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S A L U TA C I Ó

Diuen que després de la maror sempre ve la calma i ara podem dir que

ja hem recuperat la normalitat que ens va manllevar la pandèmia i que

tant hem trobat a faltar. Les festes de sa Cala sempre ens conviden a festa,

a trobades d’estiu a la fresca, amb amics i familiars, en definitiva, a la des-

connexió de la rutina hivernenca. Sortim i passem-ho bé, gaudim de les

activitats programades, però fem-ho amb prudència, amb respecte i sem-

pre amb tolerància. Vull aprofitar per agrair l’esforç de totes les persones

que les han fetes possible i també la tasca d’entitats, ciutadans i ciutada-

nes que dia rere dia treballen per fer de Cala Figuera un lloc millor i 

inoblidable.

Visquem intensament aquests dies i tenguem un record molt especial per

les persones que ens han deixat. 

Salut, bon estiu i visca sa Cala!

Maria C. Pons Monserrat

Batlessa
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Fotografies de Juan Antonio Cabañero Ferriol
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S A L U TA C I Ó

Estimats calers i caleres!!!

Enguany sí, enguany preparam les festes del Carme amb més il.lusió que
mai. Enguany pareix l’any dels canvis, tant a la nostra estimada Cala, (que
com tots sabeu estava molt decaiguda), com a la vida en general. Espe-
ram i desitjam, que aquests canvis seran per millorar tot en general. Tots
hem fet i seguim fent molta feina perquè tot això sigui així, i que tant tu-
ristes com residents puguem seguir gaudint i passejant pel racó més
guapo i especial que té Mallorca (almanco per als calers).

Per això, trobam que ho hem de celebrar, i ho hem de fer de la millor ma-
nera possible i tots plegats, perquè sortim de més de dos anys d’incertesa
a l’àmbit de la salut i molts més com a poble . 

Tots sabem que després de la tempesta, arriba la calma i ara és el moment
de gaudir d’aquests moments. Moments i dies que hem preparat per
poder gaudir-ne amb tota la família, dels més petits als més grans.

Jo, personalment, vull donar les gràcies als que durant tot l’any m’ajudau
a tenir una Cala molt millor i també vull agrair l’ajuda i col.laboració que
he tingut per poder organitzar aquestes festes. També me vull disculpar
de les errades, que com no, les he tingudes.

No me vull acomiadar sense tenir un record als que, per diferents motius,
enguany no podran gaudir d’aquestes festes amb tots noltros.

Ara ens queda gaudir de les festes, de l’estiu i de “Sa Cala”

Que tingueu tots unes bones festes del Carme 2022.

Bon estiu.

Maria Victòria Klein Bauzà
Representant de batlessa a Cala Figuera



Pensa en els meus muscles, teus,
entre els romanins del mar,
quan passis entre el bellveure
i l’aufabeguera del corral.

Per escales de sospirs
m’invadeix tota la sal.
Pensa-hi sempre,
quan passis entre el bellveure
i l’aufabeguera del corral.

A la nit crem romaní
per tu i el llit nuvial.
Beu-te l’aire,
quan passis entre el bellveure
i l’aufabeguera del corral.
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El caminar ardent
de la frescor de l’aigua.
Verdor horitzontal.
Abril estè d’esquena.

Vora el mar, melodia
del vestir-se dels arbres
i desvestir-se, purs,
del color i la paraula.

El mar resta tenaç
en la seva maragda.
Recorda el cel i brilla:
Vocació de l’aigua
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FESTES DE LA MARE DE DÉU DEL CARME 2022
Del 9 al 16 de juliol

DISSABTE 9 DE JULIOL
A les 9:00 h Neteja del fons marí del port de Cala Figuera, or-

ganitzada per Protecció Civil de Santanyí, conjuntament amb l’A-
juntament de Santanyí i amb la col.laboració de l’associació de
bussejadors Protemar, Semdesa, Ca n’Amengual, i Ports de les
Illes Balears.

DIUMENGE 10 DE JULIOL
A les 8:30 h Concentració de bicicletes i començament de la Volta

amb bicicleta de muntanya “Cala Figuera 2022. Homenatge
a Tòfol Figuerola” Podeu apuntar-vos-hi telefonant a l’Ajunta-
ment de Santanyí (971 65 30 02 Marga Obrador)
A l’esplanada del Moll de Cala Figuera. 

A les 18:00h Tradicional rompuda d’olles a càrrec de la Confraria
de Pescadors de Cala Figuera. Tot seguit, Ludoteca per a grans
i petits.
A l’esplanada del Moll de Cala Figuera.

Fotografia de Juan Antonio Cabañero Ferriol
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A les 22:00 h Concert de la Banda Municipal de Música de San-
tanyí, dirigida per Pedro Vallbona.
A l’esplanada del Moll de Cala Figuera.

DIMARTS DIA 12 DE JULIOL
A les 22:00 h Ballada popular amb els grups Xicalènia i Es Re-

vetlers.
A l’esplanada del Moll de Cala Figuera.

DIMECRES DIA 13 DE JULIOL
A les 22:00 h Cinema a la fresca es projectarà la pel.lícula Hotel

Transilvania 3. Per a tots els públics. A l’esplanada del moll de
Cala Figuera.

DIJOUS DIA 14 DE JULIOL
A les 21:00 h Sopar a la fresca! Llom amb tumbet a càrrec de l’as-

sociació de Veïns de Cala Figuera.
Al carrer Tomarinar.
(Vegeu-ne programes apart)

DIVENDRES 15 DE JULIOL
A les 22:00 h Havaneres i rom cremat a càrrec del grup EMBAT

Acte seguit, Festa “CALA FIGUERA OLÉ” amb els nostres djs
de sempre.

Per a aquest vespre tan especial, hem preparat unes camisetes
per poder anar tots vestits amb els logotips més destacables de
les millors discoteques de Cala Figuera de tots els temps. Es po-
saran a la venda a la perruqueria PELS PÈLS, al local de l’asso-
ciació de veïns de Cala Figuera i a l’Ajuntament de Santanyí, a
na Marga Obrador. Preu: 5 euros. Amb la compra de la camiseta,
s’adjuntarà un tiquet de rifa per poder participar en el sorteig
que es durà a terme el mateix vespre de la verbena. No et que-
dis sense la teva camiseta! 
A l’esplanada del moll de Cala Figuera.
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DISSABTE 16 DE JULIOL
FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DEL CARME

A les 18:00 h Missa solemne en honor a la Mare de Déu del
Carme.

A l’església de Cala Figuera.

En acabar la missa, la Mare de Déu serà davallada en processó
fins al moll de Cala Figuera acompanyada per la Banda Munici-
pal de Música de Santanyí. Tot seguit, processó marítima.

A les 22:30h

Gran nit de ball de saló a càrrec del Trio Nàutic i a continuació Ver-
bena amb el grup Calipop i per acabar les festes dj Kactus.

Fotografia de Juan Antonio Cabañero Ferriol



10 /  Cala Figuera 2022

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
PRESSUPOST MUNICIPAL ANY 2022

DESPESES
CAPÍTOL I:
Despeses de personal 8.660.753,71
CAPÍTOL II:
Despeses en béns i serveis 9.223.984,90
CAPÍTOL III:
Despeses financeres 43.000.00
CAPÍTOL IV:
Transferències corrents 2.702.541,84
CAPÍTOL VI:
Inversions reals 468.528,13
CAPÍTOL VII:
Transferències de capital 331.191,42
CAPÍTOL VIII:
Actius financers 0,00
CAPÍTOL IX:
Passius financers 0,00
Total 21.440.000,00

INGRESSOS
CAPÍTOL I:
Imposts directes 10.707.765,81
CAPÍTOL II:
Imposts indirectes 1.065.000,00
CAPÍTOL III:
Taxes i altres ingressos 4.970.996,36
CAPÍTOL IV:
Transferències corrents 3.778.362,06
CAPÍTOL V:
Ingressos patrimonials 659.556,16
CAPÍTOL VI:
Alienació d’inversions reals 0,00
CAPÍTOL VII:
Transferències de capital 258.319,61
CAPÍTOL VIII:
Actius financers 0,00
CAPÍTOL IX:
Passius financers 0,00
Total 21.440.000,00
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DEMOGRAFIA ANY 2021

Naixements 99
Matrimonis 41
Defuncions 50

PADRÓ D’HABITANTS (30-12-2021)

S’Alqueria Blanca 1.052
Cala d’Or 4.409
Cala Figuera 778
Cala Llombards 448
Cala Santanyí 532
Calonge 1.082
Es Cap des Moro 111
Es Llombards 610
Portopetro 827
Santanyí 4.053
TOTAL 13.902

Fotografia de Juan Antonio Cabañero Ferriol
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