Salutació
del
Batle
Estimades taujanes i taujans:
Les festes d’estiu de Santa Eugènia ja son aquí! I tenim més
ganes que mai de gaudir-les després de dos anys de restriccions.
Entre dissabte 23 de juliol i dilluns 8 d’agost Santa Eugènia
celebrarà unes festes on els protagonistes sereu vosaltres,
taujanes i taujans. La regidoria de festes s’ha posat al capdavant per donar forma a un programa de festes molt complet i que presenta activitats per a totes les edats.
Com no pot ser d’altra manera a Santa Eugènia, aquestes
festes comptaran amb l’eix fonamental de la cultura. Hi
trobareu la projecció de curtmetratges, un documental i
cinema. Gaudirem de la XXIII Mostra d’Arts Escèniques entre
els dies 28, 29 i 30 de juliol. El teatre també hi serà present
amb una obra molt taujana. Ballarem i cantarem amb gran
varietat d’estils musicals. Jugarem, ens divertirem i també
tendrem temps per a ser solidaris amb els més necessitats.
En nom de l’Equip de Govern vos vull convidar a que aquestes
festes d’estiu del 2022 comptin amb la vostra participació
activa, amb els vostres familiars i amics. Entre totes i tots
farem de Santa Eugènia un poble viu i solidari.
Molts d’anys i bones festes.
Joan Riutort Crespí.
Batle de Santa Eugènia.

PREGÓ
2021

A càrrec de Pilar Bascuñana Bibiloni

Hola, bon vespre a tots!
En primer lloc, vull donar les gràcies a l’Ajuntament per haver-me
donat l’oportunitat de viure aquest moment tan especial per a jo.
Com a taujana, fer el pregó de les festes del meu poble me fa
molta il.lusió; és un orgull i a la vegada una responsabilitat. I dic
responsabilitat perquè, quan el batle me va demanar si volia fer el
pregó, i me va dir que havien pensat amb jo com a infermera, per
representar al Col.lectiu Sanitari que ha fet i fa tanta feina per tenir
cura de tots noltros, i a la vegada també donar veu als altres Col.
lectius Essencials que des de el minut zero estan treballant per a
tot el poble, no li podia dir que no.
A tots aquests col.lectius, el meu agraïment:
- a les botigueres i al personal dels “ supermercats “ que varen facilitar i duu la compra a la gent gran i a la que ho necessitava per que
no sortís de casa.
- als pagesos perquè ens han donat els seus productes per menjar i
que varen desinfectar els nostres carrers.
- a la policia local per vetlar per la nostra seguretat i ajudar a tots
els veïnats.
- al personal de la farmàcia que feia feina sense descans. -als mestres per estar pendents dels seus alumnes gràcies a les noves tecnologies.
- als voluntaris que es van preocupar per aquells que necessitaven
ajuda.
- a tot l’Ajuntament per estar pendent de tots els veïnats i d’informar-nos.
- i a tots els taujans i veïnats de Santa Eugènia que han fet les coses
bé i que varen quedar a casa fins que varem poder sortir.
Gràcies a tots!

Vos xerraré un poquet de la meva experiència com a infermera al
meu hospital, Son Llàtzer, durant aquesta pandèmia, però intentant enfocar-me en els aspectes més positius, que encara que no
ho sembli, n’hi ha.
Per començar , és just que recordem a aquelles persones que per
culpa de la Covid ens han deixat, per elles i per les seves famílies i
amics que no varen poder acompanyar-los ni acomiadar-se d’ells
com es mereixien , en aquest moment tant trist i difícil, el meu sincer condol.
Quan ens van confinar estàvem tots regirats, de cop i volta, ens
va canviar tota la nostra vida i a l’hospital també. Teniem por perquè aquest virus era desconegut, no ens podiem contagiar perquè
haviem de tenir cura dels pacients, ens necessitàven bé i sans, i
tampoc voliem contagiar a les nostres famílies. Necessitàvem més
que mai estar tots únits i així va esser, va néixer un sentiment de
solidaritat, d’humanitat i de responsabilitat per fer la nostra feina
ben feta, i una força especial per estar pendents uns companys dels
altres, perquè erem les úniques persones que podíem i estàvem
amb els pacients i l’únic nexe d’únió amb les seves famílies.
Vos he de dir que van ser i encara són moments molt difícils, no
estàvem preparats per afrontar aquesta pandèmia que ens ha tocat viure a tots, faltàven equips de protecció individuals i desconeixiem els trataments a seguir per poder atendre els pacients, però
ho varem fer i ho seguim fent, perquè és la nostra feina i la nostra
vocació.
Jo no he treballat a 1a línea amb els pacients Covid però si que he
fet feina des de el primer dia, com sempre, amb la diferència d’anar
protegida de dalt a baix amb els EPIS.
Dir-vos que per tenir cura d’aquests pacients amb la Covid, i com
heu pogut veure tots a les notícies, cal posar-se els anomenats
EPIS, aquesta espècie de “ mono d’astronauta “, més col.locar-se
dues mascaretes, una FFP2 primer i una quirúrgica a sobre, més
unes ulleres o una pantalla protectora pels ulls, més dos parells de
guants, més els peus embolicats amb bosses de plàstic, tot això
abans d’entrar a l’habitació de cada pacient i dur-ho posat durant
tot el temps que se l’ha d’atendre, fer feina així hores i hores, amb
tot l’esforç físic i psicològic que aixó implica, vos ho imaginau per
un moment … Però posar-se’l és la part més fàcil, la cosa es complica a l’hora de retirar-se tot això, perquè s’ha de fer ben fet, seguint

una seqüència i un protocol estricte, i que ha d’estar supervisat
pels companys, que m’han dit que s’anomenen “ miralls” , per no
contaminar-nos i evitar també contagiar-nos. Els pacients només
poden veure els nostre ulls i escoltar la nostra veu, però confien
amb noltros i saben que estam aprop seu per tenir cura d’ells, i esser la conexió amb les seves famílies, perquè hem de recordar que a
l’hospital estan tot sols.
Fer feina així és complicat , però no només pel personal sanitari,
també per les netejadores que fan feina sense descans entre pacient i pacient , perquè ho han de netejar tot, i vos he de dir que en tot
aquest temps no he sentit a cap d’elles queixar-se , tot el contrari,
venen amb un somriure , fan una feinada i fins i tot ens animen a
seguir. També pel personal de les ambulàncies, que acompanyen els
pacients d’un lloc a l’altre i sempre disposats a ajudar-los.
Gràcies a tots ells per la feina que fan, tot i el cansament de tant
de mesos que duim amb aquesta situació, a tots els companys dels
centres d’Atenció Primària, als dels centres de vacunació i als dels
hospitals, moltes gràcies a tots!
Però, una de les millors coses que per jo ens ha donat aquesta pandèmia, i que record amb emoció, i que ja no feim, era el moment
dels aplaudiments, aquesta estoneta que teniem cada dia a les vuit
de l’horabaixa, quan sortiem als balcons i a les finestres a aplaudir,
a donar les gràcies a tots els que treballaven en aquells moments
pels altres, a donar-los força i a fer-los sentir que no estaven tot
sols, que les necessitàvem. Era un moment molt especial, perquè
després dels aplaudiments, aquells cinc o deu minuts xerràvem, si
xerràvem amb els nostres veïnats, cada dia, teniem un poquet del
nostre temps per dedicar i compartir amb les persones que tenim
més aprop, els veïnats. Aquests moments ens varen permetre recordar coses de quan erem petites amb la meva veïnada na Xisca, a
conéixer a uns nous veïnats ciutadans que ja són taujans d’adopció
i que són benvinguts al nostre poble, a preocupar-nos quan no veiem a defora a qualqú de noltros per si no es trobava bé … Moments
que recordaven la vida que duien els nostres padrins l’estiu, quan
sortien a la fresca i xerraven una estoneta plegats i feien poble.
I enganxant amb això que acab de dir, i com que és un pregó de festes, deixau-me que torni uns anys enrere, quan jo era petita i que

vos xerri un poquet de les nostres festes, perquè com a “ festera “
que vaig esser , les estim i per estimar , s’ha de conéixer !.
Més o manco pels anys 1979 -80, el meu pare en David i en Biel “ de
Sa Cova “, juntament amb un grup de joves , van proposar a l’Ajuntament i al batle en Pedro Pujol organitzar unes festes de franc.
Crec que varem esser un dels primers pobles de Mallorca que ho
varem fer així. Aquest grup de joves del poble, entre ells en “ Nono
“, en Jaume Crespí “ de ca’n Francina “, en Maties Cañellas “de ca’n
Pinco“ que ja no són aqui amb noltros però si que hi són … i amb
altres joves quintos seus, com en Tomeu Coll “de son Riera“, en Jaume Canyelles “ de ca’n Gafet “, i molts més, es varen engrascar amb
aquesta tasca de fer unes festes de franc, on tothom hi cabia, i a on
volien que tot el poble hi participàs i pogués estar al rotlo, com es
deia abans, del més gran fins el petit … cercaren un munt de colaboradors i patrocinadors, feren les primeres camisetes per la festa,
tot un èxit. Però sobretot , aquests “ festeros “ varen fer que aquest
sentiment arrelàs a dins noltros, a dins molts de joves d’aquest poble que hem tengut l’orgull i el plaer d’esser “ festeros” i “ festeres “.
Si recordau, quan s’acostaven les festes ho anunciavem posant el “
paperí “ per tots els carrers i places que podiem, penjàvem les pancartes fetes per noltros mateixos amb tela i pintura , a on posavem
els dies de festa i els grups de cantants que venien a les “ verbenes “.
Les festes d’abans només duraven 4 dies però eren intensos i
sempre eren el primer diumenge d’agost.
El divendres era el dia dedicat als nins, començaven amb el concurs de dibuix i més actes per ells, i a la nit un gran espectacle.
Sabeu que a un dels llocs a on va començar el famós Play-Back
va esser al nostre poble, és el germà petit del nostre anomenat “
Trempó “, un seguit d’actuacions musicals a càrrec dels nostre nins
d’abans, que assajaven tot el mes de juliol amb na Marilena Perelló
i altres amigues i que ha donat pas al nostre meravellós Play-Back.
El dissabte de la festa teniem , entre altres coses , les corregudes
de joies a l’horabaixa, amb la colla de xeremiers que sonaven , i a la
nit la “ verbena “ pels joves , que tenia un gran èxit. El pati de les escoles sempre estava ple , i els “ festeros “ se passejaven per les taules a servir les grans taulades de gent, i que quan s’acabava tocava
replegar totes les botelles buides de refrescs, plegar les cadires de

fusta i agranar tot el pati, perquè a la nit no feia tanta calor, però
tothom ajudava, “ festeros “, nins, mares i tota la gent voluntària
que hi havia per allà.
El diumenge teniem la missa i després les corregudes de cintes
amb moto. Quan les nostres mares eren joves brodaven aquestes
cintes, perquè Santa Eugènia va esser un poble de bones brodadores, i era un orgull enganxar quantes més cintes millor i regalar-les
a les atlotes. Noltros ja les pintàvem perquè no sabiem brodar tant
bé com elles. I per acabar el dia teniem la “ verbena “ per a les persones més grans.
I el dilluns arribava el gran dia, el de la gent major, l’homenatge
a la Vellesa, que enguany fa 62 anys que ho celebram. Els nostres
majors esperaven i esperen aquest dia amb molta d’il.lusió, preparaven la roba per anat tots mudats i acompanyats pels seus netets,
vestits de pagesos i anar a la seva merescuda festa. Jo vaig acompanyar molts d’anys al meu repadrí. Guillem, vestida de pagesa, era
la seva “ madrina “, tot un orgull … I arribava la nit i teniem fi de festa, amb ball de bot o teatre, i com sempre els focs artificials amb
els coets i la traca final. Però aqui no acabava la festa pels “ festeros
“, seguia menjant síndria i celebrant que havien acabat les festes i
haver fet una feinada i esperant ja les de l’any que ve.
Les festes han canviat , i ens han duit coses noves, com la Mostra
de Teatre i d’Arts Escèniques que fa molts d’anys que es fa , i amb
més èxit cada any i que ja és un referent a tota l’illa, i el concurs
de Play-Bck que és també un dels millors moments de les festes, a
on participen totes les generacions de taujans, i que demostra com
som d’artistes i com ho feim de bé tots els participants.
Hem d’estar orgullosos del nostre poble i de les nostres festes, i per
que les tornem a tenir i a passar gust com abans, tenim el deure i la
resposabilitat de fer les coses bé, depen de tots noltros que aquesta pandèmia millori i s’acabi quan més aviat millor, i poder tornar
a viure-les com toca, ballant, riguent i compartint dinars i sopars
amb la familia, amics i veïnats, en definitiva fer poble!
Molts d’anys a tots i bones festes, amb responsabilitat això si … i
recordau… AQUESTA és una més de la FESTA! …
Visca Santa Eugènia i moltes gràcies a tots per esser avui aqui !

DISSABTE
23 Juliol
14H DINAR D’INICI DE FESTES
Paella a ses Escoles
(Paella, Vi, Aigua, Postres i Regal)
10€ per persona.
Venda de tiquets a l’Ajuntament.
o enviant el comprovant de pagament-ingrés
al CCC ES47 2100 6295 2613 0006 2894 al correu
telefonista@ajsantaeugenia.net
SERVEI DE BARRA A CÀRREC DELS QUINTOS
Passacarrers amb sortida de les
escoles fins la plaça de Sa Creueta amb la
xaranga Final Feliç.
17H SORTIDA DE LA
COMTESSA DE LA PLAÇA
DE SA CREUETA
Seguirem el cercavila pels carrers del poble
fins Ses Escoles.
18H Olimpíades de Colles i
tardeo amb: Dj’s Coyote Ugli i Pitus. SERVEI DE BARRA A CÀRREC DELS QUINTOS
*Les colles es poden apuntar fins dimecres
20 de juliol a les 13 h a l’Ajuntament.

DIUMENGE
24 Juliol
19H Ses Escoles
Exhibició de judo a càrrec dels
alumnes de l’Escola Municipal de Judo de
Santa Eugènia.
Organitza: Escola Municipal de Judo de Santa
Eugènia.

21.45H SES ESCOLES
Projecció del curtmetratge: ‘Primavera Esvaida’ de Josep
Alorda. Obra subvencionada per l’Ajuntament
de Santa Eugènia, convocatòria de subvenció
de desenvolupament i Difusió d’Obres Audiovisuals per a la promoció del poble de Santa
Eugènia 2021.
Organitza: Ajuntament de Santa Eugènia.

DILLUNS
25 Juliol
21.45H SES ESCOLES
Projecció del curtmetratge: Santa Eugènia, més que un
poble, de Joan Piza. Obra subvencionada per
l’Ajuntament de Santa Eugènia, convocatòria
de subvenció de desenvolupament i Difusió
d’Obres Audiovisuals per a la promoció del
poble de Santa Eugènia 2021.
Organitza: Ajuntament de Santa Eugènia.

DIMARTS
26 Juliol
22H SES ESCOLES
Projecció del documental: Germania Silenci trencat dirigit per
Pere Sànchez.
Emmarcat dins els actes de commemoració
del cinquè centenari de la revolta que inicià la
Germania Mallorquina.
Organitza: Ajuntament de Santa Eugènia.

DIMECRES
27 Juliol
20.00H Poliesportiu
Torneig de VoleiBol 4X4
Organitza: Tomeu Quetglas.
Col·labora: Ajuntament de Santa Eugènia, Poliesportiu S’Estació, S’Escargot. Inscripcions al Poliesportiu fins dia 20 de Juliol. Màxim 5 jugadors,
50% locals. Majors de 16 anys, 10€ per Equip.
28/29/30 Mostra d´Arts
Escèniques (Programa a part)

DIVENDRES
29 Juliol
PLAÇA BERNAT DE SANTA
EUGÈNIA 20.30H Vine a
conéixer les propostes
dels pressupostos
participatius!
T’explicarem les propostes que han passat a la
fase de votació del procés participatiu.

DIUMENGE
31 Juliol
18.45H ESGLÉSIA
Repicada de campanes i posada de
bandera.
19H PLAÇA BERNAT DE SANTA
EUGÈNIA
Enguany el pregó anirà a càrrec d’en Miquel
Coll Isern, President de l’ONG Poble Solidari
i docent voluntari de la Creu Roja.

A continuació degustació de
coques fetes per l’Associació de Mestresses de Casa.
Organitza: Ajuntament de Santa Eugènia.
19.30H Actuació del grup
Fil de Blues
Organitza: Ajuntament de Santa Eugènia.

DILLUNS
1 Agost
19H Plaça Bernat de
Santa Eugènia
Festa Infantil amb
l’actuació: Cucorba
Organitza: Ajuntament de Santa Eugènia.
22H Ses Escoles
Cinema a la fresca:
La família que tu tries
Organitza: Ajuntament de Santa Eugènia.

DIMARTS
2 Agost
17.00H Ses Escoles
XXII Torneig Tennis Taula
Vila de Santa Eugènia
Inscripcions el mateix dia de 16.30 h a 17.00 h
Organitza: Ajuntament de Santa Eugènia.
20H Ses Escoles
Mercadet Artesanal
nocturn
Organitza: Ajuntament de Santa Eugènia.
21.00H Escoles
Campionat de Truc: truc a 6,

escambrí, rummikub i parxís.
Les inscripcions es faran a l’Ajuntament, fins
dilluns 1 d’agost a les 13 h.
Per apuntar-se al rummikub, al Centre de les
Persones Majors, fins diumenge 31 de juliol.
Organitza: CF Taujà
Premis: 1r 125€ / 2n 75€ / 3r 50€
Hi hauràservei de cuina a càrrec del CF Taujà.
21.30H Escoles
Ballada popular amb el
grup: Sa revetlla de Sant Antoni
Organitza: Ajuntament de Santa Eugènia.

DIMECRES
3 Agost
17.30H Coberta
Poliesportiu
Ludoteca infantil Món de colorins
Laberint d’il.lusions Món de colorins
Organitza: Ajuntament de Santa Eugènia.
20:30H Escoles
Gimcana Bruta
Inscripcions a l’Ajuntament abans de dilluns
dia 1 d’agost a les 13 h.
Màxim 6 participants per grup. Els menors han
d’anar acompanyats d’un adult (5+1).
Organitza: Quintos 99-00-01

DIJOUS
4 Agost
11H Plaça des Puget
Concurs de Dibuix
Infantil
Organitza: Quintos 99-00-01

17H Coberta Poliesportiu
Posam valors a l’esport,
«Jugam»
Activitats que promouen l’esport com a eina
de transmissió de valors positius, amb un
aprenentatge ludicoesportiu intrínsec. Per
exemple: circuits a cegues, amb cadira de
rodes, vòlei assegut, jocs amb pilotes, etc.
Organitza: Esports Consell de Mallorca.
22H Escoles
Sopar a la fresca
Per una millor organització, podeu adquirir els
tiquets (1€ solidari) a les oficines de l’ajuntament i a les botigues del poble, fins dilluns dia
1 d’agost a les 13 h.
Enguany la recaptació solidària anirà destinada al Banc d’Aliments de Santa Eugènia
gestionat per l´ONG Poble Solidari.
L’Ajuntament posarà l’aigua, el vi i postres,
Convidem als participants a dur la camiseta de
les festes.

DIVENDRES
5 Agost
17.30H Plaça de la CreUeta
Mobylettada pel poble ens
passejarem per diferents llocs del terme
municipal
18H Carrer Església
Corregudes de cintes amb
bicicleta i motocicleta
Habilitats amb motocicleta
Col·labora: Embotits Cas Caminero

22.30H Escoles
Revetlla amb els grups
Orquesta Calypso
Cirko
Enrockats
DJ Pitus

DISSABTE
6 Agost
11H Poliesportiu
Jocs Infantils Aquàtics
Organitza: Ajuntament de Santa Eugènia
18H Carrer Josep Balaguer
Corregudes de Joies
Organitza: Quintos de Santa Eugènia 99-00-01
22.30H Ses Escoles
Orquesta La Tinbrass
Band
Baix ’n nicotina
The Hawaiians
Dj Alec Sun

DIUMENGE
7 Agost
11H Església
Missa solemne de les festes
d’estiu en honor a Santa Eugènia
19H Centre Parroquial
Espectacle de màgia amb el
Gran Cassanyes. Per a tots els públics.
Organitza: Ajuntament de Santa Eugènia.
		

22H Ses Escoles
Nit de teatre: 5 amigues, cinc
històries, cinc dones. Companyia Es Diot.
Entrada gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Santa Eugènia.

DILLUNS
8 Agost
11H Carrer de l’Església,
Corregudes de Joies
Organitza: Ajuntament de Santa Eugènia.
19H Escoles
LXIII Homenatge a les
persones majors
Començarà amb una missa solemne que
es celebrarà al pati de les escoles, amb
tancament de portes a les 19.05 h per tal de
respectar l’espai.
A continuació, berenar pels homenatjats
amb l’actuació de l’Agrupació de ball de
bot es Rebrot.
Col·labora: Florenia
22H Pati de les escoles
XXX Concurs de Play-Back
2022
Inscripcions a l’Ajuntament fins dijous 4
d’agost a la 13 h.
*Amb la inscripció s’ha de dur la música.

PREMIS CONCURS
PLAY-BLACK
Menors de 10 anys
1r 100€ / 2n 50€ / 3r 25€
Menors de 15 anys
1r 150€ / 2n 100€ / 3r 75€
Majors de 15 anys
1r 200€ / 2n 150€ / 3r 100€
Majors de 40 anys
(independentment dels membres)

1r 200€ / 2n 150€ / 3r 100€
Grups nombrosos
(+ 15 anys i entre 9 - 15 membres)

1r 250€ / 2n 200€ / 3r 150€
Millor vestuari
100€

AVISOS:
Està prohibida la venda
d’alcohol a menors
Us informam que els dies
5 i 6 d’agost, per tal de
prevenir incidents relacionats amb el fenomen
del botellot, entre les
00:00 i les 04:00 hores la
Policia Local controlarà l’accés al centre del
poble pels carrers
Balanguera alçada
carrer S’Estació i Aljub
a l’alçada del carrer Frai
Juniper Serra, impedint
el pas a les persones que
portin botelles.
Pel mateix motiu es
tallaran els accessos en
cotxe a la Plaça d’es
Puget, carrer Bisbe
Sastre, carrer d’es Moll
i carrer Bartomeu Coll
Bibiloni.
Preguem disculpeu les molèsties.

Finalment,
focs
artificials
per acabar
les festes.

RECORDATORI:
Convidem a tot aquell que vulgui a dur la
camiseta de les festes durant el sopar a
la fresca de dia 4 d´agost

Bar Can Prim			

971 144 408

Boc de l’Arxiduc
Benzinera C’an Puceta		

971 144 405

Bodegues Vidal Serra		

673 466 992

Ca’s Caminero			

971 144 157

Cafeteria Can Topa		

871 252 546

Cas Músic			

616 984 555

DMA Control Plagues		

971 144 500

Estarellas Dona i Home		

971 723 789

Farmàcia Lda. Isabel Pons

971 144 511

Florenia			

616 953 027

Fundació Natura Parc		

971 144 532

GES Seguros Carlos Posada

639 622 370

Jasa Material Construcció

971 244 836

Natura Parc			

971 144 078

Neus Palou Sabates d´home

971 723 155

Neus Sabates Dona i Home

971 723 789

Olíric				629 472 390
Papereria i Estanc		

971 144 076

Peluqueria Catalina		

971 144 076

Pinturas Sa Tanca SL		

639 752 366

Projectes i obres REM S.L.

670 337 531

Reparatodo Electrodomésticos 605 323 739
S’Escargot			

696 228 262

Transports Bibiloni		

658 265 426

Vinya Taujana			

971 144 494

