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Salutació
Sant Climent crida la festa, i la festa es fa present, amb força i il·lusió renovades, al 

cor de veïns, veïnes i visitants del poble. La cita s’ha fet tradició al calendari d’agost, 

necessària a la vida col·lectiva i imprescindible a l’ànim de fillets, joves i grans, sant-

climenters i santclimenteres.

Les festes arriben amb la doble qualitat de recordar i d’oblidar. Són una celebració 

per recordar moments entranyables, d’alegria, d’amistat...; per recordar les persones 

estimades que tornam a veure en aquesta ocasió i les persones estimades que, per 

motius diversos, no ens podran acompanyar. I són, també, una ocasió per oblidar 

moments dolents, adversitats i preocupacions, i obrir una treva sana per xalar enmig 

de l’ambient que desprèn l’esperit festiu d’un poble. A la festa parlen els sentiments, 

els bons sentiments que afloren del so dolç del fabiol i del pas acompassat, noble i 

vibrant dels cavalls.

Sant Climent ha donat proves recents d’una participació popular extraordinària als 

esdeveniments organitzats pel mateix poble, mostra d’un admirable sentit d’identitat i 

d’estima pel poble. Sens dubte, ha estat una experiència que revela capacitat d’orga-

nització i empenta, una bona preparació per als dies grans que arriben amb les festes 

patronals d’un lloc on no se sent estrany ningú. 

Bones festes, santclimenters i santclimenteres!

Águeda reynés, Alcaldessa
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restaurante café-bar

Miramar
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SalutacióN
Sant Climent llama a la fiesta, y la fiesta se hace presente, con fuerza e ilusión re-

novadas, en el corazón de vecinos, vecinas y visitantes del pueblo. La cita se ha hecho 

tradición en el calendario de agosto, necesaria en la vida colectiva e imprescindible en 

el ánimo de niños, jóvenes y mayores, santclimenters y santclimenteres.

Las fiestas llegan con la doble cualidad de recordar y olvidar. Son una celebración 

para recordar momentos entrañables, de alegría, de amistad…; para recordar a las 

personas queridas que volvemos a ver en esta ocasión y a las personas queridas que, 

por motivos diversos, no podrán acompañarnos. Y son, también, una ocasión para 

olvidar malos momentos, adversidades y preocupaciones, y abrir una tregua sana para 

disfrutar entre el ambiente que emana del espíritu festivo de un pueblo. En la fiesta 

hablan los sentimientos, los buenos sentimientos que afloran del sonido dulce del 

fabiol y del paso acompasado, noble y vibrante de los caballos.

Sant Climent ha dado pruebas recientes de una participación popular extraordinaria 

en acontecimientos organizados por el propio pueblo, muestra de un sentido admirable 

de identidad y cariño al pueblo. Sin duda, ha sido una experiencia que revela capaci-

dad de organización y empuje, una buena preparación para los días grandes que llegan 

con las fiestas patronales de un lugar donde nadie se siente extraño.

¡Felices fiestas, santclimenters y santclimenteres!

Águeda reynés, Alcaldesa
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HOME DONA

C/Sant Jaume, 42, 1rA

07701 Sant Climent

(Menorca)

✆ 971 15 34 22
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Salutació de la junta
de l’associació de veïns

Benvolguts veïns i veïnes,

Ja ho tenim aquí; sa tercera setmana d’agost és a volta de cantó. Es dies més espe-

rats de s’any per as santclimenters s’atraquen quasi sense adonar-nos.

Sa nova Junta de s’Associació de Veïns ha intentat fer un programa de festes on tot-

hom es pugui sentir reflectit, des més petits as més grans, sense oblidar-nos de ningú.

Amb aquestes línies, també voldríem transmetre un agraïment a tota sa gent que 

col·labora i col·laborarà perquè Sant Climent sigui cada dia millor i perquè continuem 

tenint una de ses festes més valorades, estimades i esperades per tots es menorquins.

Així idò, quan arribi es moment que tots esperam, quan ses campanes de s’església 

repiquin amb força, ses cornetes sonin i es ball des gegants ompli d’alegria es carrers 

de Sant Climent; quan es primer toc de tambor i fabiol ens posi es pèls de punta, quan 

sa caixera fadrina reculli sa bandera i quan es caixer batlle doni permís perquè comen-

cin a sonar es primers compassos des Jaleo..., volem que tothom se senti orgullós de 

ser d’aquest petit poble de s’altre costat de s’aeroport; que tothom tregui allò millor de 

si mateix; que ses persones que ens visiten recordin s’alegria que podem transmetre 

i sa bulla que sabem fer.

Santclimenters i santclimenteres: deixau entrar s’olor de sa festa a totes ses cases, 

feis botar es cavalls, donau sa benvinguda as visitants, beveu qualque pomadeta, però 

sense passar-vos; i, sobretot, passau unes

moLt bones Festes de sant CLiment 2013!
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Carrer de Sant Jaume, 38

a tots els

santclimenters,

bones festes
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Santclimenters de s’any 2013

Enguany no tenim un Santclimen-

ter de s’Any, en tenim quatre! I 

no és perquè no haguem sabut 

triar-ne un d’entre es candidats; 

és que tots quatre tenen un vin-

cle tan estret entre si que se’ns 

ha fet impossible, en aquest cas, 

atorgar el títol de Santclimenter 

de s’Any per separat. 

I no hi ha, segurament, vincle més gran que es 

fet de ser germans. Així idò, es santclimenters d’enguany són quatre germans que, per allò que 

demostren, estan molt ben avinguts... Tant que tots quatre junts estan fent coses increïbles, 

girant cel i terra per Sant Climent. 

Son pare —que ja va ser Santclimenter de s’Any fa uns quants anys— i sa mare solien regentar 

un bar des poble que més endavant, i amb molts d’esforços, va esdevenir es buc insígnia de 

Sant Climent. Ara es fills, canviant una mica es rumb, s’han adaptat as nous temps. 

Es Casino és qui marca es ritme de s’ambient des poble. És arribar, entrar a Sant Climent i 

notar més o manco vida as poble en funció de sa gent que hi hagi en aquella terrassa, o 

corrent darrere aquesta barra tan llarga, potser de ses més llargues de Menorca. Però açò no 

és tot. Ara s’estan acostumant a omplir es poble a vessar, a principis de juliol, per fer una festa 

d’amor i nostàlgia dels anys 70. I no només açò; tots sabem sa feina social i logística que fa 

Es Casino pes poble. És com es rebedor d’una gran casa, punt de trobada de santclimenters i 

també de gent de fora. 

És per açò que volem que seguesqui per molts d’anys com a símbol de vida des poble i que 

aquests quatre germans continuïn sa feinada i sa tradició que els ha fet arribar fins aquí.

Per tot açò —que no n’hem dit prou—, nomenam es germans Pedro, Berto, Felipe i Sofia Car-

dona com a Santclimenters de s’Any 2013!
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Carrer Sant Jaume, 20
Sant Climent

Bombones belgas,
caramelos ingleses

y comestibles importados

Bones festes a tots.
Felices fiestas a todos.
Happy fiestas to all.

E: candulce.menorca@gmail.com

Tel. 971 15 60 75
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presentació pregonera festes
2013

Molta gent fa aquest poble, perquè Sant Climent no són només ses seves cases, es seus 

camins i ses tanques que l’envolten... és sa gent que hi viu i empeny perquè es facin coses 

en comunitat, quan hi ha festes o qualque sopar a celebrar, o bé amb sa feina de cada dia, 

de cada setmana. 

Aquest és es cas de sa pregonera d’enguany, que va ser mestra d’escola i que, durant un bon 

punyat d’anys, va fer un esforç per entretenir i ensenyar es fillets i filletes des poble.

Ella és una d’aquelles persones de sempre, tant lluitadora com sàvia; una persona molt 

important a sa vida quotidiana d’aquells fillets que avui són pares, o, fins i tot, qualcuns, avis.

Entre excursions, capvespres as Centro jugant i moltes hores preparant al·lots i al·lotes 

per a sa confirmació, solia fer algunes classes de català d’estraperlo, quan aquest encara era 

perseguit.

Just enguany fa 20 anys que va anar a viure a Maó, després d’haver recorregut sa carretera 

centenars de vegades per treballar, encara que no és gens difícil veure-la caminant pes carrers 

de Sant Climent.

Així idò, enguany s’Associació de Veïns ha decidit que no podíem triar ningú més indicat 

per fer es pregó de festes que na Joana Amatller, ja que d’ella molts en van aprendre i tots, 

com a poble, li devem un reconeixement etern per sa seva dedicació, durant tants anys, a sa 

joventut des poble. 
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piscinas
san clemente

juan pons jover
Binixica, 142 - Tel. 971 15 33 26

07712 san CLeMenTe

mantenimientos
piscinas
jardines

Antonio Parpal Gomila, S.L.

C/ Sol, 78 - 07701 Maó - Menorca
Tel.: 971 153 096 - 971 368 837

Móvil: 696 925 865

parpal@essa.net

instalaciones y reparaciones
de fontanería

gas - calefacción
aire acondicionado

energía solar térmica
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pregó de les festes 2013

Hola, gent de Sant Climent i qui mos acompanya !

No us regireu que lo meu no és fer discursos sinó ajudar en el que puc.

Quan me va cridar en Toni Orfila per dir-me que havien pensat en jo per ser sa pregonera 

de ses festes de Sant Climent, me va agafar un sacardiu, i tot d’una li vaig dir que no, que me 

posaria molt nerviosa i no sabria dir res, etc., etc. 

Crec que el vaig deixar ben espantat; li deman que me perdoni. Llavors, reflexionant, vaig 

començar a veure que ho havia fet malament, que m’havia espantat massa, i vaig cridar a 

s’Associació per dir que acceptava...; i aquí me teniu!

No crec que tengui tants de mèrits per merèixer açò. Ara sí, reconec que som i me sent 

santclimentera i que es 55 anys que hi vaig viure, exceptuant 6 que en vaig fer a Girona, 

vaig procurar fer tots es possibles per ajudar es poble, especialment l’església, sa infància i 

sa joventut.
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prensa
- local
- nacional
- estrangera

Crec que molts i moltes des qui tenen sa cinquantena, o que hi són a prop, recordaran es 

dissabtes as Centro, fent jocs, fent funcions, ses excursions a cercar espàrrecs... Llavors venien 

tots as Centro i jo feia truites i les menjàvem allà, així com també feia ses classes de català, 

quan encara no estava permès.

Ses excursions a Binidalí, tots es diumenges i festes: solíem ser una vintena, entre al·lots i 

al·lotes. Partíem després de sa missa de les 9, en bicicleta, i dúiem es dinar damunt es por-

taequipatges de darrere, fermat amb cordelles que, amb es tuc-tuc des clots (sa carretera no 

estava asfaltada), moltes vegades havíem de tornar a fermar. Alguns (no dic noms, per no dei-

xar-me ningú), per més que els ho deia, xalaven d’anar damunt sa terra tiriga i, naturalment..., 

patapum! Un que queia... Sort que eren forts i ningú es va fer mal mai.

Llavors, quan arribàvem davall es pinar, deixàvem ses bicis i ses bosses penjades as pins, 

per por de ses formigues, i anàvem a sa platja. Fins que jo no deia “patos al agua!” ningú 

posava es peu dins la mar. Quan deia “a sortir!”, tothom regressava: eren bons al·lots de 

ver! Pujàvem a dinar, fèiem jocs, cantàvem, tornàvem a nedar, i partíem cap a Sant Climent. 

Cansats, vermells com a pebres, però havíem xalat molt!
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Jo puc agrair a aquests al·lots i al·lotes que amb ells vaig acabar d’aprendre a nedar. N’hi 

havia que en sabien molt, i es tiraven de dalt es penyals. Record bé, perquè també en tenc 

fotos, que xalaven molt quan me veien distreta, disparaven sa màquina i, com que estàvem 

allargats en terra, allò que sortien eren tot peus...

Quan venia la tardor, devers finals de setembre, anàvem un dia a fer es comiat a Cales 

Coves. Nedàvem, jugàvem i fèiem sobrassada torrada. Un dia, quan regressàvem, mos va 

sortir una serp molt llarga. Un d’ells la va matar i, com que rodejava sa roda de sa bicicleta, 

volia arribar a Sant Climent amb aquesta coberta...; naturalment, no va poder ser. També per 

la segona festa de Sant Climent organitzàvem jocs per als fillets, que consistien principalment 

en una gimcana pes Pla i carreres de cintes.

Un any vam fer una excursió més llarga, encara que es grupet va ser petit, i, amb sacrifici 

econòmic per part des pares, vam anar a fer uns dies a sa ciutat de Girona, a conèixer-la. Allò 

sí que va ser xalar!

Com que sempre m’he estimat molt es fillets i sa joventut, i som persona de fe, també vaig 

dedicar molt de temps a preparar al·lots i al·lotes per rebre es sagrament de sa Confirmació. 

Hi havia grups molt bons i, entre i entre, algun pillet que ho esvalotava... Record que es darrer 

grup que vaig preparar va ser l’any 1993, i llavors vaig passar a viure a Maó, que per as meu 

treball m’anava millor, ja que s’escola on feia feina, Antoni Joan, estava situada allà; tota sa 

vida havia anat i vingut, i n’estava un poc cansada. No obstant, encara me sent santclimentera 

i, més o manco cada 15 dies, hi venc, així com a totes ses festes principals. Podria dir més 

coses, però no es tracta de cansar a ningú, sinó d’evidenciar sa meva implicació amb es poble. 

Agraesc molt sa vostra invitació a participar en aquest acte i desitj a tothom 

Xalau molt i sigueu molt feliços!!!

Joana amatller
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salutació de na trini peña, mestra

Gràcies, Sant Climent!

No es la primera vez que escribo sobre Sant Climent. Concretamente, fue en el Diario Me-

norca, año 2005, coincidiendo con el 40 aniversario de mi llegada a la isla. 

En aquellos años no había otro medio de consulta que un buen diccionario. La verdad es que 

poco pude averiguar, pues la información recibida de los menorquines que conocía podría no 

ser objetiva. La decisión estaba tomada, y el traslado a la escuela de Sant Climent era ya un 

hecho. Fue arriesgado dar el salto. Si la fe mueve montañas, el amor anula distancias, así que 

desde Cádiz llegué anulando kilómetros y kilómetros.

¿Por qué no volví a mi tierra? Aunque ni yo misma sabría contestar, hubo algo que me 

enganchó: ¿Sant Climent?

Nunca imaginé que podría encontrarme bien lejos de mi  familia y de mi Cai del arma. La 

tierra tira, y mantuve una lucha interna que no sabía cómo iba a acabar.

Fueron unos años estupendos, con los altibajos emocionales propios de alguien que está 

lejos de los suyos. Nunca sentí la necesidad de marcharme, ni tampoco me he preguntado 

qué hubiese sido de mi vida de haberlo hecho. El destino es el que es, y no hay que hacerse 

preguntas…

Aunque por mis aulas hayan pasado muchos alumnos, tengo un cariño especial por mis 

chiquitines de Sant Climent. Problemas con el idioma, los hubo; y con la ayuda de Ditas Pons, 

que fue mi intérprete, supe salir adelante. ¿Anécdotas? Muchas... Las propias de alguien que, 

con un desconocimiento total del idioma, tiene que lidiar con un montón de pequeñajos que 

tampoco conocían el mío.

Todos aprendimos, el enriquecimiento fue mutuo, aunque creo que fui la que más recibí. Las 

madres, encantadoras, y las xerradetes, frecuentes. No hay que olvidar que la jornada no era 

continuada, como ahora, y pasábamos mucho tiempo en la escuela.

Junto con Ditas Pons y Juan Ponce formamos el triunvirato que durante algunos años estu-

vimos al frente de los niños de Sant Climent. Más allá de lo docente, siempre hemos mante-
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nido una bonita amistad, truncada hace muy poco por el fallecimiento de na Ditas, excelente 

profesional y gran persona. Con Ponce muy a menudo recordamos aquellos maravillosos años. 

Todo era nuevo… Y  seguía encontrándome a gusto…

Vino la hora del traslado a Mahón; ya con dos hijos pequeños era más cómodo tener la 

escuela cerca. No me desconecté del todo, debido al transporte escolar y a los años que pos-

teriormente viví en Sa Garriga.

Es mucho lo que ha significado Sant Climent. La hospitalidad y generosidad de las personas 

que estuvieron a mi lado en las penas y en las alegrías, y que han dejado una huella imborra-

ble. No es la primera vez que comento el impacto que me causó ver la blancura deslumbrante 

de sus casas recién encaladas y que tanto se parecían a las de los Pueblos Blancos andaluces. 

Era como si no me hubiese movido de mi tierra…

¿Cómo olvidar las porquejades en Mussuptà de s’Escola, Cas Cosí, Villalonga, Llambías…; las 

tapas de Ana, del Casino; aquellos riquísimos crespells del forn de Olives; los enseres que me 

proporcionó la familia Villalonga; los días de obligado auto-stop; las misas de Xavier?

¿Y mis niños? No puedo nombrarlos a todos, pero los primeros fueron especiales. Hermanos 

Camps, Marilena de Cas Tix, Pedrito del Casino, hermanos Pons, los Cardona de Torelló, Carlitos, 

Boby, Onofre Luis, Magdita Llambías, Marlen Socías, Paqui, Lali, Cati, Ritina, Esther, Marga de 

s’Escola, Cati de sa Garriga…

Sant Climent, pueblo coqueto y acogedor, nunca podré olvidar el papel que desempeñaste 

en mi vida. Siempre te llevaré en mi corazón. ¡Gracias!

a tots, Una abraÇada!

bones Festes!
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Plaça Sant Climent, 4 Tel. 971 153 079 - SANT CLIMENT

Molt

Bones Festes

per a tothom
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memòria de s’agrupament escolta

Enguany ha estat es segon any d’escoltisme des que vam tornar a obrir, després d’uns anys 

d’inactivitat. S’èxit inesperat des primer curs ens va servir per començar amb més il·lusió, i 

també més experiència, es segon.

Abans de tot, però, vam decidir seguir adequant es nostre cau, es Centro, ja que, en ser sa 

nostra casa, ens sentim responsables de cuidar-la. Així, a principis de setembre ens vam enfilar 

dalt s’escala i vam emblancar tot s’enfront, teatre i tot, jugant amb es colors de ses finestres i 

es groc des contorns. Ens ha quedat un des enfronts més polits des poble, gràcies a una casa 

que tenia moltes possibilitats.

Amb sa cara rentada i ses piles recarregades, començàvem un nou curs. Enguany s’hi han 

apuntat més al·lots que l’any passat, fregant es 40 fillets i filletes, i esdevenint, així, es segon 

agrupament escolta més nombrós de Menorca, després de Ferreries, que en són una caterva 

insuperable.



Benvolguts veïns enguany encetem un nou bienni i la Colcada de 42 caixers estarà presidida  per en Llorenç Gomila com a Caixer Batlle i Maria Carrasco com a Caixera 
Sobreposada (fadrina). Com veis a la fotografia la juventud dels caixers és la nota més característica. De ben segur que ens faran viure les nostres festes amb intensitat 
i alegria. Els Caixers de Sant Climent us desitgen unes Bones Festes de Sant Climent.

Dalt d’esquerra a dreta: Joan Vinent, Sito Giménez, Jessica Pons, Ana Cardona, Ainhoa Llambias, Maria Carrasco, Llorenç Gomila, Cristina Truyol i Victor Escandell.
Baix d’esquerra a dreta: Rafel Orfila, Guillem Pons, Jesús Gomila, Patricia Sintes, Maria Gomila, Biel Pons, Maria Mercadal i Marga Truyol.

Agraïments: a Miquel Llambias per la realització de les fotografíes. I a en Carlos i na Magda per deixar casa seva per fer les mateixes. 

Caixers de Sant Climent 2013
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Bé; tot just començar, ja ens vam haver de posar ses piles. Abans de Nadal ja teníem una 

excursió programada a Sant Joan de Missa, i el més important: organitzar s’acte de Sa Llum de 

sa Pau de Betlem, que va ser tot un èxit a escala insular. Segur que molts de santclimenters 

recordau aquest acte, perquè el vam fer entre tots, amb sa vostra col·laboració, i vam omplir 

l’església de candeletes i de gent, just uns dies abans de Nadal, una cosa que va ser molt 

polida de veure i que sa gent de sa resta d’agrupaments de s’illa va valorar; sa gent des 

poble es va desfer per ajudar s’Agrupament. Es primer trimestre, idò, va ser molt actiu. Entre 

pintar s’enfront, s’acampada a Sant Joan de Missa i Sa Llum de sa Pau, es feia palès un nivell 

d’activitat prou notable.

Després de Nadal, as quatre caps que hi havia se n’hi van afegir dos més: n’Adrià, que fins 

ara vivia fora i feia sa feina només de secretari, i na Catrin, que de petita també havia estat 

escolta. Vam plantejar que, com que era hivern i hi havia temps, ens posaríem a arranjar es 

pati a poc a poc, a més de seguir amb es cau cada dissabte i fer algunes sortides. 

Sa primera de s’any va ser un diumenge que vam arribar fins a sa Bassa Verda. Unes setma-

nes més tard, vam anar a dormir a Binixems, una acampada que havíem hagut de posposar 

pes mal temps i que as final vam poder fer en un cap de setmana ben assolellat. Per cert, es 

diumenge, hora de dinar, se’ns van trabucar es sis quilos de tallarins que havíem fet per a tots 

es al·lots, just abans de servir-los. En Carlos Pons, que sempre ens dóna una mà des de fora 

quan l’hem de menester, ens va aconseguir sis quilos més, arreplegats entre totes ses cases 

de Sant Climent, en només tres quarts d’hora! Açò sí, vam dinar prop de les quatre.
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Tot i sa història des tallarins trabucats, sa sortida de Binixems va tenir quelcom de molt es-

pecial: es més grossos de s’Agrupament, i també un cap, van fer sa promesa; ses primeres pro-

meses després d’un any i mig de reobertura. Vam repartir 8 fulards, en total, en una cerimònia 

molt polida, davall es pins de devora s’ermita de Binixems. Es més petits, es llops i daines, i es 

no tan petits, es ràngers i guies, miraven amatents com es seus companys més grans donaven 

aquell pas crucial per ser escoltes, un pas que molts al·lots més hauran de fer l’any que ve.

Just as cap d’un mes, va venir es Sant Jordi, sa trobada de tots es escoltes de Menorca, que 

enguany es feia a Ciutadella, as Talaier, i que, com no podia ser d’altra manera, també es va 

haver de posposar pes mal temps. Com que ens van baratar es calendari, sa nova data venia 

molt malament a sa majoria de caps, i vam estar a punt d’anul·lar sa nostra assistència a sa 

trobada. Però finalment es va aclarir. Vam tenir caps de reforç i quasi tots es fillets de s’Agru-

pament van poder anar fins as Talaier a representar es poble.

Passat es Sant Jordi, que va ser a mitjan maig, s’atracava es final des curs, i amb aquest sa 

festa de Flors i Colors. S’AV ens va demanar sa col·laboració i n’Amparo va venir a donar-nos 

idees i material...; mentre tothom feia manualitats a un ritme prou envejable, en José, en Mar-

quet i n’Adrià acabaven d’arranjar es pati, sembrar-hi flors i donar-li una pintada de ses bones, 

cosa que feia molts anys que no es feia. De fet, allò que havia estat un pati abandonat durant 

anys, un hort ple de mala herba i un espai inutilitzable, ara, amb un poc d’esforç i mà d’obra, 

va quedar ben presentable per as dia de Flors i Colors. A més, ses banderoles i manualitats 

que havien preparat es fillets lluïen per tot es poble, i també as nostre centre, as nostre pati 

i as nostre enfront.

Per tancar aquet any ple de feina i projectes, sortides i aventures, vam fer una gimcana per 

tot es poble i un dinar amb es pares, as camp de futbol.

Esperem que l’any que ve sigui tan profitós com aquest, que facem ben prou coses i que 

aprenguem i millorem des errors que hem tingut, que conservem allò que hem arranjat amb 

esforç i que seguiguem donant vida a s’escoltisme i as poble, compartint es temps amb es 

fillets de Sant Climent, que són es nostre futur.

Sempre a punt!

maria Carrasco Carreras, daniel Felipe rotger, maria mercadal Camps,

Catrin Peñalver anglada, José Pons Camps, adrià Pons Pons

(Equip de Caps de l’AE Sant Climent)
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sant climent flors i colors

No podia desaprofitar s’oportunitat que m’han concedit d’escriure unes línies en aquest en-

tranyable i esmeradíssim programa de festes, i manco quan sa temàtica és tan bona.

No escriuré res que no se sàpiga ja a data d’avui, però vull deixar constància d’uns fets 

ocorreguts as poble de Sant Climent, a principis d’estiu de 2013. Intentaré enllaçar algunes 

paraules perquè, quan ses generacions futures de santclimenters i santclimenteres arribin i 

llegeixin es programes de festes antics, que es avis els haurem deixat en herència, sapin com 

va començar una celebració que esperam que es repetesqui durant anys i anys.

Sense més enredar, aquí comença sa crònica de sa primera festa Sant Climent Flors i Colors.

Tot va començar es gener de s’any anteriorment anomenat, després de celebrar Sant Antoni. 

Menorca, Espanya i tot Europa passava per una època, ja massa llarga, de vaques magres; i, 

per tant, Sant Climent tampoc no se’n salvava. Es membres de sa Junta de s’Associació de 

Veïns d’aquell moment, presidida per en Nando de s’Olivera, van veure que, si no es feia res 

as poble entre Sant Antoni i ses festes patronals, es santclimenters no tindrien ni un petit alè 

d’aire fresc en aquesta cursa cap a sa sortida de sa redundant crisi econòmica.

No cregueu que no s’hi van haver de rompre es cap, pensant què podia tenir èxit per assolir 

sa tasca d’alegrar un poc es cors des santclimenters. Després de diferents reunions, van pensar 

que es podria engalanar es poble, deixar-lo encara molt més polit del que ja és, omplir-lo de 

flors i colors, de gent i d’alegria… Llavors, tot va començar a rodar. Es va decidir que s’hauria 

de donar sa benvinguda a s’estiu com es mereix. Ses dates? Vuit i nou de juny, durant es cap 

de setmana, per poder acollir més gent.

De cop, sense adonar-nos, va arribar sa primavera; tot es poble estava molt il·lusionat amb 

aquesta celebració i es dia a dia es feia molt més fàcil. Amb sa primavera, va arribar un canvi 

de cicle a s’AV, i es va renovar quasi del tot; ara es posava as front de sa institució en Toni 

Orfila (Bobi, per a tothom), amb tot en marxa per a Flors i Colors.

Sa reunió que es va celebrar amb tots es veïns va ser un èxit, ja que es va omplir es local de 

gent disposada a col·laborar. Es va proposar un dissabte per fer una sembrada, que va resultar 
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SEBAStià pONS pONS

C/ SAnT MIqueL, 9
07712 SAnT CLIMenT

(MenOrCA)

Tel. 971 15 35 06
e-mail: p_sebastia@hotmail.com

un èxit: en quatre hores, i amb una gernació de gent disposada a ajudar, es van sembrar els 

dos mil planters que molts veïns havien cuidat durant mesos, per arribat es moment lluir d’allò 

més polit… I així va ser!

Divendres 7 va explotar d’il·lusió es poble; petits i grans decorant balcons, entrades, patis o 

finestrals. Per amunt i per avall, tothom corria ben emocionat, no podia sortir malament res. 

Aquell dia, Sant Climent anava a dormir amb sa mateixa il·lusió i nirvis que té un infant durant 

sa nit de Reis.

Dissabte era prest i ja n’hi havia que estaven enfilats dalt una escala, altres regaven o aju-

daven un veí a acabar d’enramar. Que no és polit, açò? Tot un poble en moviment, agermanat, 

per un objectiu comú…

A les cinc des capvespre, es poble feia goig i estàvem a punt per rebre veïns i visitants. Un 

contacontes i es ball des gegants de Llucmaçanes van encetar sa festa, a ritme de Sa Xaranga 

de Maó, i molt ràpidament es carrers es van omplir de visitants; tot just semblava que estàvem 

en festes patronals! No hi van faltar cavalls, tampoc; quatre carruatges duien es infants, i no 

tan infants, a fer una volta pes poble.
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A les nou des vespre ses portes de ses cases es tancaven per descansar fins en sol demà, i 

perquè es residents poguessin anar a gaudir des concert d’Elements a nas pla.

Diumenge, tant es matí com es capvespre, es poble va ser un anar i venir de gent que vi-

sitava ses cases. Ja per tancar sa festa, vam comptar amb sa col·laboració d’uns glosadors que 

ho van fer fantàsticament bé; i, en acabar, vam gaudir d’una bereneta a càrrec de s’AV, com a 

mostra d’agraïment a tota sa gent que va ajudar a posar es poble la mar de polit.

Sa valoració final és excel·lent, principalment gràcies a sa feinada que van fer tots es veïns. 

Una germanor impressionant, es poble sencer ben engalanat i ple de visitants, llocs emble-

màtics, com s’Olivera, es Cau, sa plaça…, fantàsticament adornats; a més de sa majoria d’es-

tabliments, que no van quedar gens enrere. Va resultar emocionant, repetesc, sa col·laboració 

i creativitat demostrada per tothom.

A títol personal, he de felicitar tots es santclimenters i santclimenteres per sa feina realitza-

da, que va aconseguir alegrar es cors de qualsevol persona que participés a sa festa.

Entre tots hem demostrat que Sant Climent està molt viu!

Vull desitjar a tothom unes molt bones festes, que les ben gaudigueu; i, quan acabin..., ja 

podem començar a pensar en el Sant Climent Flors i Colors 2014 !

Carlos Pons Camps
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Fesomies de Sant Climent

niní seguí i ses alumnes
dels anys cinquanta 

La forja de la personalitat és la suma de factors genètics, familiars, culturals i socials, entre 

els quals destaca l’etapa escolar. Durant un llarg període històric, l’educació elemental a Sant 

Climent es va impartir a l’escola masculina situada al carrer Sant Llorenç (actual local de l’As-

sociació de Veïns) i a l’escola femenina del cap de cantó del carrer Sant Gabriel. Dins aquest 

mateix carrer, hi havia la classe de pàrvuls (avui, local dels jubilats) i les cases de la mestra i 

del mestre.

Amb la implantació del sistema d’escoles graduades, l’alumnat es distribuïa en grups ho-

mogenis per edats i coneixements. A les escoles unitàries, com les de Sant Climent, un sol 

educador instruïa l’alumnat dels diferents nivells dins la mateixa aula. El fet de tenir un sol 

docent durant el curs, i de vegades a tota l’etapa primària, creava uns lligams molt estrets 

entre mestre i alumnes. Al llarg dels anys han estat molts els mestres i alumnes de les nostres 

escoles. Enguany els hem volgut personificar en la figura de la mestra Catalina Seguí Mercadal 

i les alumnes que amb ella van compartir aula i experiències ara fa prop de seixanta d’anys.

Una miCa d’HistÒria

Les escoles públiques de Sant Climent es van crear a mitjan segle XIX, una consecució prou 

remarcable si tenim en compte la data de fundació del poble planificat. Segons el pedagog 

Pere Alzina, a “163 anys d’escola a Sant Climent” (programa de festes 2004), la primera escola 

masculina es va establir l’any 1841 i la femenina, el 1860.

Uns anys més tard, l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria ens dóna notícia d’aquests centres 

educatius. L’escola masculina es trobava al carrer Sant Jaume, nombre 8, i la femenina, en el 

nombre 4 del carrer Sant Gabriel. Segons l’arxiduc, entre els anys 1878 i 1887 l’escola mas-

culina tenia una matrícula d’entre 14 i 20 alumnes, mentre que la femenina era de 25 a 40. 
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Tanmateix, la mitjana d’assistència a les aules era de devers 12 alumnes en el primer cas i 

de 25 en el segon. El viatger curiós també va deixar constància de l’existència d’una escola 

nocturna, amb una dotzena d’alumnes d’entre 6 i 25 anys; i una de costura d’una matrícula 

similar, per a filletes de 5 a 12 anys.

Des d’aquell llunyà 1860, en què es va crear la primera escola femenina, fins a l’arribada de 

Catalina Seguí, l’any 1953, hi van passar un bon nombre de mestres. I després d’ella encara en 

passarien unes quantes més, fins que entre els anys 1973 i 1977 l’educació primària va passar 

a les escoles de Maó: sa Graduada i Verge de Gràcia. Hi va quedar l’aula de preescolar, que 

avui té continuïtat en el modern i funcional edifici d’educació infantil, de 0 a 6 anys, inaugurat 

l’any 2008 al final del carrer Sant Gabriel, amb una matrícula de devers noranta alumnes i una 

plantilla –fins ara– de vuit educadores.

La mestra

Catalina Seguí Mercadal va néixer a Maó dia 28 d’abril de 1929, filla de Mateu Seguí Carreras, 

de la família dels “Martinets”, prolífica en metges, apotecaris i veterinaris, i que ha donat més 

d’un batle a Maó. De fet, la mestra deu el seu nom de pila a l’àvia paterna santclimentera, 

Catalina Carreras Pons, senyora de Binimaimut. Sa mare va ser Catalina Mercadal Carreras, 

una dona d’empenta que, després de perdre el marit –amb 49 anys– en les turbulències de la 

Guerra Civil, va haver de pujar una família molt nombrosa.

Na Niní, com és coneguda, va acabar magisteri l’any 1950 i, a manca de convocatòria 

d’oposicions a les Balears, es va decidir per Galícia. Va carregar les seves coses dins un 

baül i va embarcar amb rumb a Barcelona, des d’on va viatjar a Galícia amb el tren de 

vapor conegut com el Shangai Exprés, que invertia prop de dia i mig en el trajecte. En 
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arribar a Orense no podia badar, el tren resseguia la via fins a Vigo; un bastaix va carregar 

el baül a l’esquena.

Es va dirigir a l’Ajuntament de Sarreaus, del qual depenia l’escola, per prendre possessió 

l’agost de 1952. Col·locat el baül damunt una bicicleta, un home la menava i un altre aguanta-

va el baül, i tots tres a peu, per un carrerany de bístia, van arribar al seu destí, l’aldea de Para-

diña. Li va caure l’ànima als peus: l’escola ni tan sols tenia vidres. Afortunadament, uns veïns 

li van brindar lloc per viure i fer les classes, uns dalts situats damunt el boer, amb les vaques 

La mestra davant l’escola, envoltada per les exalumnes Nazarena Pons, Mariluz Sintes,
Ana Maria Tudurí, Margarita Tudurí, Antònia Pons i Margarita Carreras.
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que els donaven escalfor, entre d’altres efectes. A l’hivern va caure un metre de neu i el seu 

germà va sentir per la ràdio que una mestra havia mort a Galícia perduda a la neu. Per sort, 

a ella no li havia succeït res greu, però s’esgarrifava amb l’udol dels llops que s’atracaven als 

pobles a la recerca d’aliment; de fet, quan havia d’anar a Orense, de bon matí l’acompanyaven 

dos joves del poble amb atxes enceses per foragitar els llops.

Va passar Nadal en el convent de les Hijas de la Caridad d’Orense, però la primavera va 

ser preciosa en aquelles muntanyes properes a León. Tant adults com al·lots eren bona gent; 

tanmateix enyorava tornar a Menorca; va cessar a Paradiña el 31 d’agost de 1953.

Curs 1953/54, amb els mestres Catalina Seguí i Llorenç Hernández al centre de la imatge. 
A banda i banda, els auxiliars Pere Sintes i Catalina Sintes.

C/ San Lorenzo, 35 - 07712 Sant Climent
Tel. / Fax: 971 153 149 / 629 343 438

E-mail: info@hijosdepiedad.com    www.hijosdepiedad.com

grupo ruiz
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a sant CLiment

Per concurs de trasllat, l’1 de setembre de 1953 va prendre possessió de l’escola unitària de 

filletes de Sant Climent, de 6 a 14 anys. Venia amb molta il·lusió, convençuda que l’educació ha 

de preparar per a la vida, amb un desenvolupament integral i personalitzat en els aspectes fí-

sic, intel·lectual, ètic i religiós, aquest últim primordial en el seu ideari. Assegura que va trobar 

unes filletes de comportament exemplar, sinceres, creatives, pulcres (amb les bates blanques 

impecables, mèrit també de ses mares) i disposades a aprendre.

Al principi cobria la línia de Maó a Sant Climent el cotxe de cavalls d’en Jandro; l’any venidor 

va prendre el relleu el d’en Melis, ja a motor. Però, com que els horaris no coincidien, li van 

comprar una Ossa de baixa cilindrada per anar i venir. A la primeria, els migdies sa mare li 

enviava el dinar des de Maó, amb el cotxe d’en Jandro, i dinava a l’escola. Com que no vivia a 

la casa de la mestra, la va cedir a la família d’en Toni Sintes (es fuster) i na Mercedes, que li 

duia dinar per la porta que comunicava amb l’escola.

Les alumnes del curs 1952/53, amb la mestra M. Carmen Pons, anterior a l’arribada de Niní.
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Els anys que la senyora Niní va fer escola a Sant Climent, l’aula de pàrvuls (oberta el no-

vembre de 1951) va ser regentada per les mestres maoneses Joana Pelegrí i Nineta Humbert, 

i per les mallorquines Carmen i Isabel. L’escola del al·lots tenia de titular Llorenç Hernández, 

que vivia a la casa del mestre amb la seva família, amb la qual va tenir una magnífica relació. 

El darrer any de na Niní, Hernández va passar a sa Graduada de Maó i va ser substituït per 

Juan Francisco Tudurí.

Abans d’ella havia ocupat aquesta plaça M. Carmen Pons Tutzó. Després hi van passar Ague-

dita Villalonga i Mercedes Pons Tutzó, na Dites, que va deixar un record molt satisfactori de la 

seva estada i ha mort el març d’enguany.

Durant bastants anys, Pere Sintes Pons va ser auxiliar o passant a l’escola masculina. A la 

femenina va complir la mateixa funció Catalina Sintes, de cas fuster, que també ensenyava 

“labors”. Na Nina es va casar amb Toni Villalonga (vegeu foto davant l’escola d’Algendar, pro-

grama de festes 2012), però quan encara festejaven, a l’albir dels canvis socials i de les modes, 

es va tallar sa coa (els cabells llargs), son pare va advertir: “i en Toni, què dirà?”, Catalina va 

respondre: “si en Toni ve per sa coa, ja li donaré.”

Alumnes a les taules i bancs de l’escola, totes de blanc. A la pissarra: “9 de febrero, Día del estudiante caído”.
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Pedagogia

En les pròpies paraules de la mestra, l’educació dels anys cinquanta “es caracteritzava per 

l’ús de la pissarra, el xoc, l’enciclopèdia escolar i el catecisme”. L’aula en ple resava diàriament 

a l’entrada, la sortida, l’Àngelus i algun altre moment, i cada setmana hi acudia el rector Vi-

cente Macián. A part de la visita del nunci del Papa a Sant Climent, recorda com extraordinària 

la del bisbe Bartomeu Pascual Marroig a l’escola, el qual es va alegrar de comprovar que, en 

matèria religiosa, ses al·lotes tenien molt bon nivell. També van rebre tres visites d’inspecció, 

amb informes satisfactoris. Un dels elements que s’havia de posar a disposició de l’inspector 

era el quadern de rotació, elaborat alternativament per cada una de les alumnes amb les 

feines del dia.

L’Enciclopèdia Escolar (amb tres graus diferents) compilava totes les matèries: instrucció 

religiosa, llengua espanyola, aritmètica, geometria, geografia, història, física i d’altres. A més, 

Catalina Seguí s’aplicava en la lectura, la cal·ligrafia, les normes d’urbanitat i impulsava la crea-

tivitat de les alumnes amb l’observació directa de la natura i la confecció de rams florals, com 

el primer centre floral de Nadal, tota una novetat.

Niní Seguí i Nineta Humbert (mestra de pàrvuls d’octubre 1956 a gener 1958), davant l’escola amb tres alumnes.
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Les monges franciscanes només van ser presents a Sant Climent entre 1952 i 1959; es recor-

da sor Francisca, sor Maria, sor Bernarda i sor Antònia. A més de donar injeccions i de muntar 

un gran betlem per Nadal, també es van fer càrrec de la doctrina. Amb la guia d’una mestra 

mallorquina, na Margarita de Cas Tix va fer un llençol de punt mallorquí amb molts de colors, 

encara que una de les monges, també mallorquina, va trobar que “açò són colors xuetes”.

aLUmnes

Margarita i Práxedes de Forma Vell anaven a escola dalt un ase, compartit estones amb 

na Nazarena i ses germanes, de Matxani Gran. Les de Forma dinaven a cas conco en Marcial, 

el saig de Sant Climent. Les de Matxani, can Vigo i d’altres duien una fiambrera de sopes de 

llet i dinaven a l’escola. Les al·lotes tampoc no podien esquivar les modes en els pentinats: 

a temporades totes duien trunyelles i d’altres més o manco serrell, amb fijapelo de llavor de 

llinosa i gomina de cervesa.

Catalina Seguí anava i venia de Maó amb la moto Ossa.
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Les grosses tenien pupitres i les petites, taules de col·laboració. A l’hivern, ansa per ansa, 

duien el braser amb una paletada de caliu des Forn Vell, sobre el qual posaven picón (carbó 

picat), que aguantava tot el dia davall la taula camilla de la mestra. El terra de l’aula era de 

llenya, més càlida, i convertida en una segona llar, amb cortines i amb taules encerades de 

cera natural.

Bevien llet en pols, de donació americana, com el formatge color carabassa, que venia en 

llaunes i no els agradava gaire; algun pare l’havia aprofitat per pescar oblades. Ben diferent 

era l’onomàstica de la mestra, el 25 de novembre, que les convidava a berenar de panets de 

Viena i xocolati: “totes dúiem s’escudella de ca nostra”.

A més de les sessions de gimnàstica amb la mestra, el pati era escenari de múltiples jocs 

infantils que hem reviscut amb fruïció, especialment de la mà de na Mariluz Sintes i n’Antònia 

de ses Cases Noves. Jocs de corda, de pilota, la xaranga, Joan de les Cadenilles, penyores, 

l’anellet i tants altres que per raons d’espai haurem de reservar per a una altra ocasió.

També recorden excursions, tant amb l’escola com amb les monges, algunes de les quals 

assegudes dins sa caixa des camión de Can Bernat (amb baranes de llenya), que les va deixar 

a Binidalí Nou, per arribar a peu a la cala de Binidalí; fins a Torralbenc Nou, per baixar pels 

horts de fruita de Cala en Porter cap en aquesta cala; i una altra que el camió les va deixar a 

Biniedrís, per arribar fins a Calescoves.

Durant uns anys, a Sant Climent va coincidir un equip ben notable, format pel rector Vicente 

Macián, el mestre Llorenç Hernández i la mestra Niní Seguí. Però l’inspector Castanyer va 

animar la mestra a presentar-se a les oposicions per a les places de direcció vacants als dos 

col·legis femenins de Maó. Es va preparar a Barcelona i va triar l’escola Verge de Gràcia. Passats 

set anys de la seva arribada, el 31 d’agost de 1960, Catalina Seguí va donar per acabada la 

seva etapa escolar a Sant Climent, durant la qual sempre va sentir l’afecte dels pares i de tot 

el poble, i que hem volgut rememorar amb ella i les seves alumnes.

adolf sintes

adsintes@telefonica.net

Fotografies. 1: A. Sintes, 2: Catalina Seguí, 3 i 5: Arxiu A. VV. St. Climent, 4 i 6: Margarita Carreras.
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Programa d’activitats

festes de sant climent 2013

divendres 9
19.30 h  Exposició de fotografies de Flors i Colors, i del Concurs de Dibuix Infantil, a 

l’escola infantil de Sant Climent (escola nova). Fins a les 21.00 h.

21.00 h Presentació del programa de festes al Pla de Sant Climent.

 Nomenament del Santclimenter de s’Any. 

 Pregó de festes, a càrrec de Joana Amatller. 

dissabte 10

10.00 h  Penjada de banderes a tots els carrers del poble i entrega dels programes 

de festes.

19.30 h Exposició de fotografies de Flors i Colors, i del Concurs de Dibuix Infantil, a 

l’escola infantil de Sant Climent (escola nova). Fins a les 21.00 h

dilluns 12

19.30 h Exposició de fotografies de Flors i Colors, i del Concurs de Dibuix Infantil, a 

l’escola infantil de Sant Climent (escola nova). Fins a les 21.00 h

21.30 h Sopar de veïns a l’aparcament de l’escola infantil. Organitzat per l’Associ-

ació de Veïns de Sant Climent. Com sempre, veïns i veïnes duen el sopar 

i l’Associació hi posa la beguda. Un grup d’amics amenitzarà musicalment 

la vetllada.
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dimarts 13
19.30 h  Exposició de fotografies de Flors i Colors, i del Concurs de Dibuix Infantil, a 

l’escola infantil de Sant Climent (Escola Nova). Fins a les 21.00 h

20.30 h Espectacular partit de futbol cinc femení, al camp de futbol.

21.30 h  Jazz as Pla, organitzat pel Casino de Sant Climent.

dimecres 14
19.30 h  Exposició de fotografies de Flors i Colors, i del Concurs de Dibuix Infantil, a 

l’escola infantil de Sant Climent (escola nova). Fins a les 21.00 h

21.00 h  Concert de rock al camp de futbol, amb els grups Maxake, Cathequesis i 

Pèl de Gall.

dijous 15
18.00 h  Jocs infantils i contacontes per als més petits, a càrrec de Laia Garcia, al Pla 

de Sant Climent.

19.30 h  Exposició de fotografies de Flors i Colors, i del Concurs de Dibuix Infantil, a 

l’escola infantil de Sant Climent (escola nova). Fins les 21.00 h

20.00 h  Actuació del Grup de Ball en Línia, al Pla de Sant Climent.

divendres 16
19.30 h  Exposició de fotografies de Flors i Colors, i del Concurs de Dibuix Infan-

til, a l’escola infantil de Sant 

Climent (escola nova). Fins a 

les 21.00 h

21.00 h  Paella per a MIL persones. 

Trobareu els tiquets als di-

ferents llocs de costum del 

poble. La vetllada serà ame-

nitzada pel DJ Chicha.
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dissabte 17
17.30 h  Repicada de campanes i llançament de coets, que donaran inici a les 

festes.

17.45 h  Sortida del passacarrers, amb els gegants de Maó i el grup Cap de Fibló.

18.30 h  Concentració de caixers, al carrer de Sant Jaume.

18.45 h  Entrega de la bandera, que donarà pas a la sortida de la Colcada des del 

local de l’AV.

19.30 h  Completes, a la parròquia de Sant Climent. 

20.00 h  Inici del primer Jaleo, amb la Banda des Migjorn Gran.

00.30 h Revetlla, amb el grup Fraggles.

diumenge 18
9.30 h   Diana, a càrrec del grup Cap de Fibló.

10.00 h  Concentració de caixers, al carrer Sant Jaume.

10.15 h  Entrega de la bandera i sortida de la Colcada des del local de l’AV.

11.00 h  Celebració de la Missa de Caixers, a la parròquia de Sant Climent.

12.00 h  Jaleo a la Plaça del poble; entrega de les canyes verdes als caixers i samba 

amb la Banda des Migjorn Gran.

15.00 h  Tradicional Beguda, al local de l’AV.

20.30 h  Actuació de Diego Paqué.

20.30 h  Mercat d’artesania, al carrer Sant Jaume.

22.45 h  Revetlla, amenitzada pel Trio Bulevart.

23.59 h  Castell de focs artificials, al camp de futbol.

0.30 h  Final de festa, amb el grup Trio Bulevart



Imprimeix: Gràfiques Menorca. Editorial Menorca, S.A. - Dipòsit Legal: ME-400/2013

Edita:

els  horaris de les festes són aproximats.

La festa té el seu ritme i ens hi hem d’adaptar

dilluns 19
12.30 h  Temporal de xaloc (molta mar i peix, poc), al carrer de Sant Miquel.

18.00 h  Actuació infantil d’Esportart, al Pla de Sant Climent.

19.30 h  Jocs d’estona, al Pla de Sant Climent.

21.30 h Coca amb xocolati per a veïns i veïnes de Sant Climent.

22.30 h  Revetlla, amb el grup Huracán.

23.30 h  Traca final de festes. 




