tiketib.com. 
 Porrerencs i porrerenques amb polsera
 5 euros a l’Ajuntament. 
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DISSABTE, 13 D’AGOST

08.00 Excursió amb bicicleta de muntanya per dins el terme.
 Per a majors de 18 anys.
 Lloc de sortida: Plaça de la Vila.
 Organitza: Grup d’amics de la BTT.

09.00 Tirada de Sant Roc al plat.
 Lloc: Son Veny. 
 Organitza: Societat de Caçadors de Porreres.

10.00 Una animalada de Fruita. Taller infantil per infants d’entre 6 i 12 anys. 
 Inscripcions a l’Ajuntament de Porreres o a través de les xarxes socials de  
 l’Esplai Albercoc (Instagram: @esplai_albercoc o Facebook: 
 Espai Albercoc) fins el divendres 12  d’agost. 
 Lloc: aula c/Call num. 3.
 Organitza: Esplai Albercoc.

15.45 II Torneig de Tuti Loco Sant Roc.  
 Lloc: Bar ses Passadores
 Inscripcions al mateix lloc fins mitja hora abans.
 Organitza: Bar ses Passadores

18.30 Torneig d’escacs Sant Roc 2022. Sistema suís, partides a 3 minuts + 2 seg.  
 d’increment per jugada o ritme similar.
 Lloc: Plaça de la Vila.
 Inscripcions gratuïtes fins 15 minuts abans o al 600 813 106.    
  Places limitades.
 Organitza: Agrupació d’Escacs de Porreres.
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18.30  Presentació dels equips seniors de la UE Porreres.
 Lloc: Camp Municipal d’Esports ses Forques.
 Organitza: UE Porreres.

19.00 Partit UE Porreres – At. Rafal.
 Lloc: Camp Municipal d’Esports ses Forques.
 Organitza:  UE Porreres.

20.00 Visita guiada a l’exposició «Centenari GASPAR RIERA» a càrrec de 
 Miquel Àngel Riera.
 Lloc: Museu de Porreres. 

20.30 SA TORRADA
 Lloc: Parc de n’Hereveta. 

20.30  Obertura de portes.

La Batukada de Porreres actuarà durant els canvis dels grups.

Hi trobareu taules, cadires, foc, graelles i bon vi. 
Hi haurà servei de bar a càrrec de les dues associacions de mares i 
pares del Col·legi públic Climent Serra i Servera i del Col·legi Verge de    
Monti-sion. 

20.45 Animació amb la Txaranga els valencians.

22.30  Oasis.

00.30 Discovers.

02.30 Dj Polichi | Dj Coro | DJ TwoM

06.00 Xocolata amb ensaïmades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   CAN BINIMELIS VOS DESITJA BONES FESTES DE SANT ROC !!! 
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DIUMENGE, 14 D’AGOST

11.00 Taller artístic «la Mar» per infants entre 6 i 12 anys.
 Lloc: Auditori de Porreres. 

17.30 Campionat de Truc i Pinacle.
 Lloc: carrer d’en Dusai.
 Inscripcions fins el 12 d’agost al Bar Es Terrés.
 Organitza: Bar Es Terrés.

18.00 Presentació de l’Edició de les comunicacions de les VII Jornades d’Estudis  
 Locals de Porreres.
 Lloc: Biblioteca Municipal. 

18.30 XII Cursa popular Sant Roc 2022. 
 Lloc: Plaça de la Vila
 Curses infantils per nins i nines de 0 a 15 anys. 
 Reglament i inscripcions a www.caporreres.es fins diumenge 14 d’agost a les  
 15.00h. Recollida de dorsals a les 18.00h.
 Organitza: Club Atletisme Porreres.

19.30 Teatre de barra. 
 Lloc: Auditori Municipal i Es Farolet.
 Entrades a l’Auditori Municipal a partir de les 19.00h.
 Col·labora: Bar es Farolet.

20.30 I Pujada nocturna a Monti-sion 2022 per atletes nascuts l’any 2006 i anteriors.
 Lloc: Camí de sa Mesquida
 Reglament i inscripcions a www.caporreres.es fins diumenge 14 d’agost a les
  15.00h. Recollida de dorsals diumenge 14 d’agost a la Plaça de la Vila de  
 18.00h a 20.00h.
 Organitza: Club Atletisme Porreres. 
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Vos desitja Bones Festes de Sant Roc 2022Vos desitja Bones Festes de Sant Roc 2022

23.00 Concert dels grups Anegats, Dr Prats i Xanguito.
 Lloc: Parc de n’Hereveta. 
 Entrades anticipades 8 euros 
 a través de tiketib.com. 
 Porrerencs i porrerenques amb polsera 
 5 euros a l’Ajuntament.
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DILLUNS, 15 D’AGOST

10.00 Concurs de dibuix infantil Sant Roc 2022, 
 Lloc: Plaça de la Vila.
 Organitza: Grup de voluntariat i Ajuntament de Porreres

17.00 Torneig de dards. 
 Lloc: Resquills 2.0
 Inscripcions fins el 10 d’agost al Resquills 2.0. 
 Organitza: Resquills 2.0.

17.15 Bàsquet 3x3.
 Lloc: Poliesportiu Joan Llaneras. 
 Inscripcions 1 hora abans al mateix lloc. 
 Organitza: CB Porreres.

17.30 Animació infantil: SPLASH! A càrrec de Conte Contat. 
 Lloc: Plaça de la Vila.  
 
19.00 Carnaval d’estiu Sant Roc 2022. 
 Lloc: Plaça del Molí de n’Amengual. 
 Amb els DJ porrerencs: Peli b2b Josep Palerm, 
 Tomeu de sa Roqueta, Miquel Aguiló, Polichy, 
 Joan Rigo, Coro, TwoM, Joan Mora i Toni CR. 
 Hi haurà servei de bar a càrrec de: bar es Terrés, bar ses 
 Passadores, bar es Molí d’en Negre, bar es Pou Florit, bar- pub es Farolet. 

19.00 Acte en homenatge als porrerencs represaliats durant la Guerra Civil.
 Lloc: Ca’ls Hermanos. 
 Organitza: Agrupació Cultural. 

19.30 Llegendes teatralitzades amb l’historiador Gaspar Valero. 
 Lloc: carrer Hospital.
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21.00 Concert de Sant Roc de la Filharmònica Porrerenca: Swing & Jazz 
 Lloc: Auditori Municipal. 
 Entrades: consultar el cartell a les xarxes socials de la Filharmònica Porrerenca.
 Organitza: Filharmònica Porrerenca.

22.00 Nit de monòlegs amb Trebucats.
 Lloc: Plaça de la Vila. 
 Organitza: Ajuntament de Porreres.

DIMARTS, 16 D’AGOST

11.00  Amollada de coets per donar començament al dia de Sant Roc.

11.15 Concentració de les autoritats locals davant de l’Ajuntament per anar cap  
 a l’Església parroquial, acompanyats de la Filharmònica Porrerenca, 
 caparrots, la colla de dimonions, en Roc, na Bet amb els seus gegantons i  
 els xeremiers.

11.30  Missa solemne de Sant Roc, presidida per Mn. Josep Adrover Vallbona,   
 Vicari General. Durant la missa cantarà la Coral de Porreres i l’oferta serà a  
 càrrec dels Aires de Monti-sion.
 Lloc: Església Parroquial.

12.30 Després de la missa amollada de coloms. 
 Col·labora: Club Columbòfil Porreres.

12.45  Ballada d’en Roc i na Bet. Després refresc ofert per l’Ajuntament  davant la  
 Sala per donar els molts d’anys a tot el poble i visitants. 

15.30 Trofeu Ciclisme Sant Roc 2022. Recorregut: Plaça de n’Amengual, carrer sa  
 Galla, carrer Major, carrer Passaratx i carrer Dusai. 
 Organitza: Penya Ciclista de Porreres.
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17.00  Jocs de fusta per infants. Inclou zona de 0 a 3 anys. 
 Lloc: Al lloc sagrat.

18.00 Acte institucional de reconeixement de Filla Il·lustre de Porreres a la 
 Sra. Maria Barceló i Crespí.
 Acte amenitzat pel grup Posidònia
 Lloc: Auditori Municipal.
  
18.30 UMOJA: espectacle de contes, percussió i dansa amb molts de valors.
 Lloc: Pati parroquial.
 Organitza: APIMA CEIP Climent Serra i Servera.

19.15 Semifinals i finals del Torneig de vòlei de Sant Roc 2022.
 Lloc: Camp Municipal d’Esports ses Forques. 

20.00 La deixa del poeta: cançons i poemes per part de la Coral de Porreres i 
 Tallats de Lluna (grup de poesia de l’Agrupació Cultural). 
 Lloc: Auditori Municipal de Porreres. 
 Organitza: Coral de Porreres.

22.00 Concert de l’Orquestra Galatzó.
 Lloc: Plaça de la Vila.

22.45 Correfoc infantil amb la colla de Dimonis de Capocorb. Participació de la  
 Batukada de Porreres. 
 Recorregut: Lloc Sagrat, carrers Rectoria i Caritat. 

23.00 Correfoc de la colla de Dimonis de Capocorb. 
 Participació de la Batukada de Porreres. 
 Recorregut: Carrer Hospital, Nunyo Sanç, Santa Creu i acabarà a l’Escorxador.

00.00 Focs Sant Roc 2022
 Lloc: Parc de n’Hereveta.
 A càrrec de Pirotècnia Jordà de Lloret.
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00.15 Concert del grup Ipops.
 Lloc: Plaça de la Vila. 

02.15 Concert del grup Toninaina.
 Lloc: Plaça de la Vila.

03:45 La Filharmònica Porrerenca ens acompanyarà a encendre la traca final,  
 amb la seva peça “Matinada Porrerenca”.

04.00 Gran traca final.
 Lloc: Plaça de l’Església cap a l’avinguda Bisbe Campins.

04.15 Començament de Sant Roquet 2022.
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...AMB 
TOLERÀNCIA
 I RESPECTE

 GAUDEIX DE LA FESTA



DE SANT ROC A SANT ROC

ESTOL PORRERENC

Octubre 2021

Dia 23  Ballada popular a Marratxí.
Dia 30  Mostra de ball a s,Auditori Municipal de Porreres. Sa Fira 2021.
Dia 31  Ballada popular a sa plaça de la vila. Sa fira 2021.

Desembre 2021

Dia 24  Ball de l’oferta a Sant Felip Neri. Matines de Nadal.

Gener 2022

Dia 29 Ballada popular a Santa Maria.

Abril 2022

Dia 17 Ball de l’oferta a l,Esglèsia Parroquial.
Dia 18 Ballada popular a Santanyí.

Maig 2022

Dia 15 Ballada a la plaça de la vila. Fira musical.
Dia 21 Ball de l’oferta i mostra de ball a Sant Felip Neri en motiu de la festa de 
l’oratori.

Juny 2022

Dia 4 Ballada popular a Santa Maria.
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FILHARMÒNICA PORRERENCA

AGOST 2021

Dia 9 Cercavila per a recollir els nous músics : Cristina Mas Jorquera i Albert Vidal 
Mora. 
Dia 9 Passacarrers a la posada de bandera.
Dia 15 Concert de Sant Roc: Siau qui Sou, Guillem d’Efak.
Dia 16 Passacarrers de la Filharmònica Porrerenca, acompanyant a les autoritats.

OCTUBRE 2021

Dia 17 Concert dedicat a Julià Barceló Aulí “Peixet” amb motiu del centenari del seu 
naixement.

NOVEMBRE 2021

Dia 27 Concert de Santa Cecília: Música escènica.

GENER 2022

Dia 5 Participació en la cavalcada de Reis.

FEBRER 2022

Dia 25 Assemblea general extraordinària conformant una nova junta directiva per 
l’entitat: Coloma Taberner (presidenta), Caterina Sastre (vice-presidenta), Xisca 
Gayà (secretària), Margalida Barceló (tresoreres), Xisca Nicolau, Marina Viedma, 
Maria Barceló (vocals), Margalida Mates, Jero Grimalt (representants de mares i 
pares), Gabriel Barceló i Juan Jesús Viedma (representants dels socis).
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FILHARMÒNICA PORRERENCA

ABRIL 2022

Dia 9 Concert Marxes fúnebres a l’Església Parroquial
Dia 10 Processó a Palma Diumenge de Rams Dia 14: Processó del Dijous Sant a 
Porreres. 
Dia 15 Processó del Divendres Sant a Porreres. Dia 15: Processó del Divendres Sant a 
Sineu. 
Dia 17 Participació en l’Encontre
Dia 24 Passacarrers i concert a la Festa de Monti-Sion.
                
MAIG 2022

Dia 15 Participació a la fira musical de Porreres. Concert de la Filharmònica 
Porrerenca amb Cap Pela.
Dia 21 Passacarrers a la festa de Sant Felip Neri. JULIOL 2022
Dia 16 Passacarrers i concert a Vilafranca en motiu del dinar de Sa Revolta.

GRUP FOGANYA

• A les festes de Sant Roc 2021, el dimecres 11 d’agost a les 19.00h a la plaça del molí de 
n’Amengual, taller de fabricació i manipulació de titelles, adreçat a infants i famílies. 

• Com cada any, des de principis del mes de desembre i fins el 5 de gener, disseny i 
confecció de les carrosses per esperar el dia 5 de gener a Ses Majestats Reials d’Orient. 

• Dissabte 14 de maig ales 11.00h a l’Auditòrium municipal, taller de música          
“T’encantarà”, impartit per Catalina Picó i Regina Palerm, dins la programació de 
la 9a Diada Musical a Porreres.
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JUNTA LOCAL ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER DE PORRERES

19 Octubre 2021 Campanya Càncer de Mama.

31 Octubre 2021 Paradeta solidària a la fira de Porreres.

8 Novembre 2021 Inici de les rutes saludables pel terme de Porreres. Duites a 
terme cada dilluns durant els mesos de Novembre 2021-Maig 2022.

Novembre 2021 L’Ajuntament de Porreres es suma al manifest d’espais sense fum 
presentat per l’Associació Contra el Càncer.

Desembre 2021 Venda loteria Nadal.

8 febrer 2022 Taula informativa a Plaça : les desigualtats davant el càncer.

15 Juliol 2022 Sopar anual solidari Junta Local de Porreres de l’Associació Contra 
el Càncer al CEIP Climent Serra i Servera.
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PENYA BARCELONISTA DE PORRERES

Setembre 2021 Participació a la reunió Federació de Penyes del FC Barcelona de les 
Illes Balears, amb motiu de l’aportació solidaria a la CREU ROJA, on la Penya hi va 
aportar 172€. Tants com a socis te la nostra entitat.

Desembre 2021 Assemblea General Extraordinària virtual a la Federació de Penyes 
del FC Barcelona de les Illes Balears. Dotació solidaria contra el Càncer a l’entitat 
AECC de Porreres, amb una aportació de 78€.

Febrer 2022 Assemblea General Ordinària de socis, de manera presencial.

Abril 2022 Assistència a l’assemblea de la Federació de Penyes del FC Barcelona de 
les Illes Balears, celebrada de manera presencial a la localitat de Binissalem.

Juliol 2022 Assistència a la reunió virtual de la Federació de Penyes del FC Barcelona 
de les Illes Balears.

Juliol 2022 Sopar a la Fresca amb socis i simpatitzants, a la Seu Social de la Penya.
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PORRERES TV

Han estat uns anys molt durs, però des de PorreresTV tampoc hem volgut abaixar 
els braços i hem intentat seguir acostar-vos les distintes activitats culturals, festives, 
religioses, esportives, polítiques,... en les que n’eren protagonistes els porrerencs i 
porrerenques.

Durant aquest darrer any hem realitzat 90 gravacions i 50 emissions en directe.

També hem incorporat una càmera que realitza la gravació amb una visió de 360º 
amb la que cadascú pot visionar la gravació des de l’angle que vulgui.

Seguir recordant a totes les entitats del nostre poble que tenen els nostres mitjans a 
la seva disposició. És impossible que anem per tot, però, si les entitats ens feu arribar 
les vostres gravacions o notícies de les vostres activitats, estarem ben contents de 
poder-les compartir amb els nostres seguidors.

Recordau que ens podeu seguir pels següents canals:

Web  www.porrerestv.com
Youtube  www.youtube.com/c/Porrerestv
Facebook  www.facebook.com/PorreresTelevisio
Instagram  www.instagram.com/porrerestv 

Molts d’anys a tots i bones festes de Sant Roc.
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UE PORRERES

La UE Porreres suma un any més a la seva història com a entitat porrerenca i ja està 
a només un any de complir el seu centenari.

Per una part, la temporada de l’equip masculí a la categoria Preferent Mallorca va 
tenir molts bons moments (anant primers a la classificació general) i d’altres no tan 
bons com va ser l’eliminació a les semifinals de la fase d’ascens a tercera divisió 
després d’un partit que tenia encaminat.

De totes maneres, la temporada sempre es recordarà per haver quedat a les portes 
de l’ascens, que ha de ser l’objectiu per la temporada que vendrà davant.

Per altra part, després d’apostar un any més per l’equip de futbol femení (sabent 
que no seria un any fàcil pel poc nombre de jugadores que teniem), es va acabar la 
lliga regular i seguirà formant part de la història del nostre club. Malauradament, es 
preveu molt complicat poder continuar apostant per aquest projecte.

Una de les bones notícies de l’any és que s’han cimentat els fonaments per crear 
un nou equip sènior a la UE Porreres, que es preveu que comenci la temporada 
2022-2023 amb un gran nombre de jugadors del poble. Això és una fita històrica, ja 
que no es recorda la temporada on dos equips sènior masculins varen conviure al 
nostre club.

Esperem que la temporada 2022-2023 sigui plena d’èxits i es puguin compartir amb 
tota l’afició del nostre estimat poble.
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VEUS FEMINISTES

MARÇ 2022

Dia 12: Acte de presentació Associació Veus Feministes, amb la participació de 
Lida Quetglas, Teresa Bellido, Xisca Mora i Aina Villalonga i l’actuació musical de 
Glòria Julià i Victor Leiva.

ABRIL 2022

Dia 23: Contacontes lila Artur i Clementina i paradeta de llibres coeducatius i 
feministes per celebrar Sant Jordi.

MAIG 2022

Dia 28: Taller «Menstruació en Positiu» impartit per la psicòloga Marga Paris.

JULIOL 2022

Dia 15: Xerrada «La nova pornografia i els canvis en les relacions interpersonals en 
l’adolescència i la joventut» a càrrec del doctor en Sociologia i Filosofia i diplomat 
en Treball Social Lluís Ballester Brage.
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GRÀCIES A…

• Voluntariat de Sant Roc 2022
• Policia Local de Porreres
• Personal de l’Ajuntament
• Protecció Civil de Porreres
• Aires de Monti-sion
• Agrupació Cultural de Porreres
• Agrupació d’Escacs de Porreres
• Amics de la BTT
• AMPA Col·legi Verge de Monti-sion
• Antoni Garí Ferrer, pregoner 2022
• APIMA CEIP Climent Serra i Servera
• Associació de dones porrerenques
• Veus feministes porreres
• Associació de persones majors de 

Porreres
• Associació Hípica de Porreres
• Bar Es Terrés
• Bar ses Passadores 
• Batukada de Porreres
• Caparrots de Porreres
• CEIP Climent Serra i Servera
• Club Atletisme Porreres
• Club Bàsquet Porreres
• Club Columbòfil Porreres
• Club Motorista Porrerenc

• Colla de dimonions
• Coral de Porreres
• Dolores García
• Esplai Albercoc
• DJ Twoem, Joan Rigo Dj, Dj Polichy i Dj 

Coro
• Filharmònica Porrerenca

• Forn Can Barón
• Geganters i Xeremiers de Porreres
• Grup Foganya
• Joana Grimalt Andreu, dissenyadora 

del logotip Sant Roc 2022
• Parròquia de Porreres
• Penya Barcelonista de Porreres
• Penya Ciclista de Porreres
• Porreres ràdio
• Porreres TV
• Projecte Arqueològic de Porreres
• Pub es Farolet
• Pub es Resquills 2.0.
• S’Estol Porrerenc
• Societat de Caçadors de Porreres
• UE Porreres

Un agraïment a totes les persones que per compte propi, o de manera anònima, han 
col·laborat i presentat alguna proposta o activitat. També un agraïment molt sincer 
a totes les associacions i entitats locals que contribueixen a fer de Porreres un poble 
viu i dinàmic.
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RECORDAU

43

SANT ROC 2022

1. CARNETS I POLSERES DE SANT ROC

Com altres anys, tots els porrerencs i porrerenques que vulguin recollir la seva 
polsera hauran de passar per l’Ajuntament. Remarcar que enguany no hi haurà 
carnets, ja que per l’entrada als concerts s’ha de posar la polsera i, a més, la torrada 
serà gratuïta per a tothom. 
Les polseres es posaran:

 
• Dies 5, 6, 8, 9 i 10 d’agost.
• L’horari és de les 10’00h a les 13’00h, i de les 18’00h a les 20’00h els dies feiners, 

dissabte de 10’00h a 13’00h.
• Aquests mateixos dies i horaris, podreu comprar les camisetes de Sant Roc 

2022, així com la bandera de Sant Roc, pels que encara no la teniu. 

2. RECOLLIDA DE FEMS LA SETMANA DE FESTES

La recollida selectiva la setmana de festes es durà a terme en els horaris habituals.
Recordau que en qualsevol cas teniu l’opció del Parc Verd. L’horari és:

• Dimarts, dijous, divendres y dissabte de 08:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00
• Diumenge de 08:00 a 13:00
• Dilluns, dimecres i festius tancat

Dimarts 16 és festiu i romandrá tancat.

3. TANCAMENT DEL TRÀNSIT LA SETMANA DE FESTES

Des del dimarts 9 d’agost , fins a la matinada del dia 17, per motius de seguretat, 
sobretot pels nins i nines, es restringirà la circulació a la plaça de la Vila. També es 
restringirà la circulació a altres indrets del poble puntualment. 

Vos recomanam que circuleu pel poble a peu o en bicicleta. 
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4. RECOMANACIONS PEL CORREFOC

Ens hem d’informar bé per on passarà el correfoc, perquè la gent interessada 
sàpiga per on anirà, i perquè els que no hi volen participar no es trobin sense voler 
dins el trui del foc.

•  La roba més idònia és la de cotó, màniga i pantaló llarg, gorra o capell de 
roba i sabates esportives o que, al manco, subjectin bé els peus.

• Queda totalment prohibit dur productes pirotècnics particulars.
• Adopteu una actitud correcte amb els dimonis, evitant obstaculitzar-los el 

pas i/o fer-los caure.
• Demanem als veïns dels carrers per on passarà el correfoc que tapin les       

finestres o vidres amb cartró per evitar fer-los malbé amb les espires.

5. DES DEL PLA MUNICIPAL DE DROGUES EMMARCAT DINS 
L’ÀREA DE SANITAT ES RECORDA

No necessites beure per passar-t’ho bé. Però si decideixes fer-ho, tingués en 
compte aquests consells per moderar els efectes adversos:

• Demostra tenir caràcter i no beguis alcohol si no t’agrada, només perquè els 
altres ho fan.

• Afegeix gel extra al tassó,  és més refrescant.
• Intenta evitar les begudes amb molt de sucre.
• Però sobretot….no condueixis mai sota els efectes de l’alcohol! 
• Ahhh, i cuida Porreres.

Anem a gaudir de les nostres festes amb alegria i civisme.

6. DES DE LA REGIDORIA D’IGUALTAT:

L’Ajuntament està adherit a la campanya «No i Punt!» amb objectiu de promoure 
que els espais d’oci siguin espais igualitaris, segurs i de gaudir tant per als homes 
com per les dones, lliures d’agressions sexistes 

7. CANVIS DE PROGRAMA

Totes les activitats d’aquest programa són susceptibles de canvis en cas de 
necessitat o força major, així i tot, si el canvi és d’horari o de lloc, s’avisarà 
oportunament.
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