
Salvador Vadell es la persona que está al frente de este proyecto

Lea y vea aquí ahora el programa completo de actos del
125 Aniversario de Porto Cristo cortesía de la web
digital “portocristonoticias.com”
La intención de los actos es dar a conocer este rincón de la isla y preservar su historia. Cabe destacar del
programa festivo la organización de exposiciones y sobre todo de conferencias. Todos los actos se irán
publicando en la página web oficial.

AGENCIA MANACORNOTICIAS 24/01/2013 - 03:48:00

 

El pasado martes 22 de enero, tuvo lugar la celebración de una rueda de
prensa para dar a conocer el programa de los actos conmemorativos del 125
Aniversario de nuestro pueblo. Al acto asistieron numerosos periodistas de
diferentes medios de comunicación. Salvador Vadell es la persona que está al
frente de este proyecto que poco a poco va cogiendo forma. Para empezar
hay que decir que esta conmemoración ya cuenta con el logotipo.

La intención de los actos es dar a conocer este rincón de la isla y
preservar su historia. Cabe destacar del programa festivo la organización de
exposiciones y sobre todo de conferencias. Todos los actos se irán publicando
en la página web oficial de Porto Cristo para que todo el mundo esté
informado.

Muy positivamente se puede informar del compromiso de un miembro de la Asociación de la Tercera
Edad Virgen del Carmen que -de forma desinteresada- se ha comprometido a hacer un "cabezudo". Se espera
que se anime más gente y se puedan hacer, como mínimo, dos más.

Asimismo cabe destacar que los equipos de profesores de la Escuela Mitjà de Mar, de la Escuela Ses
Comes y del Instituto, conjuntamente con las Asociaciones de Madres y Padres de estos centros, también
tienen previsto organizar actos conjuntos para difundir la historia de Porto Cristo, un pueblo joven pero con
mucho futuro. El www.portocristonoticias.com colabora con el Aniversario y te ofrece el primer programa de
fiestas oficiales a continuación.

El programa d'actes inicial és el següent:

-Reedició, per part d’en Bernat Amer, del llibre

històric d'en Juan Moratille.

-7 d'abril, visita del Sant Crist de Manacor

a Porto Cristo amb la col�laboració de la Confraria

Verge del Carme.

- 10 de maig, conferència sobre la història de

la Torre dels Falcons.

-24 de maig, conferència sobre la història de

les Coves del Drach.

-Del 3 al 31 de maig es podrà veure una exposició

audiovisual sobre història de les Coves del

Drach.

- 7 de juny, conferència sobre el Port Romà dirigida

per l'equip d'arqueòlegs, Sebastià Munar i Antoni

Puig, que han estudiat aquest indret tan interessant.

- 28 de juny, conferència sobre la història de les Coves dels

Hams a càrrec d'Antonio Ferrer.

-Des de finals de juny i fins el mes d'octubre es podrà gaudir

d’una exposició sobre la història del poble. S'inclourà un

recorregut per l'època romana, l’edat mitjana i les èpoques

prèvies a la formació de la Colònia del Carme fins arribar als
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nostres dies. Entre els col�laboradors que fan possible

aquesta exposició cal destacar- entre d’altres- el departament

de patrimoni de l'Ajuntament de Manador, en Juan Riera, en

Jaume Cabrer i en Damià Duran.

- 12 de juliol, col�loqui per parlar de la vida que duien a

terme els primer pobladors relacionades amb la mar i amb

foravila i de les vivències del primer veïnats. Aquest colloqui

serà conduit per en Salvador Vadell i comptarà amb la participació

de Miquel Vives, Pedro Bonet i Rafel Humbert.

- 19 de juliol, conferència sobre la història de la Colònia del

Carme a càrrec de Damià Duran .

- 16 d’agost, conferència sobre la Guerra Civil a Porto

Cristo a càrrec d'Antoni Tugores.

- 30 d'agost, conferència sobre els inicis del turisme i el seu

desenvolupament a càrrec de na Francisca Riera.

- 6 de setembre, conferència sobre la història del Parròquia

Verge del Carme i del Sant Crist a càrrec d’en Jaume Cabrer

i d’en Joan Miquel Riera

- 27 de setembre, conferència sobre les festes franquistes

que es celebraven a Porto Cristo a càrrec de na Lourdes

Melis.

- A l’octubre , conferència sobre l’aduana i la inmigració de

Porto Cristo a càrrec de José Antonio Bernard.


