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Diuen que després de la maror sempre ve la calma i
sembla que, a la fi, enguany podrem gaudir d’unes fes-
tes que ja no estaran marcades per la pandèmia. Les
festes d’estiu sempre ens conviden a trobar-nos amb
amics i familiars, a desconnectar de la rutina hiver-
nenca i a treure tota l’alegria que per causes alienes a
la nostra voluntat hem hagut de reprimir. Sortim al
carrer i gaudim de les activitats programades, que tot-
hom trobi en aquests dies de festa el lloc idoni per
gaudir de la pau i de la felicitat, sense oblidar mai la
prudència, el respecte i la tolerància. Vull aprofitar
aquesta salutació per agrair l’esforç de totes les per-
sones que han preparat aquest programa d’actes i
també a totes les entitats, ciutadans i ciutadanes que
dia rere dia treballen per fer de Calonge un lloc millor.

Visquem intensament aquests dies i tenguem un re-
cord molt especial per les persones que ens han dei-
xat.

Salut, bones festes de Sant Miquel i per molts d’anys!

Maria C. Pons Monserrat
Batlessa de Santanyí

SALUTACIÓ
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Calongines i calongins:

Sortim als carrers i a la plaça!

Gaudim de la programació de les Festes de Sant Miquel!

Hem recuperat la normalitat que ens va manllevar la COVID-19. Ara toca
viure amb intensitat els moments que ens regalarà una programació que vol
reflectir la intensa vida associativa, cultural i tradicional que hi ha a Ca-
longe.

Tornen a encetar la festa els balls dels Arcàngels!!, tornen els Xeremiers!,
torna la Ballada Popular i la Mostra, l’Anada amb Carros a Mondragó, Hora-
baixandos i Verbenes, Festa de la Gent Gran, Divertiment i Esbarjo per In-
fants i Joves, concurs de Pastissos, Pamboli i Paella, Ball en Línia i de Saló,
Curses, un bon Ofici per Sant Miquel i fins el dia de Sant Francesc... 

Les festes calongines han arribat i volem que tothom, petits i grans, resi-
dents i visitants, les puguin gaudir!

Au idò! Sortim i passem-ho bé! Fem-ho amb prudència, amb respecte i amb
tolerància. 

Tenguem un record per a totes aquelles persones que ja no hi són, però que
d’una manera o altra continuen en la nostra memòria i en el nostre cor. 

Visquem les activitats programades per la comissió de festes a qui vull
aprofitar per agrair l’esforç que ha fet. També vull agrair l’esforç de les en-
titats, associacions i agents culturals de Calonge i del nostre municipi sense
els quals les Festes de Sant Miquel no serien possibles. I a les treballado-
res i treballadors de l’Ajuntament i als ciutadans i ciutadanes de Calonge
que faran possible que aquest any siguin unes Festes inoblidables! Gràcies
a totes i tots.

Salut i molt bones Festes de Sant Miquel!

Antoni Matas Blanch
Representant de la batlessa a Calonge

CONVIT
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Una recepta de bunyols de na Ventura del Bar Nou

Pep Estelrich

Quan m’han demanat per
compartir una recepta de
cuina de mumare, no he
dubtat gens quina era la
recepta que havíem de
posar.

I és que la dels bunyols és
una de les receptes que
més ens agrada que pre-
pari. Són els millors bu-
nyols que haureu tastat
mai. 

També he pensat que així,
si els provau de fer, em
podreu cridar a tastar-los i
jo vos diria si  vos han sor-
tit igual de bons o si heu
de seguir practicant i provant.

Recepta per fer una bona palangana de bunyols

Mig quilo de pasta de moniato a la que també hi afegirem una patata
Un tassó de cafè, d’oli girasol
Una cullerada sopera de saïm

QUE ES COU ALS FOGONS CALONGINS 
PER SANT MIQUEL?   IV



Tres cullerades soperes de sucre
Es bat tot amb la batedora en calent.
Una ametlla de llevadura, fusa dins un tassó de cafè d’aigua
Tres ous
Es torna a batre amb la batedora 
Afegim la farina fluixa que demani la pasta fins que tengui la consis-
tència que necessitam, ni massa espessa ni massa clara, uns 400 gr
aproximadament.

Es deixa tovar, i quan arranca el tou, ja es pot començar a fregir, millor
amb oli d’oliva refinat, o sinó de girasol. Per saber si l’oli està a punt de
calent, s’hi tira una crosteta de pa i quan la crosteta sura a dalt de l’oli,
està apunt per començar.

El tema que surtin amb forat o sense forat, és qüestió de pràctica, però
amb forat o sense són ben igual de bons. 

A mi m’agraden encara calentets i que cruixin, regats amb mel, i millor
si és d’una casera propera.

Ja em direu coses, en haver de passar a tastar-los.
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ACTUA AMB RESPONSABILITAT 
I SENTIT COMÚ
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De festa, Calonge lliure
d’agressions sexistes
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T’INTERESSA
Telèfons i adreces:
Ajuntament de pl. Major, 12 07650 Santanyí tel: 971653002
Santanyí fax: 971163007
www.ajsantanyi.net

Bar 3ª Edat pl. Sant Miquel, s/n 07669 Calonge tel: 971162944
de Calonge

Biblioteca c. Sant Antoni, s/n 07660 Cala d’Or tel: 971648497
de Cala d’Or

Biblioteca c. Bernat Vidal i Tomàs, 79 07650 Santanyí tel: 971653394
de Santanyí

Casa de Cultura c. s’Aljub, 22 07650 Santanyí tel: 971163295
Ses Cases Noves

Centre d’Informació c. Bernat Vidal i Tomàs, 72 07650 Santanyí tel: 971642136
Jove Santanyí

Centre de Salut c. Bernat Vidal i Tomàs, 81 07650 Santanyí tel: 971163296
de Santanyí

Col·legi Públic pl. Sant Miquel, s/n 07669 Calonge tel: 971839119
Calonge fax: 971839118

Escola Municipal de c. Palma, 29 07650 Santanyí tel: 971654262
Música de Santanyí

Farmàcia Barceló Pl. Sant Miquel, 5 07669 Calonge tel: 971837151
de Calonge

Germanes Franciscanes c. Rafel Adrover, 8 07669 Calonge tel: 971167011
de Calonge

IES Santanyí c. Bernat Vidal i Tomàs, 79 07650 Santanyí tel: 971186145

Jutjat de Pau Municipi c. Centre, 28 07650 Santanyí tel: 971163126
de Santanyí

Parròquia de Sant 
Miquel Arcàngel
Unitat Pastoral del c. Sant Andreu 07650 Santanyí tel: 630767994
Terme de Santanyí upsantanyi@gmail.com

Policia Local 
Municipi av. Es Sementer, s/n 07660 Cala d’Or tel: 971643520
de Santanyí
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Festes a Calonge per al 2023:
17 de gener, Sant Antoni (dimarts)
29 de setembre, Sant Miquel (divendres)

Mercat setmanal:
Els dijous matí a la plaça de Sant Miquel.

Fira a Calonge:
Diumenge abans del dia de Sant Miquel 
(24 de setembre)

Padró d’habitants calongins:
A dia 31 d’agost de 2022: 
1.034 persones

La pluja de Sant Miquel 
a Sant Miquel:
Dades recollides per Francesc
Adrover Adrover d’es Forn fins
dia 31 d’agost de 2022:

Mes l/m2

Setembre 114,3

Octubre 31,7

Novembre 159,8

Desembre 13,8

Gener 24,7

Febrer 0,7

Març 61,9

Abril 25,4

Maig 16,1

Juny 0

Juliol 0

Agost 17,8

TOTAL 466,2

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

SEMDESA av. Es Sementer, s/n 07660 Cala d’Or tel: 971648520
(Serveis Municipals tel: 971648484
de Santanyí)
fax: 971648581

Unitat Bàsica c/ de sa Romeguera, s/n 07669 Calonge tel: 971837166
Sanitària 
de Calonge
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RECORDA 

Dissabte, 17: a la nit, després de la ballada popular, no han de que-
dar cotxes aparcats a la Plaça de Sant Miquel, ni al carrer Mn Antoni
Maria Alcover tram del carrer Jordi des Racó fins a la plaça amb motiu
de L’ANADA AMB CARRO A MONDRAGÓ.

Diumenge, 18: de les 8:00 h fins a les 10:30 h, la plaça de Sant Mi-
quel i el carrer Mn Antoni Maria Alcover (des del carrer Jordi des Racó
fins a la plaça) romandran tancats al transit de vehicles amb motiu de
la CONCENTRACIÓ DE BÍSTIES PER A LA XXIII ANADA EN CARRO, MUN-
TURA, BICICLETA O A PEU A MONDRAGÓ.

Dissabte, 24: a la nit, després de la verbena, no han de quedar cot-
xes aparcats a la Plaça de Sant Miquel, ni al carrer Mn Antoni Maria
Alcover tram del carrer Jordi des Racó fins a la plaça, amb motiu de
la 7ª CURSA POPULAR.

Diumenge, 25: tot el matí, la plaça de Sant Miquel i un tram del car-
rer Mn Antoni Maria Alcover romandran tancats al transit de vehicles
amb motiu de la FIRA i la 7ª CURSA POPULAR. 

Policia Local de Santanyí: 
971643520

Per la paella del dia de Sant Miquel, cada persona ha de dur el seu
plat (el darrer any en vàrem regalar), coberts (forqueta, cullera i ga-
nivet) i torcaboques. 

L’Ajuntament posarà els tassons. Tot per a reutilitzar i no deixar fems
ni plàstics.
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Dissabte, 17
POSADA DE LA BANDERA, 
CERCAVILA I BALLADA POPULAR
20:00 h al campanar. Posada de la bandera i amollada

de coets, símbol festiu i d’inici de les festes de tardor
de Calonge.

20:30 h cercavila amb els XEREMIERS DEL POBLE, els ARCÀNGELS I DI-
MONIS de Calonge i la COLLA DE GEGANTS DE SANTANYÍ: en Ber-
nat Cinclaus i na Maria Ramis. La comissió de festes demana que tot
el públic es concentri davant el saló parroquial (carrer Rafel Adrover)
i acompanyi la comitiva fins a la plaça.
A la plaça de Sant Miquel: Ballada dels Gegants de Santanyí a càr-
rec dels GEGANTERS DE SA MITJA LLUNA. Primer ball dels ARCÀN-
GELS I ELS DIMONIS de Calonge.

21:30 h a la plaça de Sant Miquel. Ballada popular amb els grups:

SONADORS SONATS
ESCLAFITS I CASTANYETES D’ARTÀ

Diumenge, 18
DIADA A MONDRAGÓ
09:30 h a la plaça de Sant Miquel. Concentració i berenar per la XXIII

anada amb carro, muntura, bicicleta o a peu, a Mondragó. Podeu
apuntar-vos fins el dijous dia 15 de setembre, als telèfons 655 643
860 (Toni Adrover) o 610 429 618 (Toni Matas).
Organització: Amics del Cavall de Calonge.
(Vegeu-ne programes a part).

Dimecres, 21 
CONFERÈNCIA 
20:00 h al saló parroquial. Conferència: “BON ÚS DELS MEDICAMENTS”

a càrrec d’Antoni Barceló Obrador, farmacèutic de Calonge.

SANT MIQUEL 2022 | CALONGE
Del 17 de setembre al 16 d’octubre
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Dijous, 22
MOBILITAT SOSTENIBLE
Avui se celebra el “dia mundial sense cotxes” emmarcat en la Setmana

Europea de la Mobilitat Sostenible. “Mou-te per un aire més net”,
durant el dia d’avui, si no és necessari, no utilitzeu vehicles moto-
ritzats.

Divendres, 23
EXPOSICIÓ, FESTA DEL VERS
I VERBENA JOVE
19:30 h al saló parroquial. Inauguració de l’ex-

posició “cactus i plantes diverses”, de
Jaume Julià Adrover de Can Frare. Es podran
admirar gran varietat de plantes. Romandrà
oberta fins dilluns dia 26.

20:30 h a l’Església Vella. “Festa del vers” amb el 9è aniversari d’AdiA
Edicions, editorial de referència poètica. Hi participaran autors, es-
criptors i músics. Tot això acompanyat d’un tast de vins de Son Ale-
gre i Embotits Munar, i paraules fins ben entrada la matinada.
Organització: AdiA Edicions
(Vegeu-ne programes a part)

22:30 h a la plaça de Sant Mi-
quel. Verbena jove, amb:

IPOPS
DJ PERE FLY

Dissabte, 24
HORABAIXA INFANTIL, MISSA, 
EXPOSICIÓ I GRAN VERBENA
17:00 h a la plaça de Sant Miquel. Divertiment infan-

til per a nines i nins amb la màgia de:

FÈLIX el mag



19:00 h a l’església de Sant Miquel. Missa per a
tots els difunts de Sant Miquel a Sant Miquel.

22:00 h a la plaça de Sant Miquel. Gran Verbena,
per a balladors i balladores,
amb un repàs dels clàssics
més importants de tots els
temps amb:

ORQUESTRA GALATZÓ

DJ TOCATS D’ALA

Diumenge, 25
SA FIRA, CURSA, FESTA GENT GRAN I 
VETLADA FOLKLÒRICA

10:00 h a la plaça de Sant Miquel. Inauguració de la 15ª edició de Sa
Fira de Calonge, on trobareu: exposició de motos antigues a càrrec
dels Amics dels Vehicles Clàssics i Antics de Felanitx, 15ª fira de
producció ecològica, 4ª fira artesana.

10:00 h a la zona esportiva. 7ª Cursa Popular i Nordic Walking Calonge
2022. Enguany també categories infantils.
Per a més informació i inscripcions: www.elitechip.net
Organització: Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Santanyí.

18:00 h a la plaça de Sant Miquel. Festa-homenatge a la gent gran de
Calonge. Gelat i coca per a tots els pensionistes i majors de 65 anys
de Calonge. S’obsequiaran els matrimonis residents a Calonge que
han complert 50 anys de casats entre Sant Miquel/21 i Sant Mi-
quel/22, (agrairem a totes aquelles parelles empadronades a Ca-
longe que fan cinquanta anys de casades, que ho comuniquin a
Toni Matas telf: 610 429 618).
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SANT MIQUEL 2022 | CALONGE
Del 17 de setembre al 16 d’octubre
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19:00 h A LA PLAÇA DE Sant
Miquel. Vetllada folklòrica.
Mostra de balls tradicionals
a càrrec de:
AIRES D’ANDRATX
Agrupació Folklòrica ES MAJORAL amb 
ES REVETLERS
Acabarem la vetllada amb una ballada po-

pular a càrrec d’ES REVETLERS
Organització: Agrupació Folklòrica Es Majoral.

Dimecres, 28
CONCURS DE COQUES I PAMBOLI, 
RIFA I ESPECTACLE
18:00 h fins a les 19’00 h al bar de la Tercera Edat. Concurs de coques i

pastissos: hi podrà participar tothom. Només cal fer una coca o pas-
tis (dolç, salat o de tots els gusts). També hi haurà premis per les co-
ques i pastissos fets per nines i nins fins a 12 anys.

20:00 h a la plaça de Sant Miquel. Sopar
a la fresca de PAMBOLI. Per poder sopar
heu de treure uns tiquets que trobareu
fins divendres dia 23 de setembre, a les
botigues del poble: Forn i Pastisseria Ger-
m a n s
Adrover
(es forn),

Magatzem Adrover (Can Polla), Su-
permercat Binimelis (Can Pep Fer-
rer). 
Els tiquets del sopar serviran per a
una rifa de diferents regals donats
pels col·laboradors.

Gaudirem del gran espectacle musical “El rincón de la Felicidad”
a càrrec de la companyia d’espectacle

LA FABRICA DE ARTE
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SANT MIQUEL 2022 | CALONGE
Del 17 de setembre al 16 d’octubre

Dijous, 29, 
DIA DE SANT MIQUEL ARCÀNGEL
PAELLA, TEATRE I ESCLAFITS DE FESTA
10:45 h Cercavila, amb els XEREMIERS DES POBLE.

11:00 h a l’església de Sant Miquel. Ofici solemne, predicarà i presidirà
Mn. Danilo Pereira, rector de les parròquies de Pollença i Port de
Pollença. Cantarà el Cor de l’Església Parroquial de Calonge, els Ar-
càngels ballaran l’Oferta. Seguidament a la placeta de l’església,
ball dels Arcàngels i els Dimonis de Calonge, acompanyats pels Xe-
remiers des Poble.

13:30 h a la plaça de Sant Miquel. Dinar de germanor,
paella per a tots aquells que en vulguin, per això
heu de treure uns tiquets que trobareu fins diven-
dres dia 23 de setembre, a les botigues del poble:

Forn i Pastisseria Germans Adrover (es forn), Magat-
zem Adrover (Can Polla), Supermercat Binimelis (Can Pep Ferrer). 

RECORDAU, que per a bé del medi ambient: cada
persona ha de dur el seu plat (el darrer any en
varem regalar), coberts (forqueta, cullera i gani-
vet) i torcaboques. Els tassons els posarà l’ajun-
tament. Tot per reutilitzar i no deixar fems ni
plàstics.

Després, sobretaula i “horabaixando”
amb música i ball amb el grup:

REPLEGATS

21:00 h a la plaça de Sant Miquel. Nit de teatre, amb el Grup de Teatre
s’Escoleta, que presentaran l’obra “AQUI TOT SÓN BANYES”.
En haver acabat, s’amollarà un petit castell de focs artificials, des
del saló parroquial.
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Divendres, 30
SANT MIQUELET I “TARDEO”
16:00 h a la plaça de Sant Miquel. Sant Miquelet Jove. Jocs de fusta i

castells inflables per infants i joves.

17:00 h al carrer Rafel Adrover. “tardeo” amb:

DJ BJ
OLD NOISE
SIMON PRIVÉ
BIEL CASTELL
MANU SÁNCHEZ B2B JAVITOH

Organització: Joves Calongins

Col·laboració: Bar Teléfono

Dissabte, 1 d’octubre
EXHIBICIÓ I TROBADA BALL EN LÍNIA
20:00 h a la plaça de Sant Miquel. Exhibició de ball esportiu a càrrec

les parelles calongines Tomeu Vadell i Antònia Sastre i Sebastià Mi-
quel Matas i Mima Roig, acompanyats per les parelles Lluís Pla-
nells i Suhaila Ferrer (de Cala d’Or) i Miquel Hernández i Alexandra
López (de Cala d’Or).

20:30 h a la plaça de Calonge. 11a Trobada de ball en línia i sopar, en-
guany festa “flower power”, això vol dir que tots els participants
(convidam a tot el món que hi vulgui venir) i públic han de venir ves-
tits a la manera “hippy”.
Hi haurà sopar per a totes i tots els que vulgueu compartir taula
amb nosaltres, el menú costarà 15 € i podreu comprar els tiquets
al forn de Calonge fins dimecres dia 28 de setembre. 
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SANT MIQUEL 2022 | CALONGE
Del 17 de setembre al 16 d’octubre

NOTA: L’organització de les festes no es fa responsable dels possibles can-
vis 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 enti-
tats socials, culturals, esportives i persones voluntàries de Calonge i del
municipi de Santanyí.

Ho patrocina l’Ajuntament de Santanyí.

Ens retrobarem amb balladores i balladors de diferents associa-
cions de la nostra contrada per divertir-nos ballant perquè “Ballar
és vida”, comptarem amb l’especial col·laboració dels nostres mes-
tres Antònia Salas i Rafel Rosselló.
Organització: Calonge Viva.
(Vegeu-ne programes a part).

Dimarts, 4 d’octubre
FESTA SANT FRANCESC
19:00 h a l’església de Sant Miquel. Missa en honor a Sant Francesc. En

haver acabat, les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia
de Calonge ens convidaran a un petit refrigeri al convent, per cele-
brar el seu sant patró.

Diumenge, 16 d’octubre
ANADA A SENCELLES

Tradicional anada de Calonge a la Casa de la beata Sor Francinaina
de Sencelles.

15:30 h sortida amb autocar de la plaça de Sant Miquel, apuntar-se a
Ca Ses Monges o a Marc Vallbona.

17:00 h missa a la capella davant el sepulcre.
(Organització: Unitat de Pastoral del Terme de Santanyí).
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OCTUBRE/21:

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’im-
post 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/21:

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 ce-
menteri perquè estigui a punt per a rebre el gran nombre de gent que el
visita.

DESEMBRE/21:

Dia 6, es posa en marxa la il·lumina-
ció nadalenca a Calonge.

Dia 8, una colla de patges reials, en-
viats de Ses Majestats d’Orient, ens instal·len la bústia reial, restaurada
per l’artista Toni Galmés “Creació Artística” de Manacor.

DE SANT MIQUEL A SANT MIQUEL
Apunts per a la història
2021 - 2022

VIDA MUNICIPAL
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Dia 22, joves esportistes ca-
longins són guardonats a la
IX Gala de l’Esport del muni-
cipi de Santanyí.

GENER/22:

Dia 5, rebem la visita de Ses
Majestats Màgiques Mel-
cior, Gaspar i Baltasar, por-
tant a cada casa els regals

per als nostres ciutadans més joves. També visitaren el convent de les
nostres monges.

FEBRER/22:

Dia 27, torna sa Rua a Calonge.
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MARÇ/22:

Dia 12, a l’església de Sant Miquel
es du a terme “Batecs d’anyo-
rança” un recital de gloses a càrrec

d’Antònia Nicolau “Pipiu”, amb la
intervenció de Joan Muñoz i la
col·laboració de Toni Adrover
“Paulo”.

Dia 19, presentació del llibre “L’O-
blit” de Catalina Bordoy, amb l’ac-
tuació de la glosadora manacorina
Antònia Nicolau “Pipiu”.
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ABRIL/22:

Dia 15, Divendres Sant, per primera vegada
surt en processó el pas dissenyat i confeccio-
nat per Miquel Ferrer que porta el Crist de la
Sang de l‘església de Calonge.

Dia 26, Rebem la visita del Conseller de Pro-

moció Econòmica Sr
Jaume Alzamora per
donar per finalitzades les
obres d’embelliment dels
voltants de l’església,
creant així una connexió
entre el carrer Rafel Adro-

ver, la placeta de l’església i arri-
bar a la plaça de Sant Miquel,
quedant un conjunt arquitectònic
homogeni i sense barreres arqui-
tectòniques.

MAIG/22:

S’instal·la al carrer Rafel Adrover
un aparca-bicicletes. 
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JUNY/22:

Comença la campanya de promoció del
comerç “Santanyí de Cine”, consisteix
amb la instal·lació de figures represen-



tatives del món del cinema, perquè siguin ad mirades i atreguin visitants
als nostres nuclis de població per així ajudar el comerç local i de proxi-
mitat. Aquestes figures han estat realitzades per Toni Galmés Creació Ar-
tística de Manacor.

JULIOL/22:
L’empresa municipal de serveis SEMDESA realitza la neteja i el desbros-
sament de voreres dels camins de can Paulo, can Pau, na Burguera, sa Fi-
guereta, Can Marines, can Marines Vell, ses Donardes, es Comtès, es
Galerins i can Tanca.

Calonge Viva, agrupació sociocultu-
ral de Calonge
A la fi la nostra asso-
ciació ha pogut reem-
prendre les activitats
que es venien fent amb normalitat;
el Ball en Línia amb els monitors An-
tònia Salas i Rafel Rosselló, el Yoga
amb la monitora Viviana Bejanele i
les Sevillanes amb la professora
Conchi.

També dia 8 de
maig, varem
fer la Festa de
Primavera al
pati de l’es-
cola, amb ac-
tuacions de
ball en línia,
una petita ex-
hibició de ball
esportiu i mú-
sica amb el
grup Reple-
gats.
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Amics de la Tercera Edat - Calonge

A principi d’octubre iniciàrem les activitats de gim-
nàstica a les dependències de l’associació. Setmana

a setmana, han durat fins al mes de maig.

Dia 5 de novembre de 2021 celebràrem l’assemblea general en la qual
fou elegida nova junta directiva. La majoria dels membres ja estaven a
la junta i foren reelegits. La nova està formada per: President: Marc Vall-
bona. Vicepresident: Jaume Julià. Secretària: Maria Vallbona. Tresorera:
Ventura Grimalt. Vocals: Damià Adrover, Magdalena Adrover, Margalida
Adrover, Pep Binimelis, Maria Fiol i Sebastiana Vadell.

El dia 10 de novembre férem una excursió cultural a Palma. Acompa-
nyats per personal responsable, visitàrem el Consolat de Mar, avui en
dia seu de la Presidència de les Illes Balears. La Llotja que antigament
servia de mercat al Col·legi de la Mercaderia. I el Centre Cultural Ses Vol-
tes on hi ha les instal·lacions del Museu Marítim.

Pel mes d’abril, el dia 6, anàrem a veure les Coves des Drac i llavors vi-
sitàrem la zona costanera de s’Illot i sa Coma.
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El dia de Pasqua, com ja és costum, a la sortida de la missa de «s’En-
cuentro» cantàrem Ses Sales. Bones cantades i confits per a tothom.

El dissabte dia 23 d’abril ens reunírem un bon grapat d’amics per fer ro-
llets. Fets d’un en un, en sortiren quasi 3.000.

L’endemà, el diumenge de l’Àngel, a l’horabaixa, hi va haver el Ball des
Salers. Amb la música des Revetlers gran quantitat de balladors i ba-
lladores ompliren la plaça. Endolcírem la festa amb els rollets fets el dia
abans.

Dia 30 d’abril, a la Llar dels Padrins, vàrem fer una caragolada. 

El dia 20 de maig, la Federació de Persones Majors va organitzar una
Ofrena Floral a la Mare de Déu de Lluc. La nostra Associació en va parti-
cipar amb la presència d’un grup de membres.

El dia 18 d’agost férem un berenar a la fresca per a tots els associats.

Cada mes, juntament amb la Parròquia, hem fet una sessió Vida Crei-
xent.

Agrupació Folklòrica es Majoral   

Després d’uns anys difícils, sembla que a poc a poc tornem
a la normalitat. Aquest any hem realitzat dues mostres a la
plaça d’Eivissa de Cala d’Or els dies 18 de juny i 23 de juliol que han
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estat organitzades per la Federació de Música i Balls de Mallorca amb la
col·laboració del Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Santanyí.

A més, tenim una nova incorporació al grup: n’Aina Suñer Manresa que
ha començat a ballar amb nosaltres aquest estiu.

Enguany per Sant Miquel tenim el gust de compartir escenari amb un
grup de la nostra illa, Aires d’Andratx. Volem també agrair a Es Revet-
lers el participar amb nosaltres en aquesta mostra. 

Des de l’any passat ja no hi som tots. Com ja sabeu, un pilar important
del nostre grup ens va deixar i des del Majoral ens recordem de tu, Ana,
sempre que ballam. 

En nom de tot Es Majoral vos desitjam unes bones festes.

Associació Cultural Es Majoral - Dies i Coses

Durant aquest any, de Sant Miquel a Sant Miquel, l’Asso-
ciació Cultural es Majoral ha continuat amb la publicació
de la revista comarcal Dies i Coses, cada dos mesos. Han
sortit publicats des del número 205 al 210. 

Dia 15 de gener de 2022 l’Associació es va sumar a la sisena encesa de
torres i talaies per als drets humans, amb la trobada a la torre de can
Marines.
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A la diada de l’1 de març de 2022, vàrem aplegar-nos tots els col·labo-
radors de Dies i Coses a un conegut restaurant de Cala Llonga i, durant
la festa, vàrem concedir el guardó Estrella Mostrejada 2021 a Francesca
Suau Artigues i el guardó Estrella Mostrejada 2022 a Joan Nadal Clar.

Dia 18 de juny participàrem a la segona edició de Caminem per recordar
en homenatge als milicians que fa tres segles perderen la vida defensant
el Regne de Mallorca. La caminada va tenir inici a la torre de Portopetro
i final a la plaça de Calonge.

Dia 23 de juny, una representació de la nostra associació va recollir a
Alaró la Flama de la Llengua Catalana, encesa en el cim del Canigó. Dos
dies més tard també participàrem en la recepció de la flama davant el
Roser de Santanyí.

A s’Alqueria Blanca, dia 11 d’agost, Jaume Rigo Rigo va presentar Bat-
les, regidors i altres càrrecs de s’Alqueria Blanca i Portopetro, 1574-
2022, publicació número 10 de la col·lecció Pagofigo.

APIMA Col·legi Públic de Calonge

Durant el curs 2021-2022 l’Associació de Pares I Mares
de CEIP Calonge va realitzar les següents activitats;

Dia 21 d’octubre el dia de LES VERGES varem 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 pre-
paràrem una xocolatada que portàrem a l’escola per a tots els alumnes
i mestres.

El mes de maig vàrem organitzar el VI concurs de dibuix de la portada de
l’agenda. Els premiats varen ser na Claudia Salvadores (quart d’infantil)
i n’Izaskun Zuzama (sisè 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. Vàrem obsequiar
l’Escola amb un vestit i careta de dimoni.

S’ha mantingut el programa de reutilització de llibres.
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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 

Ha arribat setembre i com sempre les festes patro-
nals de Sant Miquel són aquí. Gràcies a Déu la pan-
dèmia pareix superada, tot està tornant a la
normalitat i per això crec que mereixem celebrar unes
festes patronals com sempre i amb totes les ganes i

il·lusions acumulades d’aquests anys passats en què no ha estat pos-
sible gaudir-les com pertoca.

La Parròquia de Sant Miquel es vol unir a la festa i desitjar-vos el millor
a cada un dels qui habitam en el nostre poble de Calonge. 

De cara al curs pastoral
que anam a començar
volen aprofitar l’avinen-
tesa d’arribar a totes les
cases del nostre poble,
per compartir-vos unes
informacions. 

La nostra Unitat de Pas-
toral acollirà prest un nou
prevere que ens ajudarà
en les celebracions. Ell és
Mn. Antoni Garau, fins
ara rector de les parrò-
quies de Ses Salines i la
Colònia de Sant Jordi. Ja
que ell ha expressat les
ganes de poder compar-
tir el més possible entre
nosaltres, hem pensat
que els caps de setma-
nes pugui residir a la
casa rectoral del nostre Arcàngel Miquel de la Basílica de la Mercè de Barcelona.
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poble. Per aquest fet haurem d’arreglar i posar a punt un poc la Recto-
ria perquè els caps de setmana i festes estigui oberta i habitada per un
capellà.

A més, pensam que necessitam reforçar l’oferta catequètica. Oferirem la
possibilitat d’optar per una modalitat de catequesi setmanal al mateix
poble de Calonge, una hora a la setmana, o per la modalitat de cate-
quesi en família que es durà a terme com aquests anys passats a San-
tanyí.

Ens agradaria també formar un grup de joves i al·lotes que volguessin
preparar-se per a rebre el sagrament de la Confirmació, per això farem
una crida passades les festes de Sant Miquel. A més necessitam refor-
çar la nostra escolania parroquial. Des d’aquí feim una convidada als
pares perquè animin els seus fills i filles perquè es facin escolans.

Desitjam també la continuació dels grups que actualment tenim en
marxa: Vida Creixent,  el Grup de Jesús i el grup constituït amb motiu del
Sínode convocat pel papa Francesc. No fa falta dir que tots ells estan
oberts a acollir tots aquells nous membres que desitgin participar-hi. 

Finalment desitjar-vos unes molt bones festes patronals de Sant Miquel
a tots i convidar-vos molt especialment a celebrar-les a la missa de festa
del dia de Sant Miquel que ens presidirà Mn. Danilo Pereira, el jove rec-
tor de les parròquies de Pollença i Port de Pollença.

Molts d’anys i bones festes a tots. Salut per a tothom!

Mn. Bartomeu Villalonga 
Rector de la Unitat de Pastoral del Terme de Santanyí



A.C. Es Majoral - Dies i Coses

AdiA Edicions - Calonge

Agrupació Folklòrica ES MAJORAL

Agrupació Voluntaris de Protecció Civil
de Santanyí

Ajuntament de Santanyí

Amics del Cavall - Calonge

Amics de la Tercera Edat de Calonge

Arcàngels i Dimonis de Calonge

Bar Deportiu - Calonge

Bar Teléfono - Calonge

Bartomeu Villalonga Moyà rector de la
U.P. del Terme de Santanyí

Boho Dreams - Santanyí

Bona Taula, restaurant - Calonge

Cal i Cant & petit calicant - Calonge

Cala d’Or Expres papereria 
i loteries - Cala d’Or

Calonge Viva - Calonge

Comissió de Festes Calongina

Construcciones José Cerezo - Calonge

Constuccions i Fontaneria Zuzama - 
Calonge

D-3 - Cala d’Or - Santanyí

Diferent - Cala d’Or

Dos Mil Dos, llenceria, corseteria, 
merceria - Santanyí

Elèctriques Manresa - Cala d’Or

Empreses Roig - Cala d’Or

Encarni, peluqueria - Calonge

Farmàcia Barceló - Calonge

Florida Centre, cafè/restaurant - Cala d’Or

Forn Germans Adrover - Calonge

Francesc Adrover Adrover

Germans Vallbona, fusters - Calonge

Germanes Franciscanes Filles 
de la Misericòrdia de Calonge

Herrería PG - Calonge

Inturotel - Cala d’Or

J.A.R., S.L. Jardineria Can Peret - 
Calonge

Jaume Julià Adrover “frare”

Joieria Coral - Santanyí

José Gómez “Churrero” 

Joves Calongins

Magatzem Adrover - Calonge

Magatzem ca sa Muda  - Santanyí

Miquel Ferrer Montserat

Modes Janine - Cala d’Or

Parròquia de Sant Miquel Arcàngel - 
Calonge

Pinturas Jaume Capó Roig - Calonge

Pizzeria Bar Nou - Calonge

Promocions 2001 Sa Vileta, SL - s’Horta

Restaurant Aquarius - Cala d’Or

Restaurant Barlovento - Cala d’Or

Restaurant Botavara - Cala d’Or

Restaurant Sa Font de n’Alis - 
Cala Mondragó

Rup i Tup - Cala d’Or

Sirer Bisuteria i Complements - Cala d’Or

Sublims Gourmet - Santanyí

Supermercat Binimelis - Calonge

Tallers Marc - Calonge

Taller Rafel Adrover - Calonge

Taxi 47 - Calonge

Xeremiers des poble

AGRAÏMENT A...
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El més sincer agraïment a totes aquelles persones que, 
desinteressadament, feis possible les festes de Calonge.

Gràcies

Toni Matas
representant de la batlessa a Calonge  



www.ajsantanyi.net


