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Andreu Genovart Orell

Cinquanta anys de la benedicció
i col·locació de la primera pedra
de la Parròquia de Sant Pau
D

ia 14 d’aquest mes de setembre, es compleixen els
cinquanta anys de la benedicció i col·locació de la primera
pedra del temple que avui és la Parròquia de Sant Pau a la populosa barriada de Sa Torre. Presidí l’ae el qui
aleshores era el bisbe de Mallorca,
Dr. Jesús Enciso Viana.

Mn. Bartomeu Munar Quetglas
en fou el primer rector, a més del
gran promotor i encarregat de tirar
endavant el projecte que li encarregà
el Sr. Bisbe.
A les “Hojas catequísticas”
“VIDA” de l’any 1963, hi trobam
molta informació sobre aquest esdeveniment en el qual hi participà tota

la barriada. Entre altres curiositats,
hem pogut llegir com aquest temple
començà essent una Església filial de
la Parròquia de Sant Josep i perquè
rebé el nom de l’apòstol Sant Pau.
Vet-aquí el que diu el full del dia 25
d’agost de 1963:
Celebramos eﬆe año , la conmemoración del XIX centenario de la
venida de San Pablo a España.
Como homenaje al Apóstol de las
gentes, ha parecido bien al Obispo de
eﬆa Diócesis dedicarle una Iglesia de
reciente construcción, y hemos sido
agraciados con eﬆa distinción, ya
que con el favor de Dios pensamos
empezar pronto las obras de construcción del Nuevo Templo Filial,
que desde el día de la Bendición y Colocación de la Primera Piedra, será
amado PARROQUIA DE SAN
JOSÉ, IGLESIA FILIAL DE SAN
PABLO.
Per recordar aqueﬆa efemèride,
celebrarem una missa solemne el
mateix dia del cinquantenari de la
benedicció i col·locació de la primera
pedra. Serà el dia 14 a la Parròquia
de Sant Pau a les 19’30 h. Tots hi
eﬆau convidats.
En el pròxim número de Lluerna
donarem més informació sobre
aqueﬆa celebració.

Albert Carvajal i Toni Gomila

L’antic llit de l’Assumpta
a la Parròquia dels Dolors
E

l passat 15 d’agost se celebrà la festivitat de l’Assumpció. Gràcies a l’esforç d’un grup de persones encapçalades per Mn. Francesc Vicens
Gomila, a la Parròquia dels Dolors la diada deﬆacà pel
recobrament de l’antic llit de la Mare de Déu després de
molts d’anys d’eﬆar arraconat. Des de les pàgines de “Lluerna” hem cregut oportú publicar algunes notes per tal
de demostrar l’antiguitat d’aqueﬆa tradició.A les VII Jornades d’Estudis Locals de Manacor, celebrades a la nostra
ciutat els dies 11 i 12 de maig de 2012, tenguérem ocasió
de presentar una comunicació on historiàvem el naixement i l’evolució de la confraria de l’Assumpció entre les
segles XV i XIX. A partir de la documentació consultada, hi afirmàvem que ja al segle XVI els obrers solemnitzaven el 15 d’agost amb la col·locació del llit de la Mare
de Déu Morta. No de bades, Mn. Baltasar Pinya diu
sobre la visita episcopal de 1570 que “eﬆe documento nos
indica que en eﬆa fecha ya existía una urna o arca antigua
de la que sacaban cada año la figura moribunda de la Virgen yaciente, coronada de refulgentes astros y rayos auríferos para llevarla en solemne procesión, entre cánticos
marianos, al tálamo florido colocado sobre una gradería,
en un jardín, en el centro de la iglesia, bajo un dosel de
flotantes velos azules adornado con una grande profusión
de tieﬆos de albahacas y mirabeles, durante toda la octava de su fieﬆa agostera”. A un inventari de la capella de
1626 hi consta “un llit de Nra. Sra. deurat ab tot son guarniment” i “quatre forquetas per portar lo llit en la processó”. Aquest llit devia ser força antic perquè el 1686 els
responsables de la confraria en comanaven un de nou a
l’escultor Pere Frau. El 1708 el pintor mestre Antoni Febrer n’obrava els dos davanters. A un inventari parroquial
de 1731 s’hi consignaren les següents peces:

Sra. en mitx de la Iglesia en la octava de la sua festividad”.
Tot plegat hagué de meneﬆer reparacions urgents els
anys 1742 i 1787. En el primer trobam dues deeses per
un total de quasi 10 lliures antiga moneda de Mallorca
per adobar el llit i per adquirir pans de plata amb què
daurar-lo. A la segona, s’hagué de contraar un fuster
per reﬆaurar-lo de bell nou. I fins i tot en una data tan
tardana com 1803 sabem que es compraren colors fins i
vernissos per renovar el llit “que posam l’Octava al mig
de l’església”.
Segurament, la major part de les peces que conformen
el llit recobrat enguany (o el seu disseny) provenen del llit
reﬆaurat el 1787 el qual, gràcies a la iniciativa d’un grup
de voluntaris, s’ha servat a l’eera d’una reﬆauració més
acurada.

- “Tres coixins, ço és dos petits, y un gros que
servexen per quan Nostra Sra eﬆa en mix de la Iga
en la sua vuytada”.
- “Un matelas, un vel de garse que serveix en
dita octava”.
- “Un llensol prim que se posa baix de Nostra
Sra en dita octava”.
- “Un llit ab pilars que servex per posar Nostra
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Monserrat Nadal Fullana

Treballar per la pau
dins un món en conflicte
L

es imatges, que hem pogut
veure per televisió una i
altra vegada, no poden ser
més esfereïdores: víctimes col·locades
en fila al llarg de tota la pista d’un poliesportiu, els plors dels familiars que
en un darrer gest de tendresa s’acomiaden dels seus, la tènue claror que
ho envaeix tot d’un blanc fred i sense
vida, els cossos pàl·lids
dels adults i dels infants
que semblen haver acabat els seus dies d’una
manera plàcida, sense
marques de cops ni de
ferides, intoxicats pel
gas tòxic que han respirat...
El rostre de la guerra té
molts matisos però, en el
fons, per molt sofisticada
que sigui, sempre comporta la mort dels més
febles, l’acarnissament
més cruel de la gent que més en
pateix els seus efectes. Mentre el poble
es dessagna a Síria, que és en aquest
moment l’escenari bèl·lic del qual els
mitjans informatius més en parlen, mentre s’obliden altres indrets del planeta que eﬆan en conflicte-, els països
més “avançats” del món, amb Obama
al capdavant, cerquen la manera de
respondre als atacs del Govern sirià,
fent tota casta d’equilibris damunt el
delicat tauler d’escacs mundial, atents
als moviments estratègics de les diferents peces que hi ha en joc.
Enmig d’aquest situació prebèl·lica
que ara vivim, ressonen amb més
força que mai les paraules de Jesús a
les Benaurances: “Feliços els qui treballen per la pau; Déu els anomenarà
fills seus”. Una benaurança que només
apareix a l’evangeli de Sant Mateu.

És curiós veure que el text de
Mateu, a totes les seves traduccions,
parla de la pau com un concepte dinàmic, ja que, segons l’evangelista, es
traa de quelcom que s’ha d’anar
construint, d’una cosa
que ha de ser
també fruit
“del treball
d e l s
homes”,

com el pa i el vi
que oferim a l’Eucaristia. Jesús no
parla d’una pau que ens ve donada, ni
d’un eﬆat de coses que ens caurà al damunt i que hem de contemplar d’una
manera beatífica. La pau a què es refereix eﬆà per fer, com la llavor del
Regne, l’hem d’anar construint en
cada un dels nostres aes, en les nostres decisions, en la manera que tenim
d’eﬆar en el món i de viure-hi.
En les seves sorprenents paraules,
Jesús eleva a la categoria de “benaurats”, això és de posseïdors de la màxima alegria, aquelles persones que
treballen per la pau. I aquí ens trobam
amb una gran paradoxa: els no violents aius entraran en possessió de la
terra que es disputen els poderosos de
tots els temps, i els violents, i els opressors. Vat aquí la novetat radical de l’Evangeli, la incomprensible oferta de

Déu als homes: Déu ha actuat i continua actuant en Jesús mort i Ressuscitat. Ell és l’Alliberador de tots els
homes i dones del nostre món.
Les referències a la pau i a la no violència aiva que Jesús praica al llarg
de la seva vida són ben presents en els
relats evangèlics, en una crida constant i permanent a la reconciliació, a
la solidaritat i al reﬆabliment de la
dignitat d’aquelles persones que són
excloses de la seva societat. És una pau
que, com deia el bisbe Casaldàliga, no
es pot deslligar de la justícia, de la denúncia de les situacions de patiment que condemnen molta
gent a una violència extrema,
de la lluita per un món sense
desigualtats, d’una societat que fa olor
de Regne de Déu..
En aqueﬆa qüestió,
com en tantes altres,
Jesús va més enllà, romp
totes les expectatives possibles i trenca
per complet els límits d’una moral estreta d’una societat que s’havia enquistat en les pràiques buides d’una
religió sense calidesa, que havia oblidat per complet la presència del rostre
del germà. I parla, ple de l’Amor del
Pare, de l’estima que hem de tenir als
enemics, de l’almoina secreta, de no judicar els demés, de fer als altres allò
que volem que ens facin a nosaltres, de
ser gent de paraula, de compadir-nos
de la gent que pateix.
Som cridats a treballar per la pau,
a posar les nostres capacitats en la
construcció d’un món més just, en els
nostres àmbits personals i socials més
propers, a exercir una no violència ben
aiva en el disseny d’un entorn més
fratern i on tothom es pugui sentir
acollit. Si ho feim, de ben segur tastarem el bon gust de la benaurança.

Equip de redacció

Relleu de vicaris
A

quest estiu hem tingut
canvi, altra vegada, d’un
dels vicaris de les nostres
Parròquies. El Sr. Bisbe ha cregut
convenient nomenar Mn. Francesc
Vicens Gomila, rector del Seminari
Menor i formador del Seminari
Major. Ens sap molt de greu que
deixi les nostres parròquies però
comprenem la decisió episcopal.
El passat dia 15, feﬆa de la Mare
de Déu Assumpta, donàrem gràcies
per aquests anys que l’hem tengut
entre nosaltres duent a terme el seu
servei pastoral. Fou a la missa de les
8 de l’horabaixa a la Parròquia dels
Dolors on els fidels, que ompliren el
temple, li demostraren l’estima i
afecte que s’ha guanyat durant els
tres anys conviscuts amb nosaltres.
De les seves paraules de comiat a
la feligresia us n’oferim un breu
resum. Mn. Xisco començà dient
que, tot i que li costava la seva partida, me convé i vos convé que me’n
vagi -afirmà- perquè els canvis sempre aporten aectes positius i aquest
factor enriqueix la comunitat. De fet
les nostres comunitats parroquials
són prou madures i capaces d’incorporar gent nova.

Cant de la Salve davant el it de La Mare de Déu

Recordà que quan començà el seu
servei a les nostres parròquies,
només digué dues coses Que venia a
crear comunitat i a construir el
Regne entre nosaltres i que preferia
que fossin els fets i no les paraules els
que definissin la seva trajectòria pastoral. Afirmà que ho havia intentat
dur a la pràica ensenyant, vivint,
celebrant i pregant i que s’havia sentit

molt a gust entre els nins, adolescents
i joves que havia traat a la catequesi
(a tots els nivells) a l’esplai i amb el
grup d’escolanets /es.
Ens convidà a seguir treballant de
conjunt les parròquies amb sol·licitud i donà les gràcies a tothom per
tot el que havia rebut durant la seva
eﬆada entre nosaltres, assegurant
que l’havia enriquit molt.
Finalment, i com una eècie de
consigna, ens digué: Seguiu endavant, trebaant, construint el
Regne, amb alegria. La perllongada
ovació que va rebre, fou com la rúbrica de les seves paraules per part
de tots els assistents.
Des d’aquí el nostre agraïment
per la labor pastoral realitzada i el
desig que encerti en la seva nova responsabilitat.
Després de la missa, davant la
rectoria, tothom tingué l’ocasió de
saludar Mn. Xisco, mentre menjàvem unes galletes i bevíem una copeta de vi dolç.

Moment final de la celabració del comiat de Mn. Francisco Vicens Gomila

Grup d'escolanets/etes format per Mossèn Xisco.

El seu substitut serà Mn. Joan
Isern Serra, ordenat recentment prevere el passat mes de novembre. Començarà “oficialment” el seu
ministeri a Manacor el dia de la
Mare de Déu dels Dolors, Titular de
la Parròquia que porta aquest nom.
Serà a la missa de les 20 h. del pròxim
15 d’aquest mes de setembre. Vos hi
eeram!

PARAULES DEL
RECTOR, ANDREU
GENOVART,
EN EL COMIAT DE
MN. FRANCESC
VICENS GOMILA
Ara fa tres anys, tal dia com avui,
deedíem el qui havia eﬆat per un
trienni el nostre vicari Mn. Josep
Ramon Ortega Fons. L’any passat dia
12 d’agost ens acomiadàvem de les
Germanes de la Caritat (i per no ferne un trauma) dèiem que la missa
que amb elles celebràvem, era per
donar gràcies a Déu per la seva llarga

eﬆada a Manacor.
Avui, ens tornam reunir, altra vegada, per donar gràcies per haver
tengut en Xisco Vicens com a Vicari
de les nostres Parròquies. Són massa
vegades, en poc temps, de donar gràcies (per no dir de deedides).
El Bisbat es va comprometre a
mantenir en Xisco a Manacor per
cinc anys. El seu trasllat és degut a la
necessitat que té el Bisbe d’ell i, a l’obediència que tant en Xisco com jo
mateix preﬆàrem al bisbe que ens
ordenà preveres i als seus successors.
Mirau, en Xisco, tots ho sabeu, té
moltes qualitats de sobres demostrades durant aquests tres anys a les
nostres Parròquies. Ha treballat molt
i bé a varis camps, eecialment amb
els nins i joves de la catequesi, de l’esplai, amb els escolanets/es i amb
moltes altres tasques pastorals i materials del dia a dia de tot el que ens
sentim “orgullosos”
Xisco, gràcies per la teva entrega i
dedicació. Gràcies per la teva disponibilitat i alegria; per la teva amabi-

litat i testimoni. Segueix sempre així.
Que el Senyor premiï tot el bé que
has fet a les nostres comunitats i beneeixi la teva nova i delicada labor
pastoral. Moltes gràcies.

PARAULES DE
JOAN MOLL,
A L’ENTREGA DE
L’OBSEQUI, EN NOM
DELS CONSELLS
PARROQUIALS
Xisco: Volem que tenguis un record de la teva eﬆada entre nosaltres.
Per això et demanam que acceptis un
petit obsequi. Tu ets un bon observador de la realitat i la conserves a la
retina i en el teu cor. Hem pensat que
una càmera de video t’ajudaria a captar més encara la nova realitat a la
que, des d’ara, dedicaràs la teva vida.
En nom de les nostres comunitats
parroquials, rep aquest obsequi que,
tot seguit, t’entregaran un membre
de cada un dels Consells Parroquials.

Antònia Bassa

Un any més, les acampades
de l’Esplai, tot un èxit
C

om ja fa més de 30 anys el
Club d’Esplai Crist Rei de
Manacor durant els mesos
d’estiu organitza els seus campaments. És una de les aivitats més
importants de tot el curs ja que requereix la implicació i esforç de
molta gent.
Aquest any han eﬆat les dues primeres setmanes del mes d’Agost a
l’escola Rural del Puig d’Alanar, on els
nins i nines han pogut gaudir d’un
espai diferent al que tenen cada dia
al seu abast. Un espai on han après a
reectar la natura, a compartir, realitzar tasques quotidianes i sobretot
a viure diferents aventures.
Els quatre primers dies del mes
d’Agost foren els nins més petits,
entre 6 i 10 anys, que varen reviure la
història del Llibre de la Selva. Envoltats de tots els personatges d’aqueﬆa
història es varen realitzar diferents
aivitats molt divertides. Després
d’aquests dies, fou n’Ulisses juntament amb 75 nins de 11 a 15 anys,
una trentena de monitors,
cuiners/eres i tots els altres “tripulants” que començaren a l’illa de
Troya i s’embarcaren cap a l’illa de
Itaca. Un bell viatge de set dies ple
de diferents aventures, grans emo-

Un bon moment per refrescar-se

cions, sentiments, coneixences... Un
gran viatge planer i engrescador.
Cada campament té el seu punt
d’eecial i d’importància dins el cor
de cada participant. Enguany,
aquest s’ha fet més eecial ja que hi
ha hagut algun adéu. Són diferents
persones que per diversos motius el
seu camí esplaier, en aquests moments, té una altra direcció. Des d’aquí cal deﬆacar la partida d’En
Xisco Vicenç, vicari de les parròquies de la nostra ciutat. Tota una
feinada feta, energia i un gran esforç
cap a l’esplai. A aqueﬆa partida
també s’hi ha afegit alguns monitors
“històrics” com en Sebastià, Biel,
Antònia, Kika... que durant tant de
temps han lluitat i ho ha donat tot
perquè aqueﬆa entitat que és l’esplai

anàs cap endavant i pogués mantenir viu l’eerit esplaier. A tots ells
moltes Gràcies, de tot cor.
Finalment, cal dir que han eﬆat
uns dies de grans aventures i emocions. Per això, des d’aquí volem
agrair a tot l’equip actual de monitors
el seu esforç, feina i implicació; a les
coordinadores per la seva tasca; als
cuiners i cuineres pels seus bons aliments que ens han donat força per
realitzar les aivitats; als pares per la
seva confiança; als nins i nines per
haver aportat tota l’energia i alegria
del campament i a tota la gent que
d’una manera o l’altre han aportat el
seu granet d’arena perquè fossin uns
dies de gran companyerisme, germanor, i sobretot una experiència que
no oblidarem mai.

Equip de redacció

Breus

OBRES DE
CONSERVACIÓ
Des de l’inici de l’estiu s’han dut a
terme diverses obres de manteniment i
conservació a les nostres Parròquies. A
la dels Dolors, s’ha fet una bona neteja
de terrats i canals; s’han canviat una
sèrie de teules, pintat les portes de l’entrada principal del temple, engrassat el
jou de les campanes i pintat totes les
persianes de la rectoria.
A la de Crist Rei, s’ha aprofitat el bon
temps per arreglar algunes goteres del
temple; s’han pintat les barreres del pati
i totes les portes de l’església amb la restauració dels claus de la porta principal
i també s’ha pintat l’interior de la rectoria.

NOVA SUPERIORA
EN EL CONVENT
DE LES RELIGIOSES
FRANCISCANES
A la segona quinzena d’agost hi
hagué canvi de responsable a la Comunitat de Religioses Franciscanes. Sor
Maria Cabrer
rebé un nou
destí, concretament
ha
eﬆat destinada
al convent de
Lluc. Ocuparà
el seu lloc sor
Flora Castillo
Rodríguez.
A la vegada que agraïm a Sor Maria
Cabrer el servei d’aquests anys a Manacor, de manera més eecífica a la
Parròquia de Crist Rei, on formava
part del Consell Parroquial, desitjam
sort i encert a la nova superiora sor
Flora, la qual també serà membre del
Consell Parroquial de Crist Rei.

CONVIVÈNCIA
DE “VIDA
CREIXENT”
A LLUC
Deta de les obres del Roser en el Convent

En el convent de Sant Vicens Ferrer,
després d’obtenir els pertinents permisos del Consell Insular, es varen fer unes
“cates” a la capella del Roser per esbrinar
per què una zona de rajoles havia baixat
alguns centímetres. Un cop començades
les excavacions, baix del control de l’arqueòloga Magdalena Riera i de l’arquitecte tècnic del Bisbat Bartomeu
Bennassar, es descobrí com en el subsòl
hi havia algunes criptes que foren sepultures; totes eren buides des de la reforma de l’esmentada capella en els
inicis dels anys cinquanta del segle XX.
Donada la magnitud de l’obra, haguérem de requerir altra vegada l’autorització de la Conselleria de Patrimoni del
Consell Insular. Des del mes d’agost les
obres eﬆan paralitzades per no haver
rebut el permís corresponent.

Del 27 al 30 del passat mes d’agost un
bon grup de persones del Moviment de
“Vida Creixent” de les nostres Parròquies es reuniren en el santuari de Lluc
per dedicar uns dies a la reflexió, la convivència i la pregària. Mn. Guillem Parera, consiliari del Moviment, orientà i
conduí les jornades acompanyat del vicari M. Bartomeu Tauler. El pròxim dia
10 d’octubre reemprendran les reunions
habituals del curs.

SUBVENCIÓ
AJUNTAMENT
Un any més, l’Ajuntament de Manacor ha concedit a la Parròquia dels Dolors una subvenció nominativa de 2.000
euros per mantenir obert aquest temple
durant vuit hores diàries, per tal que
pugui ser visitat no només pels fidels,
sinó també per totes aquelles persones
que desitgen conèixer el nostre patrimoni històric-religiós.

FESTA
DEL ROSER
Enguany no podrem celebrar la feﬆa
del Roser com els anys anteriors, degut
a què tenim el Convent en obres i es preveu que per inicis del mes d’octubre no
eﬆaran encara enllestides. La celebrarem el diumenge 6 d’octubre a la missa
de les 20 h. a la Parròquia dels Dolors.
La processó la farem dins el mateix temple amb la imatge de la Mare de Déu del
Roser del Convent.
El dilluns dia 7, feﬆa de la Mare de
Déu del Roser, a les 19 h. se retrasmetrà
el Rosari en directe des de la Parròquia
dels Dolors a través de la cadena d’emissores Ràdio Maria.

EL PREDIACA
RICARDO MEJÍA
DESTINAT A INCA
Contràriament al que en un principi
s’havia anunciat, el prediaca Ricardo
Mejía, el qual durant el curs passat
preﬆà el seu servei pastoral com a seminarista a les nostres Parròquies, aquest
curs no treballarà a Manacor, com estava previst. Degut a una sèrie de circumstàncies, que ara no cal explicar, el
Bisbe ha cregut convenient destinar-lo
a Inca ja que, segons sembla, allà fa més
falta que no a la nostra ciutat.
Des d’aquí agraïm tota la col·laboració realitzada el curs passat.

CURSET BÍBLIC
A CRIST REI
Com cada any, a principis del mes
d’octubre començarem el curs bíblic. El
tema d’enguany serà el següent: Maria,

mare de Jesús després del Concili
Vaticà II (una aproximació bíblica).
Impartirà el curset el P. Antonio Cabrera, teatí. Les sessions seran en dimarts (normalment el primer de cada mes)
a les 20’30 h en el saló parroquial de
Crist Rei. La primera conferència serà
el dia 8 d’octubre. Està obert a tothom.

EL MANACORÍ P.
MARTÍ GELABERT,
NOU PRIOR
PROVINCIAL
DELS DOMINICS
Fra. Martí Gelabert Balleﬆer OP va
ser elegit Prior Provincial de la Província d'Aragó el 30 d'agost de 2013.

MOVIMENT PARROQUIAL
A LES NOSTRES PARRÒQUIES
DEL 17 DE MAIG AL 13 DE SETEMBRE
Equip de redacció

Parròquia dels Dolors
Baptismes
- Francina Pomar Fullana
- Norma Jesselle Cruz Orta
- Nuria Madero Grimalt
- Marc Miranda Alcàntara
- Tonina Barbón Pujades
- Nuria Forteza González
- Marta Maria Garriga Ribas
- Francisca Ferrer Sansó
- Lluís Xavier Campins Jaume
- Maties Riera Gorbunov
- Eyling Dayana Garzón Torres
- Joan Bover Cabrer
- Miquel A. Bover Cabrer
- Marina Riera Fuster
- Isabel Ruiz Riera
- Africa del Rocío Salinas Amaya
- Leo Salinas Amaya
- Guillem Nadal Llull
- Emma Sobral Horrach
- Francisca Sansó Telles
Primeres Comunions
- Nuria Paniagua Brunet
- Juan Francisco Nevado Patiño
- Vicente José Badia González
- Marina Barceló Cabrer
- Joan Pascual Riera
- Alba Maria Santaella Martin
- Miquel Ángel Gabaldón Salas
- Alberto Garcia Delgado
- Rubén Garcia Hinojosa
- Daniela Garcia Beltran
- Maria Teresa Kurtin Zibert
- Fátima Soriano Lachica
- Adrián Sánchez Torres
- Llorenç Sureda Galmés
- Sergi Pomar Hernández
- Felipe González Bausser
- Marc Bernabé Molina
- Tomàs Bernabé Molina
- Julia Sanleón González
Noces
- Juan Pons Pallicer amb
Bàrbara Barceló Martínez
- Josep Bennassar Riera amb
Cristina Salas Romero
- Antonio David Simarro Garrido amb
Yolanda López Satre
- Leonardo Fabio Salinas Brand amb
Maria Lidia Amaya Ramos
Noces d’or
- Juan Binimelis Ramírez i
Francisca Bassa Parera
Defuncions
- Manuel Rubio Barba
- Bartomeu Santandreu Blanquer
- Juana Mulet Garcías
- Francisca Vallori Llompart
- Ariel Salas Carmona
- Cristòfol Pons Perelló

- Juan Jesús Calvo Martínez
- Francisco Martínez Collado
- Damià Gelabert Bassa
- Vicente Sánchez López
- Francisco Gayà Pol
- Margalida Febrer Jaume
- Maria Cabrer Femenias
- Sor Magdalena Matamalas Febrer
- Antonio Pintado González
- Jaume Mascaró Riera
- Coloma Mestre Riera
- Manuel Lozano Román
- Antoni Nicolau Serra
- Antonia Boza Robles
- Josep Guillem Contestí Seguí
- Núria Roman Torres
- Francisca Duran Veny
- Sebastiana Barceló Suñer
- Antònia Febrer Jaume
- Llorenç Brindis Grimalt
- Antonia Martínez Rodríguez
- Catalina Gual Fiol
- Antònia Grimalt Llodrà
- Catalina Vallespir Manresa
- Juan Castor Riera

- Llucia Liy Miquel
- Pau Sureda Jiménez
- Maria Nicolau Jaume
- Naima Ezzarouali Heredia
- Margalida Sansó Martí
- Lara Centeno Ruiz
- Francina Moyà Serra
- Francesca Duran Suñer
- Caterina Garriga Pasqual
- José Rodríguez Barragan
- Marta Barceló Sureda
- José Antonio García Maciel
- Miquel Vallespir Fullana
- Miguel Julio Burddiel Rodríguez
- Francisco Vicenç Burdiel
- Toni Juan Martí Sansó
- Joan Fons Morey
- Pedro Alcaide Hernández
- Maria del Mar Timoner Jara
- Neus Torres Rullán
- Roser Ferrer Rodríguez
- Maria Guadalupe Peluﬀo
- Marc Blasco Rigo
- Jaume Lliteras Sánchez
- Aitana Portillo Méndez
- Juan David Martínez Enríquez
Noces d’or
- Antoni Nadal Riera i
Catalina Llodrà Adrover
Noces de plata
- Juan Pomar Mayol i
Maria Guillén Planiols
Defuncions
- Jesús León Cózar
- Catalina Bennassar Ferrer
- Antoni Gomila Llull
- Maria Gómez Gutiérrez
- Catalina Oliver Riera
- Bàrbara Martí Mas
- Jeroni Juan Amer
- Maria Cayón Gomila
- Juan Pallicer Febrer
- Llorenç Febrer Mas
- Àngela Mas Grimalt
- Bàrbara Sansó Cabrer
- Aina Maria Llinàs Oliver
- Antoni Nadal Nicolau

Parròquia de Sant Pau
Parròquia de Crist Rei
Baptismes
- Neus Pons Bonet
- Edison Hernández Alban
- Marc Febrer Vidal
- Maria Antònia Font Llodrà
- Noraya Ezzarouali Heredia
- Alex Checa Cerdà
- Agnés Llull Bosch
- Bartomeu Sansó Bordoy
- Carla Villanueva Morey
- Michael Nicolás Ortiz Sánchez
- Aroa Morales Vilchez
- Juliee Vélez Méndez
- Aitana Martínez Enríquez
Primeres Comunions
- Maria Bel Pasqual Bauçà
- Maria Victoria Cabrer Capó
- Jaume Cabrer Llodrà
- Núria Febrer Vidal
- Marc Febrer Vidal

Baptismes
- Aina Maria Bauçà Caldentey
- Paula Nadal Soler
- Maria Pedrero Gomila
- Josémanuel Suárez Sánchez
Primeres Comunions
- Toni Miquel Font Llodrà
- Maria Bordoy Rigo
- Miquel Àngel Ribot Linares
- Maria Mercè Bauçà Caldentey
- Noelia Mascaró Muñoz
Defuncions
- Antònia Ferrer Rosselló
- Pedro Nicolau Gelabert
- Bartolomé Rubio Rubio
- Margalida Monjo Gomila
- Juana Miquel Jaume
- Isabel Roig Gelabert
- Jaume Perelló Servera
- Rafel Pascual Melis
- Juana Román Fullana
- Catalina Picornell Riera
- Antoni Miquel Jaume

