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DISSENY I MAQUETACIÓ 
Llorenç Castañer 
lorenzocasta.com 

GLOBAL PRINTERS 
Impresrapit 
impresrapit.com 

PORTADA 
Xisco Mulet 
(guanyador del concurs) 

 
CAPITÀ CRISTIÀ (RAMÓN GUAL-DESMUR) 

Salvador Cano Far 

 
 

COMANDANT MORO 

Paco Boscana Ripoll 

 
 

PADRINA DE LA BEATA (AINA CREUS) 

Margarita Calafat Mercant 

 

RECTOR (PERE CAMPS) 

Marc Lladó Sánchez 

 

TRAIDOR (PERE “EL VALENCIÀ”) 

Toni Cantallops Sampol 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Actes de les Festes 2019 
Apunta’t a la història ! 

3. Horaris de la representació 
Dissabte 5 d’Octubre 

 
 
 

DIMARTS 1 D’OCTUBRE 

A les 9.00 hores, a l’escola Nicolau Calafat, 

presentació per a tots els nins de l’escola del 

còmic “En Ramonet i els seus 36 homenets” per 

a tots els nins de l’Escola. 

 
DIVENDRES 4 D’OCTUBRE 

A les 20.00 hores, a Costa Nord, presentació dels 

personatges de la festa de Moros i Cristians 2019. 

En acabar aquest acte tots ho celebrarem amb un 

petit refrigeri. 

 
DISSABTE 5 D’OCTUBRE 

Dia de la Festa Gran!!! 

A les 10.00 hores a “Sa Marina” sortida de la 

4a pujada Trofeu Gori Joan, amb arribada a 

Son Olesa. Inscripcions a “Sa Marina” mitja 

hora abans de la sortida. L’organització 

d’aquesta pujada ha estat possible gràcies a la 

inestimable col·laboració del Grup de 

Muntanya Es Cairats. Hi haurà premis pels 

primers classificats de les diferents categories. 

 
A partir de les 12.30 hores en Ramon Gual i 

el Seu abanderat acompanyat per les xeremies 

iniciaran el replec dels seus 36 soldats. 

18.00 h. - A partir d’aquesta hora, concentració 
de moros davant el magatzem municipal. En 
aquest moment tot el Col·lectiu de moros es 
posaran a les ordres del Rei Moro i encapçalats 
també per en Pedro «el Valenciano » sortiran 
cap al poble acompanyats pels tambors i bengales 
devers les 18.45 hores. 
18.30 h. - Repicaran les campanes per anunciar 
al poble que naus mores s’atraquen a les costes de 
Valldemossa. 
18.30 h. - Concentració de pagesos i pageses a 
la plaça de l’església de Sant Bartomeu. Aquest 
col·lectiu estarà a les ordres dels personatges que 
representen a la padrina de la Beata i al rector. 
18.45 h. - Concentració dels cristians (36 homes 
+ Ramon Gual) al carrer Ramon Gual des Mur. 
18.45 h. - Sortida del col·lectiu moro cap al poble 
encapçalats pel Rei Moro i Pedro « el 
Valenciano », acompanyats pels tambors i 
bengales. 
19.15 h. - Després d’un recorregut pel poble el Rei 
moro mata a la padrina de la Beata a la plaça pública. 
19.30 h. - En Ramon Gual i els 36 cristians 
sortiran cap a la plaça de Cartoixa. 
19.30 h. - Tots els moros juntament amb els 
pagesos i pageses segrestats es reuniran a la plaça de 
Cartoixa. 

19.30 h. - A LA PLAÇA DE CARTOIXA ES 
PRODUIRÀ L’ENCONTRE ENTRE EL 
COL·LECTIU MORO I EL DELS CRISTIANS 
I ES DURÀ A TERME LA LLUITA ENTRE 
ELLS, SIMULANT L’EMBOSCADA QUE ES 
VA PRODUIR L’ANY 1552. 

 
19.45 h. - A la plaça Bartomeu Estaràs es 
reuniran tots els col·lectius i es penjarà al 
personatge del Traïdor. 
20.00 h. – A l’Església de Cartoixa, es farà 
l’ofrena de la bandera recuperada per part 
dels Cristians amb l’actuació de la Coral de 
Valldemossa que posarà punt i final a la 
festa. 
20.30 h. - Torrada històrica a la  plaça 
Bartomeu Estaràs per a tots els socis. 

 
MOLT IMPORTANT: L’organització informa que 
queda prohibit el consum de begudes 
alcohòliques en tot el recorregut de la festa. 
També des de l’organització es prega als 
participants a tenir un comportament 
responsable sense fer-se mal, ni tampoc, fer 
mal bé el mobiliari públic ni privat. 



 

MOLT IMPORTANT 
L’ORGANITZACIÓ INFORMA QUE QUEDA PROHIBIT EL CONSUM DE BEGUDES 
ALCOHÒLIQUES EN TOT EL RECORREGUT DE LA FESTA. TAMBÉ ES DEMANA 
ALS PARTICIPANTS TENIR UN COMPORTAMENT RESPONSABLE SENSE FER-SE 
MAL, NI TAMPOC FER MAL BE EL MOBILIARI PÚBLIC NI PRIVAT. GRÀCIES. 

 
 
 

 

4. Agraïments 
La Junta Directiva de l’Associació  
vol expressar el seu agraïment a: 

 
 
 

- L’Ajuntament de Valldemossa i a tot el seu personal 
- La Policia Local 
- Al Bisbat de Mallorca 
- La Parròquia de Valldemossa 
- La Directora i els mestres de l’Escola de Valldemossa 
- L’Escola de Música i Coral de Valldemossa 
- Club de Montanya Es Cairats 
- Sr. Matias Morey Ripoll 
- Sr. Francisco Morey Ripoll 
- Sra. Antonia Morey 
- Sr. José Luis García Faria (Son Gual) 
- Sr. Bruno Entrecanales (Son Moragues) 
- Sr. Antoni Espert 
- Sr. Joan Calafat Morey 
- Sr. Pep Escales (Valltukada) 
- Sr. Pere Bru Serrano 
- Sr. John Lambourne 
- Sr. Marti Colom  
- Sr. Llorenç Castañer Fluxá 

 
- Sr. Toni Cerdà 
- Sr. Miquel Angel Cañellas 
- Sr. Jaume Moyà  
- Sr. Pep Llabrés 
- Sr. Claudio Torcigliani 
- Sr. Joan Coll 
- Sra. Teresa Ripoll Estrades 
- Sr. Pedro Coll (Son Olesa) 

 
I a tot el poble de Valldemossa en general per la seva 
col·laboració desinteressada, en la recuperació de la 
festa de Moros i Cristians de Valldemossa, esperant 
que l’any qui ve tornin a col·laborar en nosaltres, en 
la consolidació de la festa. 
Moltes gràcies, fins l’any que ve! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Moltes gràcies a tots per la vostra participació. 

Disfrutau de la festa d’enguany! 

 
 
 
 
 

“Germans i amics meus, jo ja sé que els de ca meva han pogut fugir a temps i estan fora de 
perill. Només sent pena i llàstima per voltros com veig que s’enduen els vostros fills, ses vostres 
dones i hisendes. Jo estic decidit a envestir. Valldemossins! Es qui vulgui morir en es meu costat... 
seguiu-me que jo vaig davant!” 

CAPITÀ (RAMÓN GUAL-DESMUR) A Valldemossa, finals de setembre de 2019 



 

Vine i participa dissabte 
a la pujada !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV PUJADA Trofeu Gori Joan 

Sa Marina-Son Olesa 
5 d’Octubre de 2019, 10:00h. 


