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SALUTACIÓ

Arribam a les festes de sant Miquel, les darreres d’aquest estiu que hem viscut encara molt condicionat
per les circumstàncies que ens han marcat el darrer
any i mig. Enguany, però, sembla que l’escenari es pot
vestir amb petits pessics de color i de llibertat. Encara
que no puguem oferir-vos les festes d’antany en el seu
màxim esplendor, amb aquest programa d’actes podrem gaudir amb certa seguretat de la companyia d’amics i coneguts mentre compartim músiques o
espectacles. Tothom es mereix i necessita uns dies de
festa i d’alegria i l’Ajuntament vol continuar al costat
de la ciutadania i de les nostres tradicions.
Des d’aquestes línies, vull fer una crida a veïns, veïnes
i visitants de Calonge perquè participin activament en
aquestes darreres festes d’estiu del nostre municipi,
però que no oblidin mai la prudència ni el seny.
Vull desitjar-vos salut i alegria per tot l’any, però
també vull recordar totes aquelles persones que ja no
hi són, però que d’una manera o d’una altra continuen
en els nostres cors.
Molts d’anys!
Maria C. Pons Monserrat
Batlessa de Santanyí
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CONVIT
Arriba la tardor, temps de festa a Calonge i de retrobaments a la plaça i als carrers.
Aquest any no és tampoc com voldríem, però tímidament anam recuperant les nostres festes i, amb elles, les ganes de compartir, de riure, de trobar-nos i de xerrar.
És un goig, altra vegada, adreçar-me a vosaltres amb aquest programa. La Covid-19,
que ens ha capgirat la vida a totes i a tots, també ens ha obligat a fer una festa diferent i inèdita. Malgrat tot, s’ha fet un esforç ingent per mantenir viva la cultura i
la nostra tradició, això si, seguint totes les precaucions.
Avui, la lluita contra la Covid continua. Cal seguir atents i actuar amb responsabilitat. Amb tot, la vacunació avança i les condicions actuals permeten acostar-nos, almenys una mica i amb totes les prevencions, a la normalitat que tant desitjam
recuperar.
Voldria tenir un record per a tothom qui ha patit les conseqüències d’aquesta pandèmia. Les persones que ens han deixat, els seus familiars i amics i els qui encara lluiten contra el virus, i manifestar l’agraïment a totes les persones, professionals i
voluntaris que han treballat per fer front a la Covid-19. Un cop més: GRÀCIES.
Per preparar aquests dies de festa ens hem adaptat a les condicions que vivim, com
hem anat fent des de que hem de conviure amb el virus. La cultura és segura si seguim tots els protocols, i això representa una feina extra. Vull agrair a tothom l’esforç.
Toca encara fer festa continguda, amb mesures, cadires, mascaretes i distàncies. Però
al cap i a la fi farem les Festes de Sant Miquel a Calonge. Serà de nou el tradicional
retrobament després de vacances, l’oportunitat de gaudir abans de reprendre el fil de
l’activitat habitual amb l’arribada del setembre.
És el meu desig que, amb tota la responsabilitat, però també amb esperit festiu i
ganes de tirar endavant, gaudim tots plegats d’aquests dies de celebració. I també que
l’any que ve puguem recuperar tota la plenitud i lluentor de les nostres festes calongines que coneixem i estimam.
Ens trobarem als actes amb una rialla rere la mascareta!
Salut i bones festes!!
Visca Sant Miquel!!
Visca Calonge!!
Antoni Matas Blanch
Representant de la batlessa a Calonge
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QUE ES COU ALS FOGONS CALONGINS
PER SANT MIQUEL? III
Per aquesta tercera edició de “que es cou als fogons calongins per Sant Miquel”
he trobat oportú anar a visitar Juanaina Adrover Adrover de can Marines, aprofitant l’avinentesa que el 4 de juliol d’aquest any ha complert 100 anys i encara
cuina, fa les feines de la casa i per cosir no necessita ulleres per enfilar les agulles.
Amb l’ajuda de na Ventura, la seva filla, a les cases de can Marines, na Juanaina
es disposa a cuinar-nos uns escaldums, ens diu que més o menys n’hi haurà una
greixonera per a 4 comensals.
ESCALDUMS
Ingredients:
Pollastre
Fetge de pollastre
Carn magra de porc
Indiot
1 ceba
4 alls
1 cabeça d’alls
3 tomàtigues de ramellet
2 tasses d’oli d’oliva
1 cullerada de saïm
15 ametlles torrades
1 copa de vi sec
Aigua
½ kg de patates
10 panses
1 grapadeta de pinyons
Pebre bo
Sal
Tap de cortí
En primer lloc fa tallades del pollastre, de l’indiot (cal dir que són
animals del seu corral), de les magres de porc, ho salpebre tot, ho sofregeix dins
una pella amb 2 tasses d’oli i 1 cullerada de saïm i ho reserva dins una greixonera
que té preparada damunt els fogons.
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Amb el greixet que queda dins la
pella, sofregeix 1 ceba, els 4 alls i 1
tomàtiga de ramellet, i una mica de
tap de cortí, tot això a foc lent i sense
frissar.
Em comenta que una amiga seva felanitxera sempre li deia: -Juanaina, si
fas el menjar corrents, no te sortirà bé,
has de posar sa greixonera a foc baix i
tira tira... que faci glec-glec-glec una
bona estona i no posis el foc molt fort
mai...
Una vegada el sofregit està fet ho
posa, també dins la greixonera amb
les tallades, es cobreix d’aigua fins a
tapar les tallades, quan es posa a bu-

llir, deixam que faci glec-glec-glec durant 1 hora.
Mentre, na Juanaina, fa una picada,
torra 2 tomàtigues de ramellet, una
cabeça d’alls i el fetge del pollastre;
ho posa dins el morter i ho pica amb
1 copa de vi sec i les ametlles.
Pela les patates, les talla a cantons no
molt grossos, les fregeix i les reserva.
Quan la greixonera ha bullit uns ¾
d’hora hi afegim la picada, les patates, les panses i els pinyons i ho servim a taula.
Bon profit!!
Antoni Matas Blanch
Estiu, 2021
6 / Calonge 2021

EN SORTIREM

Ja no fa tanta calor
i es temps ja va canviant,
és que mos està avisant
que ja arriba sa tardor.

Perquè ara mos toca viure
ses festes ben diferent.
Es COVID segueix present
i fugen ses ganes de riure.

Ja passa qualque tempesta
i ja fa qualque arruixat,
mos anuncien que han arribat
dies per gaudir de festa.

Crec que tots recordam bé
quan quedarem confinats,
a dins ca nostra tancats
i cantant “Resistiré”.

Se posen es cadafals,
sa carpa i es paperí,
perquè tornen esser aquí
ses nostres festes patronals.

Tampoc per ses carreteres
hi havia circulació
i sortíem en es balcó
per aplaudir ses infermeres.

Sant Miquel és el gran dia
i que arribi desitjam,
festa que sempre esperam
amb il·lusió i alegria.

És ver que ses mamballetes
servien per poca cosa,
i anc que mos fessin nosa
havíem de dur mascaretes.

Unes festes per gaudir
amb amics i amb sa família,
però sabem que qualque dia
això és mal d’aconseguir.

Arriben ses restriccions,
això serà una bona eina?
Molta de gent sense feina
o sense vacacions.

Diuen que basta un “no res”
per canviar-nos es dia,
o també una malaltia
i fins i tot un mal entès.

Primera ona i segona...
i pareix que no en sortim,
passam mesos i ja vivim
sa quarta o sa quinta ona.

I si mos volem queixar
tampoc mos falta motiu,
haurem de fer es cap viu
i no sabem si bastarà.

Començam a estar cansats
de veure que va malament,
cada dia se mor gent
i els hospitals col·lapsats.
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Que no hi hagués més contagiats,
és lo que mos agradaria,
i poder dir amb alegria
que es COVID ja s’ha acabat.

I no podia faltar
ball en línia i de saló,
l’ofici es dia del patró
i els goigs sentir cantar.

I això ho aconseguirem
si complim ses normes bé,
vacuna i distància també,
i tots plegats en sortirem!!!

Crec que ha passat lo pitjor,
i lo que haurem d’aconseguir
és que s’acabi es COVID
i el món anirà millor.

I podrem tornar disfrutar
de ses festes com abans,
quan els actes eren tants
que en teníem per triar.

Molts d’anys i bons com sa mel
a tothom vull desitjar,
i salut per disfrutar
ses festes de Sant Miquel.

Serà un gust tornar sentir
xeremies i tambors,
i que venguin a saludar-mos
els gegants de Santanyí.
I també veure ballar
els arcàngels i els seus balls,
anar a Mondragó amb cavalls
i amb coques i pesca concursar.
Varietats i entreteniment,
teatre i exposicions,
pels més petits diversions
i revetlles pel jovent.
Sa paella que no faltàs,
tampoc sa pamboliada,
i veure sa plaça estibada
i que tothom disfrutàs.
I serà fenomenal
que tornem tenir de tot,
ball esportiu i de bot
i sa mostra d’Es Majoral.
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Jaume Julià Adrover
Agost 2021

ACTUA AMB RESPONSABILITAT
I SENTIT COMÚ

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
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T’INTERESSA
Telèfons i adreces:
Ajuntament de
Santanyí
www.ajsantanyi.net

pl. Major, 12

07650 Santanyí

tel: 971653002
fax: 971163007

Antoni Matas Blanch
Representant de la
batlessa a Calonge

c. Corral Cremat, 4, 2on D

07669 Calonge

tel: 610429618
amatas@ajsantanyi.net

Bar 3ª Edat
de Calonge

pl. Sant Miquel, s/n

07669 Calonge

tel: 971162944

Biblioteca
de Cala d’Or

c. Sant Antoni, s/n

07660 Cala d’Or

tel: 971648497

Biblioteca
de Santanyí

c. Bernat Vidal i Tomàs, 79 07650 Santanyí

tel: 971653394

Casa de Cultura
Ses Cases Noves

c. s’Aljub, 22

07650 Santanyí

tel: 971163295

Centre d’Informació
Jove Santanyí

c. Bernat Vidal i Tomàs, 72 07650 Santanyí

tel: 971642136

Punt d’Informació
Jove Cala d’Or

av. Perico Pomar, s/n

07660 Cala d’Or

tel: 971643369

Centre de Salut
de Santanyí

c. Bernat Vidal i Tomàs, 81 07650 Santanyí

tel: 971163070

pl. Sant Miquel, s/n

07669 Calonge

tel: 971839119
fax: 971839118

Escola Municipal de
Música de Santanyí

c. Palma, 29

07650 Santanyí

tel: 971654262

Farmàcia Barceló
de Calonge

Pl. Sant Miquel, 5

07669 Calonge

tel: 971837151

Germanes Franciscanes
c. Rafel Adrover, 8
de Calonge

07669 Calonge

tel: 971167011

Col·legi Públic
Calonge

IES Santanyí

c. Bernat Vidal i Tomàs, 79 07650 Santanyí

tel: 971186145

Jutjat de Pau
Municipi de Santanyí

c. Centre, 28

07650 Santanyí

tel: 971163126

c. Sant Andreu

07650 Santanyí

tel: 630767994
upsantanyi@gmail.com

Parròquia de Sant
Miquel Arcàngel
Unitat Pastoral del
Terme de Santanyí
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Policia Local Municipi
av. Es Sementer, s/n
de Santanyí
SEMDESA
(Serveis Municipals
de Santanyí)

av. Es Sementer, s/n

Unitat Bàsica Sanitària
pl. Sant Miquel, s/n
de Calonge

Emergències

112

Urgencies Sanitàries
i Ambulàncies

061

Guàrdia Civil

062

Bombers (part forana)

085

Policia Nacional

091

Voluntaris Protecció
Civil Santanyí

672036606

Avaries Endesa

900849900

Festes a Calonge per al 2022:
17 de gener, Sant Antoni. (dilluns)
29 de setembre, Sant Miquel. (dijous)
Mercat setmanal:
Els dijous matí a la plaça de Sant Miquel.
Fira a Calonge:
Diumenge abans del dia de Sant Miquel
(25 de setembre)
Padró d’habitants calongins:
A dia 25 d’agost de 2021 a les 11:45h:
1.101 persones

07660 Cala d’Or

tel: 971643520

07660 Cala d’Or

tel: 971648520
tel: 971648484
fax: 971648581

07669 Calonge

tel: 971837166

La pluja de Sant Miquel
a Sant Miquel:
Dades recollides per Francesc
Adrover Adrover d’es Forn fins
dia 31 d’agost de 2021:

Mes

l/m2

Setembre

47,4

Octubre

17,2

Novembre

15,8

Desembre

24

Gener

45,9

Febrer

0,8

Març

28,6

Abril

11,1

Maig

53

Juny

26,2

Juliol

0

Agost

7,8

TOTAL

277,8
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MESURES DE
SEGURETAT I HIGIENE
- S’han de respectar en tot moment
les mesures sanitàries vigents.
- És obligatori l’ús de la mascareta.
- Tots el actes tenen aforament limitat.
- A l’entrada de cada acte, l’Ajuntament proporcionarà gel hidroalcohòlic.
- Demanam als assistents que tant a
l’entrada com a la sortida respectin
sempre la distància de seguretat i
evitin en tot moment les aglomeracions.
- Tots els actes poden patir canvis de
darrera hora.
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SANT MIQUEL 2021 | CALONGE
Del 24 de setembre al 4 d’octubre
Divendres, 24
19:00 h Cercavila amb els XEREMIERS DES POBLE.
Al campanar. Posada de la bandera, símbol festiu i
d’inici de les festes de tardor de Calonge.
Al centre de la tercera edat al 1er pis. Inauguració de
l’exposició de fotografies antigues de l’amo en Joan
“Xamarrí” espòs de n’Antònia de “can Mitjanit”.
Al saló parroquial. Inauguració de l’exposició “cactus i plantes diverses”, de
Jaume Julià Adrover de Can Frare.
A la plaça de Sant Miquel. Primer ball
dels ARCÀNGELS I EL DIMONI de Calonge,
acompanyats pels XEREMIERS DEL
POBLE.
“Los Gitanos”

Joan “Boira”

20:30
h a la
plaça de Sant
Miquel. Gran
concert, dels
grups:
JOAN “BOIRA”
&
LOS GITANOS,
REPLE-GATS
i l’actuació especial de
JOAN TONI de
“Los Bohemios”

Joan Toni de ”Los Bohemios”
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Dissabte, 25
17:00h a la plaça de Sant Miquel. Horabaixa infantil i familiar amb l’espectacle
EUFÒNICS, humor, música en directe, malabars, titelles... a càrrec del CIRC BOVER.
20:30 h a la
plaça de Sant
Miquel. Vetllada
folklòrica amb:
Mostra de balls
tradicionals a càrrec de l’Agrupació
Folklòrica ES MAJORAL amb la música
d’ES REVETLERS.
Petit recital de la glosadora
ANTÒNIA NICOLAU “PIPIU”.
Ballada popular amb els grups
SONADORS SONATS i ES REVETLERS.

Diumenge, 26
10:00 h a la plaça de Sant Miquel.
Inauguració de la 14ª edició de la “Mostra de producció ecològica i de
productes artesans”.
18:00 h a la plaça de Sant Miquel. Horabaixa de ball:
10ª Trobada de Ball en Línia a càrrec de l’Associació
CALONGE VIVA.
Exhibició de ball esportiu a càrrec del CLUB DE BALL
ESPORTIU FELANITX dirigits pels seus professors
Adrián Olmo i Yana Olina, també de la parella
calongina Tomeu Vadell i Antònia Sastre de
“can Roca”.
14 / Calonge 2021

SANT MIQUEL 2021 | CALONGE
Del 24 de setembre al 4 d’octubre
Dilluns, 27

Miquel Salom

19:00 h al saló parroquial, carrer Rafel Adrover, núm. 2, conferència, xerrada per a joves
i famílies ESPORTISTES EN EL 2021. Punt de
vista d’entrenador i psicòleg esportiu, a
càrrec d’ADRIÁN OLMO, llicenciat en filologia his-

Adrián
Olmo

pànica i màster en formació de professorat, esportista
i entrenador i jutge internacional titulat per la Federació Espanyola de Ball Esportiu i MIQUEL SALOM, llicenciat en psicologia, màster en
neurociències, expert universitari en psicologia de l’esport i doctorant en psicologia bàsica línia d’investigació d’alt rendimient. Esportista d’èlit, entrenador i psicòleg esportiu
en escoles esportives i esportistes profesionals.

Dimarts, 28
18:00 h a la plaça de Sant Miquel. Festa-homenatge a
les persones majors de Calonge. S’obsequiaran tots els
matrimonis residents a Calonge que han complert 50
anys de casats entre Sant Miquel/20 i Sant Miquel/21.
Gran Concert de la BANDA DE MÚSICA ADAGGIO DE
CALA D’OR dirigida per Maria Vicens.

Dimecres, 29
FESTIVITAT DEL NOSTRE PATRÓ
10:45 h Cercavila, amb els XEREMIERS DES
POBLE.
11:00 h a l’església de Sant Miquel. Ofici solemne, predicarà i presidirà Mn. Nadal Bernat
i Salas, Vicari Judicial de Mallorca i de les nostres parròquies. Els Arcàngels ballaran l’Oferta. Seguidament, ball dels Arcàngels i el Dimoni de Calonge, acompanyats pels Xeremiers des Poble.
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A les 18:00 h a la plaça de Sant Miquel. Espectacle de màgia amb el
MÀGIC CLOQUELL.

Màgic Cloquell
FOTO DʼÚLTIMA HORA

Companyia
Xamo Xamo

20:00 h a la plaça de Sant Miquel. Nit de teatre, amb la companyia de
teatre XAMO XAMO, que ens oferiran l’obra “Mallorca summer apocalipsi”.
En haver acabat, del terrat del saló parroquial, es llançarà un petit castell
de focs artificials.

Dilluns, 4 d’octubre. Festivitat de Sant Francesc
19:00 h, a l’església de Sant Miquel. Missa en honor a Sant Francesc, patró
de les nostres Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia de Calonge.
NOTA: L’organització de les festes no es fa responsable dels possibles canvis
que pugui sofrir el programa a causa de les condicions climatològiques o per
motius que, eventualment, es produeixin.
Tots els actes són de caràcter popular i organitzats per les diferents entitats
socials, culturals, esportives i persones voluntàries de Calonge i del municipi
de Santanyí.
Els patrocina l’Ajuntament de Santanyí.
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De festa, Calonge lliure
d’agressions sexistes

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Regidoria d’Igualtat
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De festa,
Calonge lliure
d’agressions sexistes

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
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DE SANT MIQUEL A SANT MIQUEL
Apunts per a la història
2020 - 2021

VIDA MUNICIPAL
OCTUBRE/20:
Dia 5, es desenvolupa la millora de la xarxa de pluvials a la zona del carrer de sa Taverna cantó amb el carrer Toni Vadell, per tal d’evitar que es produeixin més embassaments d’aigua quan hi ha pluges importants.
Dia 7, venen a Calonge al Centre Cívic, funcionaris de l’Agència Tributària
de les Illes Balears, per tal de fer, en període voluntari, la cobrança de
l’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost sobre activitats econòmiques
(IAE), l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i les taxes municipals
(entrada de vehicles, clavegueram, fems i ocupació de via pública) així els
contribuents calongins que ho aprofiten no s’han de desplaçar a Santanyí.
NOVEMBRE/20:
Els operaris de l’empresa municipal (SEMDESA), com ja fa uns anys, amb
motiu de la festivitat de Tots Sants, tenen especial cura del nostre cementeri perquè estigui a punt per a rebre el gran nombre de gent que el visita.

DESEMBRE/20:
Dia 6, es posa en marxa la il·luminació nadalenca a Calonge.
Dia 8, una colla de patges reials, enviats de Ses Majestats d’Orient, ens instal·len la bústia reial, restaurada per l’artista Toni Galmés “Creació Artística” de Manacor.
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Dia 11, visita amb la Conselleria de Salut al nou Centre de Salut de Calonge, a partir d’aquests moments ja es posa en funcionament.
GENER/21:
Dia 5, rebem la visita de Ses Majestats Màgiques Melcior, Gaspar i Baltasar. Degut a les
mesures sanitàries,
enguany ens han
visitat amb un trenet elèctric i han recorregut els carrers de Calonge
portant a cada casa els regals per als nostres ciutadans més joves.
Dia 16, fogueró de Sant Antoni, com cada any l’Ajuntament fa el fogueró,
posa torradores i beguda per a tots els assistents. Els nins del CEIP Calonge varen confeccionar un ninot per cremar al fogueró.
Dia 17, tradicionals Beneïdes, enguany i per motius de seguretat sanitària
no hem sortit de l’església ni hi ha hagut carrosses, així i tot l’Ajuntament
obsequia amb panets beneïts totes les persones que hi acudeixen per rebre
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la benedicció solemne que imparteix Mn. Bartomeu Villalonga rector de la
Unitat Pastoral de Santanyí.

Dia 30, a la zona esportiva de
Calonge, amb els alumnes del
CEIP Calonge, celebram el Dia
Escolar de la Pau i la No-Violència.
FEBRER/21:
Dia 12, el CEIP Calonge és premiat per
l’entitat ECOVIDRIO per la seva bona
feina amb el reciclatge del vidre.
MARÇ/21:
Es canvien les
parades dels
autobusos de
línia Tib, després de varies
reunions amb
el Consorci de
Transports de
les Illes Balears i passat
un procés consultiu amb
els veïnats afectats de
Calonge, es va arribar a
la conclusió que el millor lloc per ubicar les
parades és al carrer
Isaac Albéniz.
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ABRIL/21:
S’instal·len radars
pedagògics al carrer
Isaac Albéniz i al carrer Cala Llonga.
Degut a queixes de
veïnats i la necessitat de descongestionar el punt de
recollida de fems ubicat al carrer de sa Talaiassa, s’habilita, al
carrer de Can Roca, un nou punt de contenidors, per a reciclatge i orgànic, esperem que els veïnats continuïn fent bon ús
d’aquests contenidors i entre tots col·laborem per tenir un Calonge més net.
MAIG/21:
S’instal·len al punt de reciclatge
del carrer de sa Talaiassa contenidor per a piles i capsules de cafè.
JUNY/21:
Es duu a terme la reforma de la
climatització del CEIP Calonge,
posant unitats individuals i més efectives, a diferents aules a les quals
s’havia espanyat l’antic sistema.
JULIOL/21:
Dia 4, Juanaina Adrover Adrover de
“can Marines” compleix els 100 anys,
aniversari que amb il·lusió celebram
i que l’Ajuntament obsequia amb un
detall, com fa a totes les persones
del terme que arriben a complir un
segle de vida. Que sigui per molts
d’anys amb salut i alegria!!!
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AGOST/21:
Tal i com es va anunciar en el programa electoral del Partit Popular per aquesta legislatura 2019-2023, es van realitzant les obres
d’embelliment dels voltants de l’Església de
Sant Miquel. Se cerca crear una connexió
entre el carrer Rafel Adrover, la placeta de
l’església i arribar a la plaça de Sant Miquel,
així amb tot empedrat, queda un conjunt arquitectònic homogeni i sense barreres arquitectòniques.
Calonge Viva, agrupació sociocultural
de Calonge
Des de Sant Miquel 2020, i degut a les inclemències pandèmiques de la COVID-19, aplicant i fent cas de totes les mesures sanitàries establertes pel Govern Balear, la nostra
associació ha pogut posar en marxa el Ball en Línia amb els monitors Antònia Salas i Rafel Rosselló, el Yoga amb la monitora Viviana Bejanele i les
Sevillanes amb la professora Conchi.
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Agrupació Folklòrica es Majoral
A causa de la pandèmia la nostra agrupació va haver d’aturar els assaigs i malauradament no hem realitzat cap actuació en el darrer any. La darrera activitat va ser l’intercanvi,
juntament amb els Revetlers, a Torreorgaz al gener
del 2020, visitant l’agrupació Las Llares de Torreorgaz
que varen actuar per Sant
Miquel al 2019.
Aquest any volem dedicar
especialment l’actuació a
n’Ana Monge, gran lluitadora, companya i amiga.
Sempre amb noltros romandrà
el record del teu ballar,
pensarem amb tu estimada Ana
des de la primera a la darrera tonada.
Associació Cultural Es Majoral - Dies i Coses
Durant aquest any, de Sant Miquel
a Sant Miquel, l’Associació Cultural es Majoral ha continuat amb la
publicació de la revista comarcal
Dies i Coses, cada dos mesos. Han sortit publicats
des del número 199 al 204.
Dia 28 de setembre de 2020 organitzàrem la conferència Supersticions i bruixeria a la pagesia de
Mallorca a càrrec de Rafel Perelló, expert en cultura popular i investigador.
Dia 12 de juny de 2021 participàrem a Caminem
per recordar en homenatge als milicians que fa
tres segles perderen la vida defensant el Regne
de Mallorca. La caminada amb inici en el Fortí
de Cala Llonga i final a Felanitx, va fer una aturada a la plaça de Calonge.
Rafel Perelló

24 / Calonge 2021

Dia 13 de juny de 2021 vàrem organitzar a la plaça de Sant Miquel la presentació de la novel·la Llumenera de juny 1715 de l’autor Marc Josep Bonet
Binimelis amb la intervenció del professor, escriptor i prologuista Mateu
Morro, i del glosador Miquel Servera Boireta.
APIMA Col·legi Públic de Calonge
Durant el curs 2020-2021 l’Associació de Pares i Mares del
CEIP Calonge va realitzar les següents activitats:
El mes d’octubre el dia de LES VERGES vàrem comanar bunyols per a tots els infants i mestres, ja que per la pandèmia no era possible la participació de les mares/pares a la seva preparació.
Dia 22 de desembre va venir el Patge Reial i tots els infants li lliuraren la
carta que havien preparat a l’escola per als Reis d’Orient. Després preparàrem una xocolatada que portàrem a l’escola per a tots els alumnes i mestres.
Dia 23 d’abril, festivitat de Sant Jordi, esponsoritzàrem una obra teatral de
titelles.
El mes de maig vàrem organitzar el V concurs de dibuix de la portada de l’agenda. Els premiats varen ser na Kalinda (sisè d’infantil) i na Maya (quart
de primària), els quals reberen el premi, que donàvem, a la Gala de fi de
curs.
Com cada any hem seguit col·laborant amb les despeses econòmiques realitzades del transport a les sortides realitzades. També hem col·laborat,
en part, a la compra de nous ordinadors a l’escola i amb un regal a la professora Bàrbara, que aquest any s’ha jubilat.
S’ha mantingut el programa de reutilització de llibres.
Per acabar,volem aprofitar per agrair a l’equip docent de la nostra escola la
feina feta durant tot el curs.
Unitat Pastoral del Terme de Santanyí
Estam davant unes noves festes de Sant Miquel Arcàngel i tots desitjam poder celebrar-les encara que
no puguin ser totalment com sempre.
L’any passat ho poguérem celebrar amb mesures excepcionals a la plaça del poble però desitjam més que
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mai poder tornar a la normalitat i celebrar-ho com és costum, sempre i
quan les circumstàncies actuals ens ho permetin.
La nostra parròquia està dedicada a Sant Miquel Arcàngel i sota la seva
protecció ens volem tornar a posar, perquè ens ajudi a vèncer aquest mal
de la Covid 19 i que afligeix no només el nostre poble sinó la humanitat
sencera.
I per què Sant Miquel Arcàngel és important?
A la Sagrada Escriptura el trobam sobretot en el llibre de
Daniel, a la carta de l’apòstol
sant Judes Tadeu i a l’Apocalipsi. En aquests textos es
posen de manifest dues funcions d’aquest Arcàngel. Defensa la causa de Déu contra
la presumpció del drac, de la
“serp antiga”, com diu sant
Joan. La serp intenta contínuament fer creure als homes
que Déu ha de desaparèixer,
perquè ells puguin arribar a
ser grans; que Déu obstaculitza la nostra llibertat i que
per això hem de desembarassar-nos d’ell.
Però la funció més important de l’Arcàngel Miquel, segons l’Escriptura, és
la de protector del poble de Déu (cf. Dn. 10, 21; 12, 1). Miquel -que vol
dir: «Qui és com Déu?» - és el model de la primacia de Déu, de la seva
transcendència i poder. Miquel lluita per a restablir la justícia divina; defensa el poble de Déu dels seus enemics i sobretot de l’enemic per
excel·lència, el diable. Sant Miquel venç perquè és Déu qui actua en ell.
Tota escultura de sant Miquel amb la imatge del dimoni als seus peus, ens
recorda llavors que el mal ha estat vençut. L’acusador ha estat desemmascarat, el seu cap apareix aixafat perquè la salvació es va realitzar d’una ve26 / Calonge 2021

gada per sempre en la sang de Crist. Fins i tot si el diable cerca sempre rapinyar la cara de l’Arcàngel i el rostre de la persona, Déu és més fort; la seva
victòria i la seva salvació se’ns ofereix a tots.
I això és el més important: en el camí i en les proves de la vida no estam
sols, estam acompanyats i sostinguts pels àngels de Déu, que ofereixen, per
dir-ho així, les seves ales per ajudar-nos a superar tants perills, per poder
volar alt respecte a les realitats que poden fer pesada la nostra vida o arrossegar-nos cap avall.
Des de la Parròquia vos convidam a tots a celebrar solemnement sant Miquel. Vos animam a seguir el ball dels sants arcàngels. Que l’escenificació
de lluita entre ells i el dimoni ens recordin a tots aquesta victòria sobre tot
mal. I no oblidem a demanar més que mai que el sant Arcàngel Miquel ens
defensi de la pandèmia.
Molts d’anys a tots i molt bones festes de Sant Miquel.
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AGRAÏMENT A...
A.C. Es Majoral - Dies i Coses
Agrupació Folklòrica Es Majoral
Agrupació Voluntaris de Protecció Civil de Santanyí
Ajuntament de Santanyí
Amics de la Tercera Edat de Calonge
AMIPA CEIP Calonge
Arcàngels i Dimoni de Calonge
Banda de Música Adaggio de Cala d’Or
Bartomeu Villalonga Moyà rector de la U.P. del terme de Santanyí
Calonge Viva
Club de Ball Esportiu Felanitx
Comissió de Festes Calongina
Francesc Adrover Adrover
Forn i pastisseria Germans Adrover de Calonge
Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia de Calonge
Inturotel de Cala d’Or
Jaume Julià Adrover
Joves Calongins
Miquel Ferrer Montserrat
Online Sonoritzacions
Parròquia de Sant Miquel Arcàngel
Pinturas Jaime Capó Roig de Calonge
Tot Espectacle
Xeremiers des poble
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El més sincer agraïment a totes aquelles persones que,
desinteressadament, feis possible les festes de Calonge.
Coberta: Mirant al futur
Pintura a l’oli de Miquel Ferrer Montserrat
Dipòsit legal: PM 632 - 2021
Disseny, maquetació i impressió:
Gràfiques Llopis, SA

Gràcies
Toni Matas
representant del batle a Calonge

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
REGIDORIA DE FESTES

www.ajsantanyi.net
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