PROGRAMA OFICIAL DELS ACTES
QUE SE CELEBRARAN A FELANITX
AMB MOTIU DE LES FESTES DE

SANT AGUSTÍ 2012
DIMECRES 22 D’AGOST
A les 20.00h Casa de Cultura Can Prohens, presentació de la XXXIII
edició Pujada a Lluc a peu de la part forana.

DIJOUS DIA 23 D’AGOST
Sopars a la fresca al carrers de la vila. Hi haurà fruita per a tots els
carrers que s’apuntin a l’Ajuntament.

DIVENDRES DIA 24 D’AGOST
A les 17.00h XXIX cursa popular Sant Agustí a la plaça de les Palmeres.
A les 20.00h al camp de futbol es Torrentó, Trofeu Ciutat de Felanitx.
Primer partit de lliga III Divisió CE Felanitx - Montuïri
A les 20.30h al balcó de la Casa de Cultura Can Prohens, pregó de
festes a càrrec de Sebastià Manresa. A continuació a la plaça de
sa Font de Santa Margalida, palo i vi del país. Actuació de la
Banda de Musica de Felanitx.
A continuació, inauguració de les exposicions i actuacions musicals de les nitxdelart.
A la sala d’exposicions de la Casa de Cultura Can Prohens, inauguració de l’exposició Passat festes d’Andreu Maimó.
A la sala Miquel Barceló, inauguració de l’exposició d’Hugo Delgado Parra, Dins la cantera, guanyador del II Concurs Arts Plàstiques Amateur nitxdelart.
Al local de la Protectora (carrer de la Mar) obres seleccionades III
Concurs Arts Plàstiques Amateur nitxdelart.
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A les 21.30h a la plaça Miquel Bordoy, Sandra Iriarte & La Cuarentena Ensemble. Direcció
musical Leopoldo Juanes, amb
la participació del Club de
Tango de Mallorca.
A les 22.00h al carrer Pou de la Vila,
jazz amb Salat Jazz.
A les 22.30h a la plaça de s’Arraval,
Do Natural.
A les 23.00h primera verbena de
pagament. Amb l’actuació del
grups local Black Cats i seguidament “Noches de Rock &
Roll” amb La Guardia, Danza Invisible, La Frontera, Los Interminables i DJ Nite.

DISSABTE DIA 25 D’AGOST
A les 9.30h, torneig de golf Ciutat de Felanitx, a Vall d’Or Golf.
A les 17.30h al passeig Ernest Mestre, Cursa Ciclista a Felanitx (categories base i popular). Ho organitza el Club Ciclista de Felanitx.
A les 21.00h pesentació del llibre Els topònims i les propietats de les
terres del terme de Felanitx als segles XIII-XVIII de mossèn Pere
Xamena i Gabriel Bordoy a la Casa de Cultura Can Prohens. Seguidament presentació del llibre
Anys enrera. Felanitx 19311963, de mn. Pere Xamena.
A les 21.00h a l’esplanada del
Club Nàutic, sopar anual de socis
del Club Nàutic Portocolom.
A les 23.00h segona verbena de
pagament, amb l’actuació d’Orquesta Champagne, Leiva (Pereza), La Loca Motora i DJ Dino.
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DIUMENGE 26 D’AGOST
A les 21.30h concert al Parc
Municipal sa Torre a càrrec
d’Estopa 2.0.

DILLUNS 27 D’AGOST
De 10.00 a 12.00 h (del 27 al 30
d'agost). A l'Institut de Felanitx, pràctica de hip-hop infantil de 6 a 12 anys. Participació a la
demostració del 30 d'agost. Inscripció obligatòria al telèfon 659
402 231.
A les 17.00h festa infantil al Parc Municipal sa Torre, organitzada per
Asso. Passarel.la Ciutat de Felanitx.
A les 18.00h I fira pagesa nocturna de Sant Agustí, a la plaça d’es
Convent, carrer Convent, passeig Ramon Llull i carrer Guillem
Timoner.
A les 19.00h cercavila amb cavallets, dimonis i caparrots (el primer ball
es farà a la Casa de Cultura Can Prohens i després recorregut
fins a l’Ajuntament.)
A les 22.00h completes al convent de Sant Agustí. Hi assistirà la Corporació Municipal
A continuació festa al carrer, a la plaça del Convent concert de
la Banda de Música de Felanitx. Al passeig Ramon Llull, ballada popular amb s’Estol d’es Gerricó i Abeniara.
Després de l’actuació de la Banda Municipal de Felanitx, actuació
a la plaça d’es Convent, actuació del grup Tierra y Mar de Felanitx.

DIMARTS 28 D’AGOST
SANT AGUSTÍ
A les 11.00h, missa concelebrada al convent
de Sant Agustí, predicarà mossèn Toni
Burguera Cabrer, secretari del bisbe. Hi
assistiran les autoritats i la Corporació
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Municipal. Després de la missa
a la plaça del Convent actuació
dels Cavallets.
A partir de les 17.00h festa de
carrer al passeig Ernest Mestre.
A les 17.00h i fins a les 20.00h pista
de skate park.
A les 17.00h espectacle infantil de
Maria Bimbolles.
A les 18.00h espectacle de cavalls menorquins. Actuacions per a
nins, acrobàcies, desfilada de carruatges i jaleo menorquí.
A les 21.00h cercavila amb la Batukada des del passeig fins a la plaça
de sa Font de Santa Margalida.
A les 21.30h correfoc, des de
la plaça de sa Font de
Santa Margalida fins a la
plaça Pax a càrrec dels
Dimonis a Lloure.

A les 22.30h al Parc Municipal sa Torre,
verbena gratuïta, amb l’actuació
d’Orquestrina d’Algaida, Horris
Kamoi, E-volution i DJ Titi.

DIMECRES 29 D’AGOST
Des de les 19.00h a les 21.00h, diada de portes obertes a la Fundació Museu Cosme Bauçà.
A les 19.00h a la sala d’exposicions de la Casa de Cultura Can Prohens,
visita guiada de l’exposició d’Andreu Maimó.
A les 21.00h a la Fundació Museu Cosme Bauçà, presentació del llibre Sant Marçal fa la capta de Sebastià Barceló.
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A les 21.00h al Parc Municipal sa Torre, exhibició de ball de saló a càrrec del Club
de Ball Esportiu Felanitx.

DIJOUS 30 D’AGOST
A les 17.00h al camp de futbol es Torrentó,
Jornada benèfica esportiva a benefici de DACESMA. VI Tor neig interpenyes. Ho organitzen: Penya Mallorquinista de Felanitx, Penya San Mamés At.
de Bilbao, Peña Colchonera Atlética,
Penya Barcelonista Els Tamarells, Peña
Madridista de Felanitx. Seguidament a les 19.30h partit Veterans CE Felanitx - Atl. Balears.
A les 20.00h, al poliesportiu Guillem Timoner,
gimcana nocturna, es faran totes les
proves al recinte esportiu. Ho organitza:
Regidora de Joventut.
A les 20.00h al Parc Municipal sa Torre, taller
de hip-hop per a tots els qui hi vulguin
participar.
A les 20.30h al Parc Municipal sa Torre, exhibició de hip-hop a càrrec de l’escola
de ball Move and Dance de Felanitx.
A les 21.00h a la Sala d’Actes de la Casa de Cultura Can Prohens, presentació del llibre Paradise of love o l’illa imaginada de Francesc
Vicens, musicòleg i professor de la Universitat. Música i turisme a la
Mallorca dels anys 60. Guillem Frontera, escriptor, presentarà el llibre .

DIVENDRES 31 D´AGOST
A les 23.00h al Parc Municipal sa
Torre, quarta verbena gratuïta amb els
grups Orquestra Gran Casino,
Tomeu Penya & Géminis, iPop’s i DJ
Santi Vega.
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DISSABTE 1 DE SETEMBRE
A les 21.30h teatre gratuït, amb la companyia Calabruix, posarà en
escena l’obra Més a lloure, que tancats de l'autor Tomeu Torres.
A les 23.45h darrera verbena gratuïta amb els grups Orquestra
Zarza, Mystar i DJ Juan Campos.

DISSABTE 1 I DIUMENGE 2 DE SETEMBRE
VII pujada automobilística a
Sant Salvador.
Dissabte a les 16.30h, entrenaments.
Diumenge a les 9.30h, carrera.
La carretera es tancarà una hora abans.

DIUMENGE 2 DE SETEMBRE
A les 19.00h, davant l’Auditori Municipal, mostra de plats dolços. Ho organitza: Federació
d’Associacions de Veïns de Felanitx.
A les 20.00h, exhibició i verbena de ball de
saló a la plaça d’Espanya pel Club de Ball Stil.

DISSABTE 8 DE SETEMBRE
A les 20.00h XXXIII Pujada a Lluc a peu de la part forana. Sortida
de la plaça de sa Font de Santa Margalida, direcció cap a Son Valls.
El grup del bus partirà del passeig Ernest Mestre davant Autocars Caldentey a les 3.00h.
A les 21.00h, torneig de petanca nocturn masculí (12 hores). A les pistes de
petanca a Portocolom. Ho organitza:
Club Petanca Atlètic Portocolom.
A les 22.00h, a la Parròquia del Carme de
Portocolom. Cicle de Música al port, Concert Íntim a càrrec de Maria Camps, soprano i Pere
Arguimbau, guitarrista. Ho organitza i ho patrocina: Centre Cultural de
l’Ajuntament de Felanitx. Gratuït.
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Normes per a
l’assistència als correfocs
PER ALS COMERCIANTS I VEÏNS
• Retirau tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
• Abaixau els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
• Protegiu els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts.
• Enrotllau tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
• No tireu aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat
que representa.
• Desconnectau tot tipus d’alarmes.
• Retirau de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels actors,
organitzadors i participants al correfoc.
PER ALS PARTICIPANTS
• Portau roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
• Portau un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapau-vos el clatell amb un
mocador de cotó.
• Protegiu-vos els ulls.
• Portau el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.)
• Teniu cura de tapar-vos les orelles per disminuir els sorolls de les explosions
pirotècniques.
• No demaneu aigua als veïns.
• Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
• Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, i es poden utilitzar únicament els preparats pels organitzadors.
• Respectau les figures de foc, els seus portadors i els músics.
• Adoptau una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzeu el pas ni els
faceu caure.
• Seguiu en tot moment les indicacions dels diables.
• Assabentau-vos abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sanitària.
• En el cas de sofrir cremades, dirigiu-vos immediatament als punts d’assistència
sanitària.
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Somnis
de Cala sa Nau
Text i foto: Miquel Adrover Caldentey

Mes enllà d’aquella platja nua com el crit d’un nadó
enmig de les onades que ballen amb ritme d’enyorança
la lluna plena es fa bocins damunt l’aigua de Cala sa Nau.

31

Ha tombat la nit i s’allarguen els estels camí de l’alba
les primeres llums del matí
em deixen els ulls astorats, com a infant
quan veu, entre la mar i el sol naixent
la pell nua de les roques. I al temps,
els primers ropits es deixondeixen
del seu somni entre les mates
rentades de fresc per la rosada.

Mentre,
a l’esguard del cor encara romanen dormits
aquells somnis retallats
que un dia foren senyeres de la nostra joventut.
Aquells somnis que ens feien cridar fort
com si ens sentíssim profetes
reclamant la nostra llibertat.

Aquella llibertat d’arena i sal a la pell,
de peus descalços i nafres als genolls,
calçons curts i corredisses llargues.
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De Sant Agustí a
agost 2011
Sant Agustí
juliol 2012
AGOST
-VI Mostra de Teatre Amateur de Portocolom.
-II Concurs Amateur d’Arts Plàstiques Nitxdelart.
-Nitxdelart a Felanitx.
-XI Gimcana nocturna.
-Inauguració del nou local Socio-Sanitari de DACESMA.
-Entrega de la Medalla de la Ciutat a Mn. Bartomeu Bennàssar Vicens.
-La Fundació Museu Cosme Bauçà reobre novament les portes.
-Incendi al puig de Sant Salvador.
-Diada de portes obertes als Closos de Can Gaià.
SETEMBRE
-XVII Mostra de cinema i vídeo de la Part Forana.
-Festes de Sant Nicolau a Cas Concos.
-A Cas Concos, IV Fira de Sant Nicolau.
-VII Fira d’Antiquaris, Brocanters i Galeristes.
-La companyia “Mai Som Tots Teatre” guanya el XXIII Certamen de
Teatre Amateur de Consell.
-Incendi a Sant Salvador.
-Obres de restauració en el Castell de Santueri.
-32ª pujada a Lluc a peu de la Part Forana.
-77è aniversari de la coronació de la Mare de Déu de Sant Salvador.
-Fira de saldos i oportunitats organitzada per l’Associació de Comerciants i Industrials de Felanitx.
-Concert de l’Orquestra Simfònica.
-Joan Antich Adrover, subcampió benjamí en el XXIV Trofeu Jordi Mut
de tennis.
-A Felanitx, Fira de Sant Miquel.
-I Concurs de mostradors de Felanitx amb la participació de 32 establiments comercials.
-Més d’una vintena de detinguts a l’operació policial per falsificar contractes.
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-13 artistes felanitxers exposen a Alaró a una exposició col·lectiva d’artistes felanitxers dedicada al vi i a la vinya.
-Les oficines municipals es traslladen definitivament a l’Ajuntament.
-El celler Vi d’Auba obté el primer reconeixement al concurs estatal de
vi Premios Mezquita 2011.
-Mn. Bartomeu Bennàssar Vicens nomenat vicari de la parròquia de
Sant Miquel.
-Mn. Bartomeu Tauler Vicens noment vicari de les parròquies dels
Dolors, Crist Rei i Sant Pau de Manacor.
-Pluja del mes: 22,6 litres per metre quadrat.
OCTUBRE
-El departament de Serveis Socials es trasllada a l’edifici de l’Estació
Enològica.
-Fira de Saldos i Oportunitats organitzada per l’Associació de Comerciants i Industrials de Felanitx.
-13 alumnes d’ESO han estat guardonats amb els premis ESO
2010/2011.
-Queda constituïda la Junta Local de l’Associació Espanyola contra el
Càncer a Portocolom i s’Horta.
-Fira del Pebre Bord.
-IV Concurs Ornitològic.
-Homenatge al glosador carritxoner Rafel Roig.
-VII Mostra Folklòrica.
-V Passarel·la de Moda “Ciutat de Felanitx”.
-Visita del batle a l’Institut de Secundària.
-DACESMA celebra el “Dia Internacional del Dany Cerebral Sobrevingut”.
-El poble de s’Horta ret homenatge a les monges franciscanes.
-Els germans Vicens queden subcampions en el Campionat d’Europa
de Judo Kata 2011.
Pluja del mes: 22,2 litres per metre quadrat.
NOVEMBRE
-Festa de Sant Martí a la Casa Hospici-Hospital.
-Festa de Santa Cecília.
-XXXV aniversari de la Llar de la Tercera Edat de Felanitx.
-Festes de Crist Rei a Son Valls.
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-Dimiteix la regidora Mercedes Garrido del PSOE i pren possessió del
càrrec el Sr. Miquel Vadell.
-Tenen lloc les eleccions generals.
-Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
-Presentació de l’Escola d’Arts Escèniques “Es Lledoner”.
-Els Serveis Socials de Portocolom es traslladen al Centre Cívic.
-Pluja del mes: 211,30 litres per metre quadrat.
DESEMBRE
-Setmana de Cinema Goya 2011.
-33è aniversari de la Constitució Espanyola.
-Festa de la Immaculada a Son Mesquida.
-Concurs de cans pastors a Son Mesquida. El del felanitxer Miquel
Adrover es proclama campió.
-Antoni Martorell, de la gravera de Can Xot, elegit president de l’Associació de Pedreres de Mallorca.
-El programa “El crepuscle encén estels” que dirigeix Pere Estelrich,
guardonat amb el premi Miquel dels Sants Oliver que concedix l’OCB.
-Àlex Tejedor ha estat guardonat en els premis Escènica.
-Servei de bus nocturn entre Felanitx i Portocolom i viceversa amb
motiu de la Nit de Nadal i la Nit de Cap d’Any.
-Pluja del mes: 6,4 litres per metre quadrat.
GENER
-XVII concurs de Betlems organitzat pel Centre Cultural i s’Estol des
Gerricó.
-Festes de Sant Antoni a distints llocs del municipi.
-Ens va deixar Mn. Antoni Fiol Suñer, vicari de la Parròquia de Sant
Miquel i custodi de l’església del Convent de Sant Agustí.
-La residència-Hospici Verge de Sant Salvador, tanca les portes.
-Té lloc a l’Ajuntament de Felanitx la convocatòria del Consell de
Govern.
-Montse Pérez, elegida Secretària General de la Lliga Regionalista.
-Mª Francina Obrador, subcampiona de Balears de Judo “Ne Waza”.
-Pluja del mes: 24,8 litres per metre quadrat.
FEBRER
-Sa Rua a Felanitx.
-I Rua Concarrina.
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-Presentació de la revista Es Port, editada per l’associació de veïns i propietaris Pro-Portocolom.
-Els serveis de l’àrea de Joventut es traslladen a les dependències ubicades a l’antiga Estació Enològica.
-III Mostra de Teatre d’Hivern.
-La Guàrdia Civil deté a 5 persones per robatoris a cases de fora vila.
-Enterro de la Sardina.
-L’Associació Cultura “Es Majoral” i la revista “Dies i Coses” de Calonge han distingit Mn. Pere Xamena amb l’”Estrella mostrejada”.
-El regatista felanitxer Marc Antich Vicens, campió de Balears de la
classe optimist.
-Pluja del mes: 30,20 litres per metre quadrat.
MARÇ
-L’atleta Francesc Páramo es proclama campió d’Espanya de Veterans.
-Per part del departament de Carreteres del CIM s’ha procedit a la
millora del ferm d’alguns trams de la carretera Ma-14 Felanitx i Santanyí.
-El celler vitivinícola 4kilos guardonat com a millor celler per la guia de
vins Gourmet.
-La Guàrdia Civil incauta 400 plantes de marihuana a Son Mesquida.
-Pregó de Setmana Santa a càrrec de Valentín Mendoza Rodríguez.
-L’Associació de Comerciants de Felanitx posa en marxa la campanya
“Compra a Felanitx i guanya 1.000 €”.
-V Concurs de Fotografia amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
-Commemoració del Dia internacional de la Dona.
-Pluja del mes: 19,5 litres per metre quadrat.
ABRIL
-Mercat Romà a Felanitx.
-Les processons han comptat amb una nova confraria Mare de Déu del
Carme.
-XV Setmana Santa lúdico-esportiva de Felanitx.
-VIII Setmana Santa lúdico-esportiva de Portoclom.
-A Portocolom la II edició de la Triatló Tristar Mallorca 2012.
-Mariona Caldentey, convocada per la selecció espanyola sub-17 per a
disputar la Ronda Elite del V Campionat d’Europa.
-Caminada a Sant Salvador.
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-Guillem Mestre i Francina Puig quedaren sub-campions en el V Open
Felanitx.
-El CDS Son Durí es proclama campió del VI Open Nacional de Petanca.
-Mai Son tots Teatre estrena l’obra Black Comedy.
-L’Institut Balear de la Joventut ha atorgat al Centre d’Informació Jove
de Felanitx el premi al millor projecte de la Xaxa Infojove 2012, per la
seva dedicació i per la dinamització de la informació jove a les xarxes
socials.
-A Portocolom, jornada de vela lleugera i Copa d’Espanya de la classe
IOM (ràdio control).
-Pluja del mes: 46,20 litres per metre quadrat.
MAIG
-La Universitat oberta per a majors a Felanitx.
-La XXXVI Setmana de Música.
-Fira de Maig.
-XIII Trobada de randeres de macetes de Felanitx
-Festes de Sant Isidre i Cinquagesma a s’Horta.
-Antoni Nadal, reelegit secretari general dels socialistes de Felanitx.
-La Biblioteca de Portocolom traslladada al primer pis del Centre Cívic.
-Concert de la Capella Mallorquina en homenatge a la Mare de Déu de
Sant Salvador organitzat i patrocinat per la Fundació Barceló.
-Sergi Algaba i Sara Romera, aconsegueixen el Campionat de Balears
de ball esportiu (de saló).
-Obres de millora en el carrer Velar de Portocolom per part de Ports de
les Illes Balears.
-El celler Vi d’Auba ha estat premiat internacionalment en el Concurs
Mundial de Brusel·les i en el concurs Telleus Rotary Illes Balears organitzat pel Rotary Club Palma i l’Escola d’Hoteleria de la UIB.
-Jornada de neteja del litoral i fons marí de Portocolom organitzada per
l’Associació de Veïns de Portocolom,
-Alumnes de l’IES Felanitx i del col·legi Sant Alfons participen en una
acció paneuropea.
-Exposició a Portocolom sobre “Cristòfol Colom i Mallorca”.
-Els germans Vicens aconsegueixen la medalla de plata al Campionat
d’Europa de Judo Kata celebrat a Koper Eslovènia.
-Pluja del mes: 3,4 litres per metre quadrat.
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JUNY
-III anada popular amb bicicleta a Cas Concos.
-L’equip aleví del s’Horta es proclama campió de Mallorca de futbol-7
1ª Regional.
-La Federació Europea d’Educació Ambiental ha concedit la bandera
blava a la platges de Cala Marçal i Cala Ferrera.
-Surt Sant Joan Pelós i la música de Sant Marçal.
-Els alevins del Felanitx AT. Campions de lliga de la categoria aleví de
futbol-7 2ª Regional, en el grup G.
-A Portocolom, I Fira Gastronòmica d’es Pop, amb la participació de 27
establiments comercials.
-Entrega dels premis “Mestre Rigo Manresa” a alumnes del darrer curs
d’ensenyança primària del col·legi públic I. Joan Capó.
-L’equip infantil de futbol-11 de s’Horta, es proclamen campions de
Mallorca de 2ª Regional.
-Biel Tauler i Catalina Soler formen part de la nova executiva del PP
Balear.
-Biel Vicens, elegit president de Convergència per les Illes a Felanitx.
-Francesc Pàramo, es proclama subcampió en el Campionat d’Espanya
de Pista a l’Aire Lliure per a veterans.
-La Cooperativa d’Ensenyament Es Lledonar entrega als Serveis Socials
de l’Ajuntament de Felanitx, la distinció “Lledoner de ceràmica”
-El complex hoteler Robinson Club de Cala Serena rep el certificat
europeu d’eficiència energètica.
-Els alumnes de 3r d’ESO de l’IES Felanitx netegen el litoral de Portocolom.
-Pluja del mes: 2,8 litres per metre quadrat.
JULIOL
-A Portocolom, Fira Marinera, Música al Port, Sopar a Penyes, cinema i
teatre a la fresca, regates i tota mena de competicions esportives.
-Festivitat de Sant Cristòfol.
-A la platja de s’Arenal campanya de sensibilització “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple”.
-A Felanitx, festa patronal de Santa Margalida.
-Homenatge al Sr. Àngel Orté, fundador de l’escola d’aviació a Portocolom.
-El P. Ambròs Cots, C.R. ha estat nomenat vicari de la parròquia de
Felanitx i de les de Portocolom i Cas Concos.
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-Entrega de la Medalla de la Ciutat de Felanitx a l’historiador Francesc
Riera Monserrat en reconeixement a la seva tasca investigadora.
-Es convoca el III Concurs d’arts plàstiques Amateur Nitxdelart.
-Un incendi, crema unes 20 hectàrees de bosc a baix de Sant Salvador.
-Per part de Ports es retiren les embarcaciones que romanien abandonades a Portocolom.
-El pintor Jaume Prohens, exposa les seves obres a Son Servera.
-Sebastià Adrover, obtè 8 medalles en els jocs europeus per a policies i
bombers.
PUBLICACIONS APAREGUDES AL LLARG DE L’ANY
Así de simple de Miquel Adrover Caldentey.
Com l’aigua pels xaragalls, novel·la de Gabriel Mestre Oliver.
Teràpia de resistència. Societat, Església, Política... i càncer (Diari
2009-2011” de Bartomeu Bennàssar i Vicens.
Recuerdos y anécdotas de mi paso por la vida pública de Miquel
Vaquer Salort.
April in Mallorca del fotògraf Louis Forget (edició digital amb fotografies de Felanitx)
Galactoscòpia Mirall, llibre-disc d’Antoni Caldentey
Ermàs en flor, de Miquel Julià i Prohens.
Miscel·lània Francesc Riera: des de l’abundància del cor, de Lleonard Muntaner.
Temps de Prodigis de Sebastià Manresa.
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