


Les festes de Sant Victorià ja són aquí, amb deu dies plens 
d’activitats ben diverses i amb les quals pot gaudir tota la 
família. El Sant Victorià d’enguany ofereix actes per a tothom, 
com la Cursa de Sant Victorià, una vetlada de gloses, el tir 
de fona fins o la Nit de Foc amb els Escarrufaverros, entre 
d’altres. Com podeu veure, i com sempre, hi participen les 
diferents associacions del nostre poble per a donar pluralitat 
als actes del programa i perquè tothom s’hi senti part activa.

Enguany, com sabeu, hem estrenat el nou web i l’enquesta és una de les eines que en forma 
part. Aquesta enquesta s’ha duit a terme per a triar els grups musicals de la Nit de Rock 
i del dissabte de la Revetla. Ja l’havíem utilitzada per a les propostes i votacions anteriors 
com la dels pressuposts participatius. Igual que l’anterior vegada, ha tengut un gran èxit.

Les festes començaran amb el pregó, que serà a càrrec d’Antoni Mairata March, un jove 
campanater amb una gran i brillant trajectòria que comença de manera autodidacta i 
que ara seguirà, després de diferents esglaons, amb el màster Sreen Scoring, considerat el 
millor en l’especialitat.

Esperam que gaudiu d’aquesta setmana festiva. Aquest és el desig de l’Ajuntament i de totes 
les entitats que hi han col·laborat perquè sigui possible. Bon Sant Victorià! 

Magdalena Solivellas Mairata
Batlessa de Campanet 

Salutació



CExcma. Sra. Batlessa de Campanet, 
il·lustríssims Srs. Regidors, ciutadans de 
Campanet, amics i família. 
Em correspon la responsabilitat de fer 
enguany el Pregó de les Festes de Sant Victorià 
d’aquest estimat poble de Campanet. És un 
honor, tal vegada no merescut però que en 
qualsevol cas agraesc profundament i em 
fa especial il·lusió que m’arribi la invitació 
el 2016, l’any del meu 40è aniversari. Així 
que gràcies de veritat, Sra. Batlessa i senyors 
regidors per haver pensat en mi per a aquest 
acte. 
És la primera vegada que m’enfront a una 
tasca com aquesta, ja que com a investigadora 
sempre he de presentar dades, números i 
gràfics... de forma rigorosa i quantitativa, 
sense que entrin en joc els sentiments. En 
canvi, en un pregó de festes entenc que, 
sense caure en sentimentalismes, s’ha de 
parlar des del cor, i he de dir que no em 
resulta fàcil. A més, els meus dots literaris 
i d’oratòria són escassos (malauradament 
aquestes assignatures no les vàrem tenir 
a la carrera de física). De fet, fa uns dies 
recordàvem amb els meus pares i sobretot la 
meva germana Paula, que ha tengut sempre 
una memòria prodigiosa, una anècdota 
relacionada amb la meva presentació oral (el 
treball de fi de carrera): estava tan nerviosa 
que el vespre d’abans vaig somniar que feia 
la presentació des de dalt del campanar de 
l’església de Campanet! Idò ara, torn a sentir 
els mateixos nervis, enfrontant-me a aquesta 
situació tan nova per a mi. Així que els preg 
que em disculpin si la meva intervenció no 
respon als seus desigs o expectatives, però 
sí que els assegur que he preparat aquestes 
paraules amb dedicació, afecte i emoció. 
Fa anys que no visc a Campanet i tampoc no 
hi vaig néixer. És per aquest motiu que no 
els parlaré ni pretenc il·lustrar-los sobre les 

tradicions i història d’aquest poble. Molts de 
vostès, nascuts aquí, tal vegada per diverses 
generacions, segur que en sabran molt més 
que jo. Ara bé, Campanet ha estat, és i serà 
el poble de la meva infància, adolescència i 
joventut. És el lloc on més temps hi he viscut, 
disset anys comptava l’altra dia. Aquí vaig 
aprendre a llegir, escriure, comptar, sumar, 
restar i multiplicar, i moltíssimes coses més. 
Com no he d’estimar aquest poble que ens 
va acollir a la meva família quan mon pare, 
Angel Pascual, que supòs que molts de 
vostès coneixen, artista enamorat de la llum 
de l’illa va decidir traslladar-se des d’un petit 
llogaret d’Osca a la comarca del Raiguer de 
Mallorca! A Campanet també vaig aprendre 
el català, encara que fins als 14 anys no em 
vaig llençar a parlar-lo. També durant molts 
d’anys el meu hobby favorit va ser ballar 
boleros, una tradició mallorquina que des de 
ben petita em va enamorar.

Quants de records... d’una infància senzilla, 
sense luxes però feliç i plena. Vaig créixer 
sense televisió, ni smartphones, ni tablets 
ni consoles. Simplement jugava molt... i 
també després vaig estudiar molt... És cert. 
Les recompenses no vénen sense un esforç. 
Llargues hores d’estudi, sobretot durant la 
carrera, però sempre amb la satisfacció del 
deure complit. I amb la gran sort de poder 
gaudir de la pau i tranquil·litat del poble de 
Campanet, de les vistes extraordinàries de la 
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serra de Tramuntana que podia contemplar 
des de la meva habitació.
L’escola (entesa en el sentit ample, incloent 
també educació secundària i universitària) 
ha estat sempre un element molt important 
a la meva vida. Mai no he estat una persona 
autodidacta, sinó que gràcies a haver tengut 
uns professors magnífics del sistema públic 
vaig poder anar passant d’una etapa a l’altra 
amb motivació i èxit. És per això que durant 
aquest parlament que intentaré que sigui 
breu, ja que hi ha altres activitats al programa 
de festes avui vespre, vull agrair i rendir 
un especial homenatge a tots els mestres i 
professors que de forma inesgotable i amb 
una dedicació admirable contribueixen a 
l’educació de generacions rere generacions. 
Les coses canvien, algunes per bé, unes altres 
no tant, però la meva experiència personal, 
sense voler fer aquí generalitzacions, em 
duu a afirmar que hem d’estar orgullosos 
de les escoles, instituts i Universitat que 
tenim a l’illa. En el cas particular del nivell 
de la carrera de física de la UIB sí que puc 
assegurar que és excel·lent i que si ho hagués 
de tornar a fer una altra vegada no escolliria 
una altra opció.
Però l’educació no només té lloc a l’escola. 
Com deia fa poc el director del col·legi públic 
d’Esporles, on va la meva filla Alima, l’escola 
representa tan sols un 25% de l’educació. És 
fonamental la família −pares, padrins, tios, 
germans, cosins, parella− i evidentment 
l’entorn i les experiències vitals. Els viatges, 
per exemple a cultures diferents, sempre són 
molt enriquidors i ens fan viure experiències 
intenses i situacions noves que ens formen 
com a persones amb una visió més oberta, 
comprensiva i respectuosa cap als altres. Jo 
sempre recoman, de fet, a la gent més jove, 
que surti, aprengui altres llengües, i conegui 
altres mons. En aquests moments hi ha una 
tendència negativa i derrotista quan es parla 
que els joves han de marxar a l’estranger. 

Però jo estic bastant convençuda que no 
és així i que és en realitat al contrari. Hi ha 
òbviament situacions a vegades difícils però 
en la dificultat és quan més s’aprèn i es creix 
interiorment. A més, també és sorprenent 
la capacitat d’adaptació que es pot 
desenvolupar i la quantitat d’altres vivències 
noves gratament positives que apareixen.
Un altre element fonamental en l’educació 
són els amics, que marquen i juguen un paper 
clau en les nostres vides. És molt important, 
i per a mi ho ha estat i encara ho és, tenir 
persones de confiança generalment més 
grans a qui demanar consell, perquè encara 
que a vegades pensem que ho sabem tot, no 
és així. Hem de ser humils i reconèixer les 
nostres limitacions.
En aquest sentit, a l’àmbit de la recerca, que 
és un camp altament competitiu i en què de 
forma molt palesa es desenvolupen grans 
egos amb freqüència, existeix un codi ètic 
de valors que inclou una avaluació contínua 
de la nostra feina (articles de recerca), on 
altres experts ens fan revisions i anàlisi 
crítica de forma rigorosa i detallada. S’han 
d’acceptar els errors comesos, implementar 
les correccions i fer els canvis pertinents 
per millorar la nostra feina. És una lliçó 
d’humilitat que hem de superar dia a 
dia i crec que són unes pràctiques que 
s’haurien d’aplicar a molts de camps de 
la vida quotidiana i fins i tot política. Un 
altre aspecte destacat de la idiosincràsia 
dels científics és la feina en equip, tal com 
il·lustra molt sàviament el proverbi africà: 
“Si vols anar de pressa, ves tot sol. Si vols 
anar enfora, anem-hi junts.”
Tal vegada alguns es facin la pregunta de 
com una filla de pintor decideix estudiar 
física. La resposta fàcil seria dir que tenia 
una vocació des de petita. Però no és cert. 
En realitat, la resposta vertadera és que 
vaig prendre aquesta decisió en gran part 
gràcies a o per culpa de mon pare. Però no 
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perquè ell volgués que fes aquests estudis, 
sinó de forma indirecta. Quan feia segon de 
BUP (el que seria 4t d’ESO ara) record que 
contínuament em feia preguntes científiques 
perquè jo li demanàs al professor de física, 
de tal forma que poc a poc es va establir una 
relació especial amb aquell professor i va 
despertar en mi una curiositat. I és que entre 
l’art i la ciència hi ha connexions encara que 
no ho sembli. Els que heu anat a les classes 
de n’Angel, supòs que vos haurà parlat de 
la proporció àuria, el número d’or, solució 
d’una equació de segon grau però que ja 
s’utilitzava al s. XV a geometria sagrada 
i que quan s’aplica dóna a les obres d’art 
una harmonia i bellesa. Això és només un 
exemple de connexió entre ciència i art.
Per altra banda una de les raons per les 
quals volia estudiar ciències era perquè 
m’incomodava la subjectivitat (aparent 
almenys) de les Lletres. Les ciències se 
suposaven que són exactes, que 2 i 2 són 4 
i que tot és objectiu i quantificable. Amb 
el temps una descobreix que no és tan 
simple, i que a ciències i per exemple a 
estadística els càlculs es poden presentar 
de diferents formes. I per altra banda, la 
ciència tampoc no sempre dóna resposta 
a totes les preguntes. Bé, perquè encara 
no es té el coneixement suficient i s’ha de 
seguir investigant o bé també perquè hi 
ha diferents nivells de realitat, i la ciència 
també té limitacions.
Ara passaré a parlar sobre la meva tasca 
investigadora a l’Institut Mediterrani 
d’Estudis Avançats, IMEDEA, que és un 
centre mixt d’investigació del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (el 
CSIC) i la UIB. El CSIC és la major institució 
pública dedicada a la recerca del nostre 
país i la tercera d’Europa (darrera del Max 
Plank alemany i el CNRS francès). Disposa 
de 123 centres de recerca, situats a totes les 
comunitats autònomes. El primer centre del 

CSIC a Balears va ser l’IMEDEA, amb seu 
a Esporles. Actualment hi treballam 120 
persones de diferents països, òbviament 
majoritàriament espanyols però també del 
Regne Unit, França, Bèlgica, Alemanya, 
Itàlia, Holanda, Eslovènia, Estats Units, i 
Austràlia. Tots amb una alta participació a 
projectes de recerca, molts d’ells finançats 
per la Unió Europea; per tant, amb 
important repercussió internacional. Les 
àrees d’estudi són el medi natural, els nostres 
ecosistemes, tant terrestres com marins. Es 
desenvolupen treballs que són fonamentals 
per assentar les bases de la conservació del 
nostre patrimoni natural, de la nostra fauna 
i flora, de la nostra mar.
Més en concret, en el nostre Departament 
de Tecnologies Marines, Oceanografia 
Operacional i Sostenibilitat (TMOOS), 
l’objectiu principal és contribuir a millorar 
la comprensió dels nostres mars i oceans 
mitjançant l’aportació de coneixements 
científics sòlids. El desenvolupament de les 
àrees costaneres i dels recursos marins és 
una preocupació real de la societat, i molt 
particularment a les nostres Illes atesa la 
gran activitat econòmica relacionada amb el 
sector turístic, tant de platja com nàutic. La 
societat demana una gestió sostenible basada 
en el coneixement i una capacitat de resposta 
ràpida en casos d’emergències (abocaments 
marins d’hidrocarburs, rescat de persones, 
plagues de grumers, etc.). Amb aquesta 
finalitat, la investigació moderna ha creat 
el concepte de l’Oceanografia Operacional, 
que pretén optimitzar la disponibilitat 
d’observacions en temps gairebé real i 
l’execució de models numèrics de predicció, 
per resoldre problemes pràctics des d’un 
punt de vista rigorosament científic. La 
investigació i el desenvolupament tecnològic 
associats a l’Oceanografia Operacional 
constitueixen una de les prioritats essencials 
de la recerca internacional en l’àmbit marí i 
un dels principals eixos d’actuació del nostre 
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departament a l’IMEDEA. 
Per posar un exemple sobre la meva 
contribució, el nostre equip ha estat pioner a 
nivell mundial en el disseny i implementació 
d’experiments que combinen mesures de 
satèl·lits d’observació de la Terra i robots 
submarins coneguts en anglès com gliders. 
És un programa, finançat per la Unió 
Europea i emmarcat dins d’una iniciativa 
internacional de les agències espacials, 
NASA, CNES (Agència Espacial Francesa ) 
i ESA (Agència Espacial Europea), i que té 
com a finalitat la millora de les mesures del 
nivell del mar i corrents marins en zones 
properes a la costa.
A part de la investigació pura, una de les 
tasques fonamentals de qualsevol científic 
és la divulgació, donar a conèixer la ciència 
a la societat. És per això que a l’IMEDEA 
intentam potenciar al màxim la difusió 
dels coneixements mitjançant xerrades a 
les escoles, instituts, Universitat Oberta per 
a Majors, vídeos divulgatius, notes i rodes 
de premsa, campanyes de conscienciació 
d’espècies invasores per exemple... i, és clar, 
rebent visites. Ara fa uns dies, coincidint 
amb les festes d’Esporles, les de Sant Pere, 
que enguany se solapen amb les de Sant 
Victorià de Campanet, hem tengut una 
jornada de portes obertes on s’han mostrat 
les diferents línies de recerca del centre i 
els laboratoris d’experimentació. Em faria 
molta il·lusió poder comptar amb algun 
visitant campaneter a les properes edicions! 
Així que els convid a tots a venir algun dia 
a fer-nos una visita. Grans i petits seran 
molt benvinguts. I tant de bo puguem 
despertar algunes vocacions en aquest món 
apassionant de la ciència!
I ara ja acabant, fàcilment es podran imaginar 
que les dones científiques som minoria i més 
encara en l`àmbit de l’oceanografia física. 
Dones a l’àmbit de la ciència... poques. És 
una realitat innegable. Així ho constata un 

informe oficial recentment presentat pel 
CSIC i que es publicava a El Pais fa uns dies. 
Com és habitual des de fa anys, les dones són 
majoria (57,5%) entre els joves investigadors 
que s’incorporen al CSIC per completar 
el seu doctorat (incloent totes les àrees de 
recerca), però desapareixen a mesura que 
s’avança en la carrera científica. Les dones 
són el 40,62% dels científics titulars, i tan 
sols el 24,88% dels professors d’investigació, 
màxima categoria en l’escalafó del CSIC. 
Malgrat aquestes dades irrefutables, he de 
reconèixer que a nivell personal mai no 
he tengut cap problema de discriminació 
o de sentir-me infravalorada pel fet de ser 
dona a cap dels àmbits tant educatius com 
professionals on he desenvolupat la meva 
carrera investigadora. Sempre he sentit 
respecte. He rebut un tractament igualitari 
que no m’ha impedit seguir endavant. A 
nivell de parella també he de dir que tenc 
la sort de compartir la mateixa professió 
amb el meu home, en Simón, i és una gran 
ajuda, sobretot quan arriben els fills i s’han 
de repartir les ocupacions al 50%.
Poca cosa més afegiré. Simplement ja per 
concloure, ara sí, recordar una conversació 
relacionada amb el que deia abans de 
persones que han estat clau en alguns 
moments de la nostra vida. Quan ja acabava 
la carrera i vaig anar a veure al professor de 
Física Quàntica (ara vicerector d’investigació 
a la UIB) dient-li que estava decebuda que 
no ens fes la derivació completa d’unes 
equacions, em va respondre que a la carrera 
no es podia fer tot... que havia de continuar 
estudiant i aprenent, que mai no se sap tot... 
És a dir, com diu l’antic consell del món 
islàmic: “Cerca el coneixement, encara que 
sigui a la Xina!”
Moltes gràcies.
Bones festes de Sant Victorià a tothom!
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Divendres 30 de juny
20.30 h.  Pati de Cas Metge Dolç

Lectura del pregó de festes 
a càrrec d’Antoni Mairata March. Jove 
compositor local amb estudis professionals 
de violí. En estudis superiors obtingué 
matrícula d’honor en composició, orquestació , 
composició per mitjans audiovisuals i composició 
d’electroacústica.
Ha rebut la prestigiosa beca Fulbright per estudiar 
un màster especialitzat en música de cinema a la 
University of Southern California.

22.30 h. Plaça Major
Correfoc Poena* amb els Escarrufaverrros, els 
Escarrufons i els Dimonis de Factoria  
de So de Santa Maria del Camí.
*Veure text al final del programa.

• MESURES DE SEGURETAT
-  No estacionar vehicles a la zona delimitada pel correfoc.
-  No col·locar dins la zona delimitada pel correfoc cap element  

que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l’espectacle.
-  Protegir els mostradors i els vidres.
-  No tenir roba estesa a balcons i terrasses.
-  Recollir tendals i para-sols.

• RECOMANACIONS ALS PARTICIPANTS
- Respectar la zona delimitada per al correfoc.
- No introduir pirotècnia (bengales, coets…) al correfoc.
-  Dur roba vella i no inflamable, millor si és de cotó, amb mànigues  

i calçons llargs, i deixant la menor part possible del cos descoberta.
- Dur mocador al cap o capell de cotó i sabates esportives amb calcetins.
- Es pot ballar amb els dimonis davall el foc, però no obstaculitzar-los, aferrar-

s’hi ni estirar-los.
- Els vidres de les ulleres i les càmeres es poden fer malbé amb les espires.
 EL PÚBLIC QUE PARTICIPA AL CORREFOC ÉS EL PRIMER I ÚNIC 

RESPONSABLE DELS ACCIDENTS QUE PUGUIN SUCCEIR SI NO TÉ 
EN COMPTE AQUESTES MESURES I RECOMANACIONS.

 Així mateix, el “sentit comú” és la millor eina per a evitar 
incidents i accidents.

Programa de festes2017



Dissabte 1 de juliol 
9.30 h.  Plaça Major

VIII Cursa Sant Victorià 2017.

Amb un recorregut de 8 km. Itinerari: plaça Major (sortida), 
Llorenç Riber, Son Massanet, camí d’Ullaró, Ullaró, Camí de 
na Pontons, Sant Miquel, camí Blanc, carrer de sa Teulera, 
camí Vell d’Alcúdia, camí de Son Cabot, carrer de Sant 
Miquel i plaça Major (arribada).

Nota informativa: durant la cursa (9.30 - 11.30 h) estaran tallats al 
trànsit els carrers de Sant Miquel i Llorenç Riber. Per aquest motiu 
demanam que només s’utilitzi el cotxe si és imprescindible.

A la plaça Major hi haurà curses per a infants amb 
disfresses, circuits de psicomotricitat i un castell inflable.

Per a més informació, Facebook - Cursa Campanet.

18.00 h.  Plaça Major
 Pregó del Carnaval d’estiu a càrrec de l’Amo i sa 

Madona 2017.

Tot seguit, cercavila amb diferents batucades i 
Xeremiers d’arreu de Mallorca.  
Recorregut: plaça Major - plaça de Son Bordoi.

A la plaça de Son Bordoi: inici del Carnaval d’Estiu 
amb l’actuació dels grups Rumba Nostra, Enrokats, 
Onion Rabbits, Dj Pascualin i Dj Daddy Patxee.

L’Associació Sa Llengua Bona 
convida tots els veïnats de 
Campanet a decorar els carrers pel 
Carnaval. Tot s junts feim Carnaval.

Organitza: Associació de Joves de 
Campanet Sa Llengua Bona



Diumenge 2 de juliol
10.00 h.  Darrera el pavelló cobert del Poliesportiu Municipal
 Tir de Fona Sant Victorià 2017.

20.00 h.  Sala d’Exposicions Ca na Polida (carrer Major,42)
Inauguració de l’exposició “Històries en pedra”, de 
Francesca Llabrés 

 Estarà oberta del 2 al 9 de juliol de 19 a 21h.

21.00 h. Plaça Major. 
Vetlada de ball en línia 
Organitza: Grup de Campanet Maria i Jesús. 

Dilluns 3 de juliol 
21.00 h.  Plaça Major

Vetlada de glosat amb la intervenció de Maribel 
Servera “Servereta”, Antònia Nicolau “Piu-Piu” i 
Mateu Matas “Xurí”.

Dimarts 4 de juliol 
20.00 h.  Plaça Major

Animació infantil amb el grup Mel i Sucre.

21.00 h.  Piscina Municipal de Campanet
Sopar de presentació del número especial de la 
revista Campanet en ocasió del seu 35è aniversari 
(preu del tiquet: 17 €, a la venda a l’Ajuntament)



Dimecres 5 de juliol
19.30 h.  Poliesportiu municipal
 Final de Tennis i Pàdel Campanet Racket Club.

 Organitza: Campanet Racket Club.

21.30 h.  Plaça Major
 V Gran Trivial Sant Victorià.

 Les inscripcions s’han de fer a l’Ajuntament fins el dilluns 
3 de juliol a les 14 h. Participants a partir de 14 anys. 
Grups d’entre 6 i 8 persones. Màxim de 16 grups. Quota 
d’inscripció: 1 € per participant.

 Organitza: Joves de Campanet.

Dijous 6 de juliol
21.00 h.  Plaça Major

Play Back Infantil

Organitza: grup de pares i mares 

Divendres 7 de juliol
10.00 h.  Piscina municipal
 Diada de Jocs Aquàtics

Organitza: Consell de Mallorca departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports 

23.00 h. Plaça Major
Nit de Rock amb els grups Arroç Brut, Xarxa,  
Oques Grasses



Dissabte 8 de juliol
16.00  Finca de son Alemany

 Tirada popular a càrrec de la associació de caçadors 
de Campanet

23.00 h. Plaça Major

Revetla amenitzada pel Quartet Cabana,  
Orquestra Marítim i Disccovers 

Diumenge 9 de juliol
20.00 h.  Església Parroquial

Missa Solemne en honor de Sant Victorià.

21.30 h. Plaça Major

Concert d’havaneres a càrrec del grup Arpellots.







Tel 971 50 98 40 - Son Bordoy
lusaga@lusaga.com

PLAÇA MAJOR, 9

JAUME FIOL FEMENIAS
Poligono 8, Parcela 210
CAMPANET
Tel. 652 643 099
jaumefiol76@gmail.com





Tel. 679 194 573

Tel 971 51 61 79



Bar Cas Reto
Vos desitja bones festes

Plaça Major, 12 - Tel. 971 516 429
Campanet

PERRUQUERIA

MASCARÓ
Miquel Sants Oliver, 3 - Tel. 971 516 772

Campanet

Pere Reinés Reinés
tel. 626225169

Camí d’Ullaró s/n
Campanet

C/ Hostals, 27 (07300)
Inca · Illes Balears
Tel. 971 87 09 39



Sant Miquel, 93 - 07310 CAMPANET
Tel. 670 304 797

CAS COVENER
CANYA

MIMBRE
CARRITX

Joan Alcover Mascaró

Tel. 971 51 61 76
Mób. 646 38 02 56

Sa Carretera, 33
CAMPANET



Carrer de la Serra, 4, Campanet - 638 35 95 39 - 971 51 64 58



L’Ajuntament de Campanet
vos desitja bones festes

de Sant Victorià 2017

Tots sabem que durant les festes el consum d’alcohol és molt habitual. Sabem, també, que a vegades 
l’abús de l’alcohol té conseqüències negatives per a la salut i per a la convivència dels ciutadans,  

amb actes violents, renou, brutor…
Riu, balla i gaudeix de la festa, però beu amb moderació.

Avís: l’ Ajuntament de Campanet anuncia que durant totes les festes,  
de dia 30 de juny a dia 9 de juliol, hi haurà restriccions de trànsit a la zona de la plaça Major  

per garantir la seguretat dels participants. 
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