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Montuírí, poblat talaiótic de Son Fornés,
Museu ¡ Celler Can Reí, 22 de novembre de 2017.

'

Petra, Bonany, Convent deis Mi'níns i Museu
de les Rondalles, 20 de desembre de 2017

En Mora

Aquest puig de Petra ja surt al
llibre del Repartiment de la con-
questa de Jaume I. El 1606, el rec-
tor paga un oratori ¡ la ¡matge de
María. Pero, el 1609 una gran se-
quera obliga a fer rogatives i una
processó que tingueren efecte:
plegué abundantment, se salva
la collita ¡ la Verge, el santuari ¡ el
puig es comentaren a anomenar
del Bon Any ¡ així es coneix. Hi ha-
gué anacoretes a l'entorn, donats i
capellans. El 1895 se cedí al Bisbat
i aquest, ais ermitans de Sant An-
toni i Sant Pau, orde ben mallorquí
que encara es cuiden de Termita
de Valldemossa.

El temple actual es de 1920-25. A
la segona festa de Pasqua hi pugen
pelegrins de Vilafranca, Sant Joan,
Ariany i Petra. Visitárem el convent
de Sant Bernardí, fundat per l'orde
deis franciscans Mínims el 1607. Hi
professá el missioner de California
sant Juníper Serra. A la Desamor-
tització, el compra un capellá que
el cedí a TAjuntament. Ariany s'in-
dependitzá de Petra el 1982.
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Quely i casa de Llorenc, Villalonga a Binissalem,
24 de gener de 2018

Coves del Drac, 21 de febrer de 2018 |

Colonia de Sant Jordi, centre
d'interpretació de Cabrera, 25 abril de 2018
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Pollería: fundado Rotger,
les Maries del Roser Vell, 21 de mar£ de 2018

Hem d'agrair la completa i profitosa explicado
que el bon company ¡ investigador Mateu
Cerda ens oferí de la vida i obra del canonge
pollencí Miquel Costa i Llobera, de la presencia
deis jesuítes, de Monti-sion i de l'Ajuntament.
Pero la sorpresa fou la visita a l'oratori del
Roser Vell, del XIV , reformat el XIX, per
contemplar un conjunt escultóric únic, íes
Mar/es, tres deis personatges son de tamany
natural: Nicodemus, Josep d'Arimatea i Jesús
mort; les cinc restants en forma de bust son:
Maria Salomé, sant Joan Evangelista, la Mare
de Déu, Maria Magdalena i Maria de Cleofás.
Están el-laborats amb tela encolada i son de
Gabriel Móguer, del 1510, del taller d'on sortí
també la Verge-sagrari de Sineu. Tal era l'estat
llastimós en qué estaven, que d'al-lot no
dormía somiant molts de vespres després de
veure aquelles bubotes a la "casa santa" del
Dijous Sant, al Roser vell. Afortunadament, el
Bisbat les ha restauradas el 2017.

| Sineu i el seu mercat, 16 de maig de 2018

U



37 G e r m a n o r

Excursió marítima, 13 de juny de 2018 |

BONES NOTÍCIES
Eli es en Blai Espinel Sans, nét deis mestres Juan
Sans i Rosa Amengual, que ha passat el primer Na-
dal en familia.

BONES NOTICIES
La nostra associació creix

Aquests son els nous socis del curs 2017-18:

Ángeles Muniesa Quintín
Gabriel Gomila Jaume
Francesca Llinás Pizá
Mercedes Villar López
Marita Pocoví Servera
Bárbara Bauza Mestre
Ma Magdalena Comas Barceló
Antonia Grau Cladera
Isabel Arteaga Motos
Catalina Cladera Crespí
Bartolomé DomengeAmer
Llucia Obrador Rotger
Francisca Ma Company Corro
Margalida Sastre Vicens
Genoveva Mari Torres
Iluminada Pérez Riusech
Pere Josep Garrió Villalonga
Margalida Torrens Soler
Margarita Ramis Gamundí
Antonia Sagristá Moner
Celia Pichaco Mora
Margarita María Sastre Parpal

Juny de 2018

Rebeu la nostra benvinguda i veniu a recollir
els carnets.


