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DEL 18 AL 28 DE JULIOL





Un servidor, que 
ja comença a 
tenir uns anys, 
no pensava mai 
veure la situació 
que hem viscut 
i que encara 
perdura, i molt 

menys, com a Batle de Valldemossa 
amb la responsabilitat associada que 
representa el càrrec. 
 
La COVID-19, ha capgirat la vida de 
tot el món, provocant una crisi social i 
econòmica que ens ha obligat a canviar 
els nostres costums, les nostres formes 
de relacionar-nos i el nostre dia a dia, 
a més de perdre milers de vides, d’una 
forma injusta i inhumana, com cap altre 
precedent en el temps. 
 
Ara toca treure forces, i a pesar d’estar 
en una situació excepcional, celebrar 
les Festes de la nostra estimada Santa 
Catalina Thomàs, que ben segur ha 
estat al nostre costat, vetllant la vila 
de Valldemossa i als seus ciutadans  
enfront de les terribles amenaces que 
hem viscut i que per desgràcia, encara 
estam vivint. 

Pareix que ja arribam al final d’aquest 
llarg túnel veient la llum i que amb l’estiu 
ens dóna més força i esperança. 
Hem demostrat estar a l’alçada de les 
circumstàncies, i som també capaços 
de demostrar que podem celebrar unes 
festes adaptades a la seguretat del 
moment, evitant crear riscs innecessaris.

 
Ens mereixem gaudir de les Festes de 
la Beata i veure passejar la nina que 
representa la Beateta i la seva cort 
d’angelets i de la carrossa que tant ens 
omple el cor quan encén els seus llums i 
recorre els carrers de la nostra vila.

 
En nom del Consistori, vos convidam a fer 
festa i gaudir de moments entranyables 
en família amics i veïnats mostrant la 
nostra millor cara i el nostre caràcter 
hospitalari transmetent el sentiment i 
orgull que és ser de Valldemossa. 
Esperam que altres anys vinents, siguin 
millors.

  
Bons desitjos a tothom i molta salut, seny 
i responsabilitat. Visca la Beata !!! 

Visca Valldemossa !!!

SALUTACIÓ DEL BATLE

Nadal Torres Bujosa 
Batle de Valldemossa



Festes de La Beata
DEL 18 AL 28 DE JULIOL

DIUMENGE DIA 18 JULIOL

18:30 hores 

Concert d’estiu 
a Càrrec de la coral de Valldemossa

Lloc:corredors de la Cartoixa. 

(Reserva entrades a Visitvalldemossa. 
Aforament limitat)

20:00 hores
Inici de la novena de santa Catalina 
Thómas, que es durà a terme cada dia 
a les 20h.

Lloc: Parroquia de Sant Bartomeu.
(exepte dia 25 )

DIJOUS 22 JULIOL

17:00 hores  

Taller familiar

SLIME
Per a nins i nines apartir de 3 anys. 

Lloc: Pati escola Vella
  



DIVENDRES 23 JULIOL
 
18:00 hores

Activitat infantil Actuació de pallassos

”Noces per nassos”

Per a públic familiar. 

Actuació inclosa dins el Catàleg CACIM.

Lloc: Costa Nord 
(Reserva entrades a Visitvalldemossa. 
Aforament limitat 200 persones)

22:30 hores

George Sand 
(mi vida es la vuestra)   

Lloc: Corredors de Cartoixa.
(Reserva localitats a 
Visit Valldemossa)



DISSABTE 24 JULIOL

18:30 hores. 
Cercavila a càrrec de la Banda 
de Música de Montuiri i la Banda 
Municipal de Valldemossa.

22:30 hores
Proclamació de l’Hereva i les Dames 
d’honor de les festes 2021 seguit pregó 
de festes.

L’hereva d’enguany es Mariona 
Vila Calafat i les dames són Bruna 
Calafat Boscana, Sara Janigova, Irene 
Llompart Mayol i Sofia Arias Sumara.

El pregó d’enguany es a càrrec de la 
Sra. Alicia Martínez Hermosilla.

En acabar, podrem gaudir del concert:

“El discret encant de la 
música“ 

A càrrec de la cantant Lorena Bonnin  
acompanyada per Carlos Bonnin 
(piano) i Javier González (Guitarra) 

   

Lloc: Plaça de cartoixa. 
(Aforament limitat, reserva lloc a 
Visit Valldemossa)



DIUMENGE 25 JULIOL

09.00 hores
Inici Mercadet Solidari a benefici de 
l’Associació “Projecte Paraguai” on 
hi haurà punts de venda, animació, 
activitats per a nins i nines i més. 
Durant tot el dia.

Lloc: Plaça Bartomeu estaràs.

10:30 hores
EL LABERINT és una experiència 
col·lectiva per totes les edats, capaç 
de transformar qualsevol espai públic 
quotidià (plaça, carrer, parc…) en una 
lúdica trobada. 

Es tracta d`una insòlita xarxa de parets 
transparents i passadissos franquejats 
per enigmàtiques portes, on allò que 
saps i que fas crearà el teu propi 
camí. Una instal·lació de gran format 
que planteja el més excitant repte 
atemporal.

Lloc: Pati escola Vella

18:00 hores

Missa i novena en homenatge als 
majors. 

En acabar la missa actuació del  
Parado de Valldemossa i l’escola de 
Ball de Valldemossa.

Lloc: plaça de Cartoixa

(Aforament limitat, es prioritza les 
persones majors baix reserva, es 
demana que si van acompanyats que 
sigui amb un familiar)



20:00 hores

Concert de 

“SUASI I 

ELS ELECTRODÒMESTICS” 

Lloc: Costa Nord aforament limitat

22:00 hores

Vista Cultural 

“Cartoixa de nit”
 
A càrrec de Conce Bauzà de Mirabó. 

Es farà una visita nocturna guiada 
per els voltants de Cartoixa i el seu 
interior. 

Coneixent la història de la Nostra 
Cartoixa.

(Reserva entrades a 
Visit Valldemossa
Visita limitada a 30 persones).          

Lloc Inici: Miranda dels Lledoners 



DILLUNS 26 JULIOL

17:30 hores 

Activitats del programa Fires i Festes 
de la Direcció Insular d’Esports del 
Consell de Mallorca amb espai 

Multiaventura 
per a infants a partir de 6 anys a 12 
i espai  psicomotricitat nins de 3 a 6 
anys.

Lloc: Pati escola vella
(Aforament limitats)

DIMARTS 27 JULIOL

18:00 hores

Passacarrers de la Banda de Música 
de Montuïri i banda de l’escola 
municipal de Música de Valldemossa, 
per diferents carrers del poble.

19:30 hores

Missa i processó solemne amb la 
relíquia de Santa Catalina Thomàs. 

En acabar es farà ofrena floral a la 
nostra Santa (Respectar les mesures i 
les pautes de l’organització)

Lloc: Missa i inici processó, església 
de cartoixa. 
Finalitza església Sant Bartomeu.

22:30 hores

Carmen Jaime en concert

Lloc: Costa nord
Reserva entrades Visit valldemossa



DIMECRES 28 JULIOL

9:00 hores

Cercavila de la Banda de música de 
Montuïri convocant al poble al dia 
gran de la festa.

10.30 hores

Desfilada de la Beateta, la cort 
d’angelets, Hereva i dames d’honor. 

Acompanyats de les autoritats i la 
banda de música que aniran des 
de l’Ajuntament fins a l’església de 
Cartoixa per presidir la missa en Honor 
a Santa Catalina.

11.00 hores

Missa en Honor a Santa Catalina 
Thómas.
Col·laboren: 
Cor Parroquial i Parado de 
Valldemossa

Lloc: Església de Cartoixa
(També s’habilitarà un espai a la plaça 
de Cartoixa per ampliar l’aforament, es 
retransmetrà per streaming)

18:30 hores

Concert de la Banda de Música de 
Montuïri.

Lloc: Plaça de cartoixa

21.30 hores

“Sortida del Carro Triomfal” 
juntament amb els carretons de 
pagesos i pageses. 

La comparsa anirà acompanyada de la 
Banda de Música de Montuïri, 
els Xeremiers de sa Garriga  i 
l’Escola de Música de Valldemossa. 
(Espai minusvalids)Ubicació 

Enguany, la Beateta serà representada 
per la nina Clara Amengual Torres. 

DIA DE LA BEATA



La cort d’angelets està formada per 

Pep Vicens Joubert, 

Miruna Maria Dàmians Chiracu, 

Luca Michele Monno Perez, 

Jordi Reynés Amengual, 

Adrià Bauzà Calafat, 

Sophia Alemany Me, 

Lucas Vicens Joubert, 

Nico Vairoletti Fleitas, 

Chloe Compte Julià, 

Mireia Moragues Moyà, 

Roger Martín Delgado i 

Pablo Santiago Cibrian Wagner

Col·laboren i organitzen: Comisió del 
Carro de la Beata, Associació dels 
animals del carro de la beata, Xeremiers 
de sa Garriga, Escola de Música de 
Valldemossa, voluntariat de Protecció 
Civil de Valldemossa, voluntariat del 
Carro de la Beata i Ajuntament de 
Valldemossa.

DIA DE LA BEATA



PREGÓ DE LES FESTES 
DE LA BEATA DE 2019

Hereva, dames d’honor, honorables 
autoritats, parents, amics, coneguts i 
benefactors: bon vespre a tots.

Un any més han arribat les festes de 
la Beata, un any més ens trobam a 
Cartoixa per donar-les començament, 
un any més tenim ja la coca i el vi
preparats, i un any més l’únic que això  
vos costarà serà el d’haver de sentir
-i fins i tot escoltar- al pregoner de 
torn, qui haurà de fer tot el possible
perquè aquest preu no sigui massa 
car, pel bé de la salut de tots els 
presents.

Enguany, com que ja sabeu que (per 
culpa d’aquesta cosa tan terrible
que és l’urbanisme gestionat de 
qualsevol manera) l’Ajuntament va 
magre, no s’ha trobat ningú més per 
fer aquesta feina tan bruta que un 
servidor.

Una elecció que, al marge d’evidenciar 
el mal gust del consistori, ha  
recaigut en un personatge sense més 
mèrits que els de ser mal casadís i 
políticament sospitós, i ben allunyat 
de les insignes figures que en altres
temps han parlat des de darrere 
d’aquest faristol.

Però, bé, el mal ja està fet; només 
em resta pal·liar-lo intentant fer 
agradable la vetlada. De manera que 
no m’estendré sobre extraterrestres,
ciència-ficció o edificacions il·legals 
-totes elles matèries per mi tan
estimades-, ni altres curolles meves; 
sinò que em detendré en la
contemplació (ja que vivim en terres 
lul·lianes, tot i que massa sovint ho
oblidam) dels dos aspectes que més 
em vinculen a aquestes festes tan 
nostrades. Un que apunta al passat i a 
la tradici , i un altre que es refereix
al present i a l’avenir.

El primer d’ells, com no podia ser 
d’altra manera, és la circumstància
de ser el net major de qui durant tants 
d’anys es va encarregar d’engalanar
el Carro Triomfal, Francesc Ripoll 
Lladó, mestre Xesc Manitos; el qual,
amb els companys que conformaren 
aquella llegendària comissió de festes
que revifà les celebracions en honor a 
la nostra santa a mitjans dels anys
seixanta (integrada també per Miquel i 
Jaume Calafat, Pep Morey i Jaume
Torres, amb l’ajut de Josep Coll 
Bardolet), tant va fer per evitar-ne la
decadència que aleshores les 
amenaçava. El meu padrí, personatge
sensible, inquiet i autodidacta, que tant 
arreglava rellotges a canvi només
d’un parenostre com s’entretenia -ja 
jubilat- amb el cinema aficionat de
súper-8, va assumir aquesta difícil 



tasca com una prolongació de la seva
preocupació per l’estètica i el detall 
que tant el caracteritzaven com a
mestre d’obres, en una època en què 
l’arquitectura encara es podia
considerar una de les belles arts.

Com si fos ara, encara el veig armat 
amb una canya a mida de
l’alçada del carro, per assegurar-se 
que passaria pels carrers sense
enganxar-se en les tires de paper que 
els decoraven. Semblava això una
figura fugida d’un llibre de cavalleries, 
lluitant artesanalment contra els
adornaments industrials; però tot fos 
perquè fins i tot el més petit detall
estigués perfecte per a la gran festa. 
Tot fos perquè, en acabar l’ofici del
dia de la santa, en la cotxeria que 
encara es coneixia com el Teleclub, en
mig de l’olor de la murta i els gladiols, 
els meus germans i cosins tenguèssim 
el privilegi de ser els primers en 
contemplar com havia quedat la 
carrossa d’aquell any. Érem nins, i no 
érem conscients de la feinada que
havia suposat, dels maldecaps, de les 
discutides, i dels moments de vida
perduts darrere aquell armatost vell de 
quatre rodes que era tan mal de
remenar, en tots els sentits.

Mestre Xesc Manitos va ocupar-se 
del Carro Triomfal de 1965 a 1984, un 
any abans de la seva mort, quan la 
malaltia ja li va impedir continuar la 

feina. Després d’ell, el testimoni va 
ser recollit pel seu nebot Mateu Ripoll, 
i pel seu net, Miquel Boscana; els 
quals, com tothom ja sap, han vengut 
desenvolupant aquesta tasca fins l’any 
passat, és a dir, durant trenta-quatre 
calorosos mesos de juliol. Des d’aquí, 
precisament avui, m’agradaria, en 
nom de tots, manifestar-los el meu 
reconeixement per la seva constant 
dedicació i pels magnífics resultats 
aconseguits, que -sens dubte- 
reuneixen molt més mèrit que tot el 
que jo pugui atesorar per estar
anit pronunciant el pregó. Moltes 
gràcies, per tant, a tot dos per tants
d’anys de prosseguir la tradició de la 
nostra estirp, i mantenir així viu el
record de qui la va iniciar.

I, tot seguit, relatats ja els pecats 
familiars, arriba el moment de
confessar les pròpies faltes. El segon 
dels aspectes que em vinculen a
aquestes festes  és un vici ja sense 
excuses pretèrites, tot i la tradició
futbolera de la branca uruguaiana de la 
meva ascendència. Com sabeu, a
partir de 1985 -any de la mort del meu 
padrí, ves per on- es va començar a
disputar a Valldemossa una singular 
competició de futbol sala (bé, millor
dit, d’una cosa que ens pensàvem que 
era futbol sala, perquè realment no
s’ajustava a les normes oficials 
d’aquesta modalitat esportiva), que,
miraculosament, va superar tots 



els entrebancs que es presentaren 
(en forma de lesions de jugadors, 
agressions als àrbitres, manca de 
mitjans, descontrol organitzatiu, 
etcètera) i va arribar a fer-se un lloc 
en els avorrits estius d’aquells temps. 
El premi al seu èxit consistí en ser 
incorporat a les festes i passar a 
denominar-se Torneig de la Beata. 

Encara que havia estat auspiciat al 
principi pel CD Valldemossa Atlètic 
(recentment desaparegut), des de la 
quarta temporada fou l’Ajuntament qui 
es va fer càrrec de la seva continuïtat, 
tot i el seu caràcter anàrquic i poc 
formalista, tan allunyat dels rigors 
administratius i d’altres esports també 
practicats a ca nostra. Sigui com 
sigui, l’estranya criatura es va posar 
dreta tota sola i va caminar fins a dia 
d’avui, quan en celebram ja la trenta-
cinquena edició. Es tracta, doncs, 
d’una manifestació cultural sense 
parangó a Valldemossa, no sempre ben 
apreciada, que ha sabut mantenir-se 
viva al llarg del temps i prosperar, fins
a l’extrem que un jugador internacional 
i campió d’Europa amb la selecció
espanyola de futbol sala va participar 
en el torneig de 2017. Tot així gairebé 
sense més suport que aquell que li 
han brindat una sèrie de persones, 
indeterminades i sempre distintes, que 
mai no han cercat protagonisme més 
enllà de la vessant purament esportiva.

Persones que, com a jugadors 
individuals o integrades en un club,
han protagonitzat sobre el camp 
petites grans gestes, com guanyar set
vegades el torneig, anotar un davanter 
11 gols en un mateix partit, o que un
únic equip hagi disputat totes i cada 
una de les seves 35 edicions.

Juntament amb altres fites de glòria 
més dubtosa, com deixar passar 24
anys entre dues classificacions per a la 
final, estavellar 24 vegades l’esfèrica 
al pal en la temporada, o fer durar un 
partit dues hores i quart perquè només 
hi havia una pilota i acabava sense 
remei fora de la pista.

Però, d’una o una altra manera, entre 
el que és sublim i allò que és ridícul, 
successives generacions de futbolistes 
han deixat la seva emprenta (i fins i
tot qualque dent) sobre el terreny de 
joc; mentre des del públic alguns de
nosaltres començàvem a recopilar 
tantes i tantes dades per a la memòria
futura, i ens an vem implicant poc a 
poc en la pròpia organització de la
competició. Futbolistes que, al mateix 
temps que escrivien una petita
història, estaven creant un gran mite, 
humil i cassolà, però mite en
definitiva; que -com tots els mites- ja 
no era obra de ningú en concret, sinò
de tota una col·lectivitat. Qui vos parla 
ha posat per escrit aquella història -
i supós que per això estic avui aquí- per  



el mite, inaprehensible i fugisser,
es resisteix a ser plasmat, i com a molt 
es deixa entreveure. Per això,
intentar recollir un mite en un llibre o 
en una pàgina web no deixa de ser
una lluita romàntica, tan quimèrica que 
està perduda abans de començar-la;
com la del meu padrí amb la canya 
contra els fils i el paper de mal gust
col·locats massa baixos, que tanmateix 
ressuscitaven any rere any.

Senzillament, el que és de tots no és de 
ningú, i no podem reivindicar-ne
cap dret, més que el d’haver deixat 
testimoni de la seva trajectòria. 

Una trajectòria que ja suma 35 
temporades, com he dit abans, i que 
esperem que es prolongui molt més 
en el futur; tot i la manca d’unes 
instal·lacions adequades des de 
que en 2013 se suprimís la pista del 
poliesportiu. Tal volta ara, a principis 
de legislatura, és un bon moment per 
repensar una decisió que aleshores 
va resultar tan polèmica, pel bé tant 
de la història com del mite del nostre 
estimat torneig.

I fins aquí el que he volgut compartir 
anit amb tots vosaltres, els records 
d’altres temps i la persistència dels 
esforços conjunts o altruistes,
tan necessaris en una societat tan 
individualista com la d’avui en dia. Ja
per acabar, només vull afegir que, de la 

mateixa manera que no hi podria haver 
una Valldemossa sense muntanyes, 
per exemple, tampoc mai no hi
podria haver una Valldemossa sense 
valldemossins. Ja siguin mestres
d’obres amb vertader gust per la 
tradició, o una colla d’adolescents amb
ganes de tupar una pilota, tots ells -i 
totes elles- són el nostre més preuat
patrimoni, especialment quan el debat 
sobre les identitats col·lectives està
a l’ordre del dia. No el deixem perdre, 
cuidem-lo, i de veritat vos dic que
arribarà a donar bons fruits en aquesta 
terra tan fèrtil.

I ara, després de tantes metàfores, que 
el vi i la coca ens desembafin
les neurones i ens endolcin la nit!

Molts d’anys a tothom i bones festes de 
la Beata!

Maties Morey Ripoll



PERSONES 
MAJORS DE 
                                             ANYS

ANY 1920    
JAUME MAS ESTARAS 19/8/20
MARGALIDA COLOM COLOM 19/12/20
 
Any 1922  
CATALINA CICEROL THOMAS 26/11/22
  
ANY 1923  
MARGALIDA CALAFAT BOSCANA  24/1/23
 
ANY 1924  
CATALINA TORRES ESTRADES 6/6/24
ANTONIA MAS ESTARAS 17/9/24
  
ANY 1926  
ANTONI BALAGUER VAQUER 15/3/26
CATARINA ESTARAS MOREY 26/4/26
BERNAT JUAN CARBONELL 25/5/26 
 
ANY 1927  
CATALINA PONS RULLAN 28/2/27
FRANCISCA MARTORELL MARTORELL 20/5/27
CATALINA COMPANY DOMENGE 2/6/27

MARIA MOREY MOREY 21/7/27
PEDRO ANTONIO MAS JUAN 29/8/27
 
ANY 1928  
BARBARA FEMENIA DAMA 16/12/28
  
ANY 1929  
MARIA MAGDALENA FRAU RIBAS 3/4/29
BRUNO CALAFAT BOSCANA 10/9/29
MARIA TORRES MAS 4/10/29
PAULA COLOM PONS 11/11/29
MARGARITA TORRES ESTRADES 14/12/29
  
ANY 1930  
MARGARITA FIOL TRIAS 23/5/30
PEDRO MOREY MOREY 5/10/30
JUAN GELABERT MAS 7/10/30
VICENTA JUAN VILA 3/11/30
  
ANY 1931  
ANTONI FERRER GINARD 17/4/31
ANTONIO TORRES JUAN 18/5/31
  
ANY 1932  
FRANCISCA MORELL COLOM 15/5/32
CATALINA MARTORELL BOSCANA 22/5/32
JOSE LUIS GARCIA-FARIA VIVES  2/8/32
MARIA FIOL TRIAS  16/10/32
LEONOR FORTEZA FERRARI 29/10/32
JUANA MAS JUAN 20/11/32
 
ANY 1933  
PRAXEDES MARTORELL MATEU 12/3/33
MARIA DELFINA GARCIA CALVEIRA 28/5/33
MIGUEL REYNES AMER 25/9/33
MARYLIN BURR NAGY 20/11/33
MAGDALENA VILA VILA 15/12/33
 
ANY 1934 
RAFAEL DURAN PUIG-GROS 24/1/34
ANTONIO FERRAGUT FRONTERA 10/8/34

80



Degut a la llei sobre protecció de dades, per sortir al llistat de la gent gran és necessari que abans haguin firmat 
la seva autorització. Demanam disculpes per si algú no ha arribat a temps i no surt al llistat. Tot i això, està més 
que convidat a la seva festa i demanam que firmin l’autorització per introduir-los al llistat de l’any que ve.

GABRIEL CATALA AMENGUAL 25/8/34
MIGUEL ESTARAS CALAFAT 21/10/34
MANUEL MIRO PIÑA 30/12/34

ANY 1935  
MARGARITA MAS TORRES 13/1/35
CATALINA MOREY MOREY 21/3/35
MARIA ROSA FERRAGUT AGUILO 29/071935
 
ANY 1936  
JUAN OLIVER MATEU 19/2/36
ANTONIO ESTRADAS PONS 26/2/36
JUAN MUNTANER MARROIG 28/5/36
CATALINA PASTOR LLADÓ 24/7/36
ANTONIA CALAFAT CALAFAT 27/8/36
MARIA VISITACION DE LUCAS ENCINA 1/9/36
RAFAEL GELABERT DARDER 3/9/36
MAGDALENA ESTARAS CALAFAT 11/9/36
 
ANY 1937  
MARIA JUAN MAS 5/1/37
BEATE GOECKER 7/2/37
JUAN FIOL COLOM 13/2/37
BERNAT BUSQUETS AMENGUAL 6/5/37
MARGARITA MOREY TORRES 29/5/37
ANTONIO MOREY RULLAN 8/6/37
ANTONIA MOREY MOREY 30/7/37
JOSEFA COLOM MOREY 22/7/37
MARGARITA ESTEVA LLADÓ 29/7/37
JOANA PERICAS BENNASAR 2/9/37
MAGDALENA ESTARÀS ESTARÀS 21/9/37
CATALINA MAS TORRES 28/12/37
 
ANY 1938  
MARGARITA RIPOLL LLADÓ 5/2/38
CARME MAS CALAFAT 20/7/38
VICENTE MOREY MATEU 9/9/38

MANUEL CANO MUÑOZ 3/11/38

RAFAEL VILA CALAFAT 18/12/38

RICARDO JIMENEZ CABAÑERO 24/12/38

  

ANY 1939  

JUAN RIPOLL CAMPS 6/1/39

MARGALIDA TORRES CALAFAT 16/2/39

ANTONIO PERICÀS ORDINAS  5/6/39

LUIS OLIVER BARCELÓ 9/6/39

IONE KING MAGUIRE 12/6/39

MATIAS ROMAGUERA BERNAT 8/8/39

MARGARITA SALVÀ CALAFAT 27/8/39

PEDRO CALAFAT MERCANT 1/10/39

MIQUEL RIPOLL RUTLAN 1/10/39

JOAN ANTONI ESTADES DE MONCAIRE 14/11/39

ANTONIA MOREY TORRES 27/11/39

   

ANY 1940  

JUAN MAS CALAFAT 16/5/40

PERE COMAS PLANAS   12/6/40

ANTONIA FERRER GINART 3/7/40

JUANA AGUILO AGUILO 27/7/40

NILS KONRAD BURWITZ LOHSE 16/10/40

JOSE MARCONI CUÑA-MAGALLANE 18/4/40

MARIA MAGDALENA VIDAL BUCHER 17/6/40

   

ANY 1941  

ANA RUFINO FERRER 27/09/41

ANTONIA PRATS FLUIXÀ 21/2/41

JOSÉ MIGUEL JIMENEZ MAYOR 3/3/41

ANTONIA ESTEVA LLADÓ 2/10/41

ISABEL SERRANO DARDER 13/10/41



Durant les Festes que el poble 
de Valldemossa, dedica a la 
seva païsana Santa Catalina 
Thomas, els valldemossins 
i valldemossines de totes 
les edats, així com visitants, 
convidats i devots seguidors de 
la nostra Santa, ens preparam 
per formar part d’una de les 
tradicions mes estimades i 
arrelades de Valldemossa: 
sortir al carrer vestit de 
pagés o pagesa, els  dies més 
importants de les festes, dia 27 
acompanyant la reliquia de la 
nostra Santa i el dia 28 , dia de 
Santa Catalina Thomàs. 
Des de l’Ajuntament de 
Valldemossa, i des de el més 
profund sentiment del poble de 

Valldemossa, volem recalcar la 
importancia que vestir de pagés 
o pagesa, es una tradició per el 
que cal anar correctament vestit. 
El vestits tradicionals no són 
una disfressa utilitzada per 
ambientar de pagés o pagesa 
les festes d’un poble, si no, que 
es un tresor que ens permet 
conéixer informació sobre la 
vida i els costums dels notres 
avantpassats. 
Veure homes i dones mal 
vestits, per exemple, homes 
sense calcetins o dones que en 
lloc del tradicional “gipó” duen 
una  camiseta de maniga curta 
o un simple jersei, o que tant 
homes com dones mesclen 
peces del que es el vestuari de 

feina, del dia a dia en les tasques 
del camp, amb el vestuari de 
festa o cerimònia, propi de 
les classes burgeses o dels 
diumenges, o que el calçat no 
te res a veure amb el que era 
habitual, i duen unes sandàlies 
o espardenyes  modernes , en 
lloc de sabates fermades per 
mudar o espardenyes igualment 
fermades per vestir de feina, etc. 
Son maneres no adecuades per 
vestir amb respecte els nostres 
vestits de pagés o pagesa 
tradicionals.

Es per això que volem identificar 
i definir com i de quina manera 
s’ha de vestir correctament.

Senyor o festa

Calçons de teles 
més lluentes i 
cares identifi-
cant la classe 

burguesa, igual 
o parescudes a 

ses teles de ses 
faldes de ses 

dones. 

Com a calçat, sabates 
negres fermades 

amb cordons.

Com a calçat, 
espardenyes 
d’espart                   
fermades o 
porqueres 
típiques de fer                  
feina al camp.

Calçons de 
teles rústi-
ques, solen 
ser de ratlles                                
i més gruixa-
des, al igual 
que les enagos 
de ses dones. 

Treball o camp Senyora o festa

Faldes de teles 
lluentes o  

brocades, cares i 
de bona qüalitat 

que identificaven 
les classes altes 

de la societat 
mallorquina i 
la burguesia. 

També les                                                                 
duien els diu-

menges la resta 
de pageses.

Anomenades enagos, 
son de teles rústiques 
principalment de 
ratlles, solen dur un 
puny d’un pam aproxi-
madament a prop de 
la cintura de diferent 
estampat o color.

Davantal

Maneguins fins els colzes, 
a conjunt normalment 
amb el rebosillo,  
per fer feina i  
no embrutar  
les mànigues.

Com a calçat, espardenyes 
d’espart fermades o porqueres 
típiques de fer feina al camp.

Pot ser de cotó blanc, decorat 
amb estampació de piquets 
o brodat.

De tela fina i blanca, 
espècie de tul amb 

randa 

Botonada  
dorada a damunt 

els  colzes,  
acabant amb un 

petit puny  de 
puntilla blanca. 

Com a calçat,  
sabates negres fermades  

amb cordons o llaçada.  
Poden dur una mica de tacó.  

RECOMANACIONS DE COM VESTIR TRADICIONALMENT A 
VALLDEMOSSA

Treball o camp



DISSABTE 7 D’AGOST

Artdemossa 2021 de 10 a 21 hores.
(Un dia ple d’art)
Programa a part.

- Programa Festival Chopin 2021
Més informació a: 
http://www.festivalchopin.com/

Indicacions pel bon transcurs de les festes

AJUDA A PERSONES AMB MOBILITAT 
REDUÏDA
L’Ajuntament de Valldemossa durà a terme una 
sèrie de mesures per facilitar que les persones 
amb mobilitat reduïda que ho desitgin puguin 
gaudir dels actes emmarcats dins el programa 
de Festes d’Estiu de Valldemossa.
Per aquesta raó, en els actes del programa on 
apareix la imatge següent,  hi haurà un espai 
reservat per a persones amb mobilitat reduïda, 
per tal que aquets tinguin  un fàcil accés i 
una bona visibilitat.( Aquests llocs s’han de 
comunicar quan es faci la  reserva a l’acte que 
vulgui assistir)
Com Ja està estipulat, el dia del 
carro,s’habilitarà un espai per aquelles 
persones amb  mobilitat reduïda que hi vulguin 
assistir aquest espai estarà situat a la plaça 
Bartomeu Estaràs. Pregam, per aquest acte, es 
confirmi l’assistència abans de dia 26 de juliol 
per tal de poder organitzar de la millor manera 
possible l’espai.
A més, per a totes aquelles persones que 
vulguin assistir a qualsevol acte de les festes 
i ho necessitin, l’Ajuntament de Valldemossa 
posa a la seva disposició el  transport a l’acte 
amb el vehicle de serveis socials .
És necessari sol·licitar aquest servei amb un 
mínim d’un dia d’antelació abans de l’acte al 
qual vulgui assistir.

Restriccions de circulacio i aparcament
Per un bon desenvolupament dels actes 
festius, vos indicam els dies i llocs en que 
serà necessari el tancament i delimitació tant 
d’aparcament com de circulació als espais de 
la localitat.
*** Dia 24 de juliol amb la celebració de la 

proclamació de l’hereva i el pregó. Hi 
aura restriccions del transit durant el 
passacarres de la banda de mùsica de 
Montuïri. A mes el vespre durant l’acte 
també hi haura algunes restriccions i 
espais delimitats.

*** De dissabte 27 de juliol fins dia 29 en 
finalitzar les tasques de neteja del casc 
urbà, es restringirà tant la circulació com 
l’estacionament de cualsevol vehicle.

*** Dia 7 d’agost per la celebració d’Artdemossa, 
es restringirà la circulació i aparcament  en 
els carrers i espais fectats per l’acte.

Mesures sanitàries per prevenir contagis de la 
COVID-19.
Per poder garantir la seguretat sanitària. 
Durant el transcurs dels actes de les festes, 
s’aplicaran algunes mesures entre les quals 
destaquen. 
Tots els actes, menys les activitats infantils 
que requereixen la participació activa, seran 
amb seient assignat. 
Els aforaments seran limitats. Per això és 
necessari apuntar-se amb antelació als actes. 
Es faran controls d’accessos als actes. 
Especialment, el dia 28 de juliol, durant 
el transcurs del recorregut del Carro, tot 
l’espai per on transcorre el recorregut, 
serà obligatori l’ús de mascareta. A més es 
demana evitar desplaçaments innecessaris 
per evitar aglomeracions. 
A tots els actes, es demana que s’obeesqui per 
que es segueixin les pautes i recomanacions 
del personal d’organització. 
Agraïm la vostra col·laboració per avançat.



DESITJAM 
PASSEU 

UNES BONES 
FESTES


