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Santa Gertrudis de Fruitera és el cor geogràfic de l’illa on conflueixen les 
tradicions ancestrals del municipi i l’ambient més cosmopolita i bohemi que 
ha gestat Eivissa.

Amb un perfecte equilibri intercultural, aquesta terra ens convida a gaudir 
del seu particular ritme assossegat i harmoniós que ha seduït molts de 
visitants. Tradició i modernitat conviuen en sintonia i es crea un estil de vida 
diferent i únic que converteix aquesta terra en un referent internacional. 

El poble de Santa Gertrudis ha escrit amb bona lletra el significat de 
convivència i civisme per aixecar un poble exemplar que creix fidel a la seua 
cultura i a les seues tradicions i que avança amb la voluntat de preservar la 
seua identitat, posant per davant la qualitat de vida de la seua gent i el 
respecte al medi ambient. 

Vàreu liderar la primera zona per a vianants al centre del poble, cosa que ha 
augmentat vertiginosament la qualitat de vida de vesins i visitants; un 
projecte exitós que ha impulsat la incorporació d’espais similars a altres 
llocs del municipi. Recentment s’ha ampliat la seu del Club de Majors i, 
actualment, estam portant endavant projectes com l’ampliació dels 
vestidors i locals per a activitats associatives i per al centre de joves, 
l’ampliació de l’escoleta en dos aules i el soterrament de cables elèctrics del 
centre del poble. En aquesta línia, des de l’Ajuntament seguirem fent 
inversions per a la gent, des dels petits als grans projectes amb respecte, 
professionalitat i sempre comptant amb la vostra implicació. Vull 
agrair-vos la feina que feu cada dia per mantenir la grandesa d’aquesta 
parròquia i aprofit la gran festivitat per reafirmar el meu compromís amb 
tots vosaltres per continuar treballant i aconseguir junts un poble més 
sostenible. Gràcies.

En nom de tota la corporació us desitj molts d’anys i bons, a totes les 
Gertrudis i a tot el poble!

Como cada año al llegar el mes de noviembre, Santa Gertrudis se prepara 
para lucir espléndida en sus fiestas patronales. Con mucha ilusión la 
Comisión de Fiestas en colaboración con el resto de asociaciones ha 
elaborado un fantástico programa donde tienen cabida todo tipo de 
actividades para todos los públicos, desde los tradicionales juegos de mesa 
hasta la 2ª edición del concurso de arroz con pebrassos; pasando por las 
pruebas deportivas ya consolidadas como la cursa de la sobrassada,  teatro, 
conciertos, juegos infantiles, etc.  para que tanto los vecinos como los que 
nos visitan en estas fechas encuentren actividades de su gusto. 

Quiero agradecer su esfuerzo a todos los miembros de las asociaciones que 
aportan su tiempo desinteresadamente en beneficio de nuestra parroquia y 
que durante estas fechas tan señaladas se hacen más visibles, pero que 
trabajan durante todo el año organizando directamente, colaborando, o 
participando como vecinos en los diferentes eventos que se desarrollan en 
Santa Gertrudis, que nos enriquecen y nos hacen sentir orgullosos de 
nuestro pueblo, ya sean Fiestas patronales, de Navidad y Reyes, la Rua de 
Carnaval, Fiestas de final de curso y Verbena de San Juan, Festival 
Folklórico, etc. 

Molts anys i bons a tots i dessitjar-vos que passeu unes bones festes de 
Santa Gertrudis. 

Carmen Ferrer, alcaldessa de Santa Eulària des Riu Toni Riera, regidor delegat de Santa Gertrudis



Com cada any, novembre acompanya les festes patronals de Santa 
Gertrudis de Fruitera. Aquestes dates tan assenyalades són per gaudir 
amb la família, amb els amics, amb els vesins i amb els visitants de la 
nostra tradició i costums més arrelats. Per aquest motiu, la Comissió de 
Festes del poble ha organitzat un calendari d'esdeveniments molt atractiu 
i complet, amb activitats per a totes les edats, del qual tots hem de ser 
partícips. Es tracta d'una ocasió fantàstica per sortir al carrer i deixar-nos 
emportar per totes cadascuna de les propostes que confeccionen aquest 
programa i compartir-ho amb totes ses persones que dia a dia visiten el 
poble. En els darrers anys Santa Gertrudis ha evolucionat molt i encara 
així ha sabut conservar la seva essència. Estar situat al centre de l'illa l'ha 
fet ser sempre un poble obert, cosmopolita, modern, que estima i que es 
deixa estimar. I avui sou un exemple de que això segueix viu. 

Personalment, aquestes festes em permeten dirigir-me a tots valtros per 
primera vegada com a president del Consell Insular d'Eivissa i em permet 
fer-vos arribar des d'aquestes pàgines, un any mes, una calorosa 
felicitació amb motiu d'unes festes que conec i visc com un vesí més des 
municipi.  

Finalment, no m'agradaria concloure sense recordar-vos a tots que des 
del Consell Insular estam al vostre costat per tot allò que necessiteu i en 
allò en que puguem ajudar per fer des poble un lloc cada dia millor. 
Sempre donarem suport a tothom qui, amb la seva iniciativa, vulgui fer de 
Santa Gertrudis un poble de futur que no oblida el seu passat.  

Molts anys i bons!

Apreciados Vecinos:

Cordial saludo.

Como oriundo de Colombia ha sido y siempre será un honor ir creciendo 
en el conocimiento de todo lo que envuelve la tranquilidad y encanto de 
este pueblo, particularmente en sus habitantes y costumbres.

Desde hace seis años fui nombrado párroco de esta comunidad de Santa 
Gertrudis de Fruitera, y ha sido una experiencia tanto enriquecedora como 
gratificante vivir el día a día entre sus gentes, entre alegrías y penas, luces 
y sombras, y ver como este pueblo no sólo procura responder a los retos 
de la sociedad actual en todas sus vertientes, sino que en medio de 
cambios vertiginosos, mantiene vivas las tradiciones recibidas de sus 
ancestros y las transmite a las nuevas generaciones, consciente de la 
importancia no sólo a nivel socio-cultural sino, de manera especial, para 
el desarrollo personal de cada uno de sus habitantes, ya que como es bien 
sabido que quien no  conoce y reconoce sus raíces, es muy difícil que tenga 
un presente sólido y un futuro esperanzador.

Haciendo honor al nombre de nuestra patrona, el cual significa: FIEL 
DEFENSORA, y entre los constantes retos del diario vivir, dispongámonos 
con ilusión a creer, trabajar y aportar cada uno lo mejor de sí mismo, 
desde la misión  que Dios le ha confiado, solamente así tendremos no sólo 
en la conciencia la satisfacción del deber cumplido, sino la seguridad de 
haber dejado, en el devenir de los años, la semilla que hará brotar para el 
futuro un pueblo bien dispuesto para nuestros jóvenes y niños, quienes 
además de disfrutar  la cosecha de lo sembrado, verán con buenos ojos la 
herencia que se les ha dejado. 

Dando gracias a Dios por la posibilidad de festejar un año más a nuestra 
patrona Santa Gertrudis, preparémonos a vivir responsable y 
alegremente estos días de fiesta.  Dios les bendiga!!

Molts anys i bons a tots.

Vicent Marí, president del Consell Insular d’Eivissa Jaiver Betancourt Murcia, párroco



Dissabte 2 de novembre 
09:30 h - Promoció de Kàrate, organitzada pel gimnàs
Dojo Roig Pi, al gimnàs. 

A partir de les 10:30 h - Tennis: Inici del VI Torneig Festes
de Santa Gertrudis, a les pistes municipals de tennis.

Dimarts 5 de novembre
21:00 h - Inici del campionat de manilla,
al Restaurant Santa Gertrudis.

Dimecres 6 de novembre
21:00 h - Inici del campionat de tuti, al Restaurant Santa Gertrudis.

Sábado 2 de noviembre 
09:30 h - Promoción de Kárate, organizada por el gimnasio
Dojo Roig Pi, en el gimnasio.

A partir de las 10:30 h - Tenis: Inicio VI Torneo Fiestas de Santa 
Gertrudis, en las pistas municipales de tenis.

Martes 5 de noviembre
21:00 h - Inicio del campeonato de manilla,
en el Restaurante Santa Gertrudis.

Miércoles 6 de noviembre
21:00 h - Inicio del campeonato de tute, en el Rest. Santa Gertrudis.

PROGRAMA DE FESTES PROGRAMA DE FIESTAS

Comissió de
Festes 2019



Divendres 8 de novembre
21:00 h - Inici del campionat de parxís,
al Restaurant Santa Gertrudis.

Diumenge 10 de novembre
DIA D’HOMENATGE ALS MAJORS DE LA PARRÒQUIA

11:00 h - Tir amb bassetja. Campionat Festes de Santa Gertrudis,
a l'aparcament junt a l'antiga depuradora. 

12:00 h - Missa solemne i ball pagès en homenatge als majors,
a l'església.

14:00 h - Dinar d'homenatge per als majors de la parròquia, al 
Restaurant Santa Gertrudis.

18:00 h - Concert de Joan Murenu, a l'envel·lat.

18:30 h - Teatre: Dianxes, quina historia! A càrrec de l'Associació
de Vesins Es Molí de Sant Antoni, a l'envel·lat.

Dimecres 13 de novembre
21:00 h - Inici del campionat de cau, al Restaurant Santa Gertrudis.

Dijous 14 de novembre
Al matí, els alumnes del CEIP Santa Gertrudis netegen el poble per 
a les festes, a la plaça de l'església / poble.

Divendres 15 de novembre
JORNADA CULTURAL

Durant el matí, jocs tradicionals al parc i a la plaça de l'església,
a càrrec del CEIP Santa Gertrudis.
- Mostra d'artesans i tallers, a l'envel·lat,
  a càrrec de l'Associació “Eines i Feines" i altres artesans.
- Contacontes.
- Ball pagès a càrrec del Grup de Balls Tradicionals
  de Santa Gertrudis.
- Esmorzar compartit, responsable i saludable.

09:15 h - Master class de ciclo indoor (oberta),
organitzada pel gimnàs Dojo Roig Pi, al gimnàs.

17:00 h - Master class de ciclo indoor (oberta),
organitzada pel gimnàs Dojo Roig Pi, al gimnàs.

21:00 h - Master class de ciclo indoor (oberta),
organitzada pel gimnàs Dojo Roig Pi, al gimnàs. 

Viernes 8 de noviembre
21:00 h - Inicio del campeonato de parchís,
en el Restaurante Santa Gertrudis.

Domingo 10 de noviembre
DÍA DE HOMENAJE A LOS MAYORES DE LA PARROQUIA

11:00 h -Tiro con honda. Campeonato Fiestas de Santa Gertrudis,
en aparcamiento junto a la antigua depuradora.

12:00 h - Misa solemne y baile payés en homenaje a los mayores, en 
la iglesia.

14:00 h - Comida de homenaje a los mayores de la parroquia,
en el Restaurante Santa Gertrudis.

18:00 h - Concierto de Joan Murenu, en la carpa.

18:30 h - Teatro: Dianxes, quina historia!. A cargo de la 
Associació de Vesins Es Molí de Sant Antoni, en la carpa.

Miércoles 13 de noviembre
21:00 h - Inicio del campeonato de cau, en el Rest. Santa Gertrudis.

Jueves 14 de noviembre
Por la mañana, los alumnos del CEIP Santa Gertrudis limpian el 
pueblo para las fiestas, en la plaza de la iglesia / pueblo.

Viernes 15 de noviembre
JORNADA CULTURAL

Durante la mañana: juegos tradicionales en el parque y la plaza de 
la iglesia, a cargo del CEIP Santa Gertrudis.
- Muestra de artesanos y talleres, en la carpa;
  a cargo de la Associació “Eines i Feines” i altres artesans.
- Cuentacuentos.
- Baile payés a cargo del Grup de Balls Tradicionals
  de Santa Gertrudis.
- Almuerzo compartido, responsable y saludable.

09:15 h - Master class de ciclo indoor (abierta),
organizada por el gimnasio Dojo Roig Pi, en el gimnasio.

17:00 h - Master class de ciclo indoor (abierta),
organizada por el gimnasio Dojo Roig Pi, en gimnasio.

21:00 h - Master class de ciclo indoor (abierta),
organizada por el gimnasio Dojo Roig Pi, en gimnasio.



Dissabte 16 de novembre
DIA DE SANTA GERTRUDIS

12:00 h - Missa solemne seguida de processó i ball pagès, a la plaça 
de l'església.

20:30 h - Entrega de premis dels joscs de taula, 
a la carpa

21:00 h - Music Truck amb Billy Flamingos,
per la plaça i els carrers del poble.

23:00 h - Concert de Joven Dolores, a l'envel·lat.

Diumenge 17 de novembre
10:00 h - Ciclisme: Ruta de Tardor. Distància aproximada de 17 km. 
Sortida des de la plaça de l’església direcció a Sant Miquel,  passant 
pel camí de Cotella i amb una parada per esmorzar. Sortida i 
arribada a la plaça de Santa Gertrudis.

10:30 - 15:30 h - Segona Pagesa Spart&Race Festes de 
Santa Gertrudis, a l’aparcament junt a l'antiga depuradora.

A partir de les 10:30 h - Final del Torneig de Tennis Festes de 
Santa Gertrudis i entrega de premis, a les pistes municipals 
de tennis.

11:30 h - Trofeu d' hípica Festes de Santa Gertrudis,
a les quadres Can Mayans.

12:00 - 17:00 h - Jornada Gastronòmica Intercultural.
El millor del mon; a l'envel·lat.

Dissabte 23 de novembre
09:30 - 15:00 h - Entrenaments  Motocross i Quadcross Festes 
de Santa Gertrudis; al costat del poble, junt a la carretera de 
Sant Llorenç i les pistes d'exàmens de conduir. 

10:00 h - Trofeu Promoció de Kárate, organitzat pel gimnàs
Dojo Roig Pi, al gimnàs 

17:00 h - XII Cursa de Sa Sobrassada. Sortida de les categories 
inferiors, a la plaça de l'església.  

18:00 h - XII Cursa de Sa Sobrassada. Cursa nocturna de 21 km
per equips, a la plaça de l'església. Inscripcions a 
www.sportmaniacs.com

Sábado 16 de noviembre
DÍA DE SANTA GERTRUDIS

12:00 h - Misa solemne seguida de procesión y baile payés,
en la plaza de la iglesia.

20:30 h - Entrega de premios de los juegos de mesa, 
en la carpa

21:00 h - Music Truck con Billy Flamingos, por la plaza y 
calles del pueblo.

23:00 h - Concierto de Joven Dolores, en la carpa.

Domingo 17 de noviembre
10:00 h - Ciclismo: Ruta de Otoño. Distancia aproximada 17 Km. 
Salida desde la plaza de la iglesia dirección a Sant Miquel,  pasando 
por el camino de Cotella y con una parada para desayunar. Salida 
y llegada en la plaza de Santa Gertrudis.

10:30 - 15:30 h - Segunda Pagesa Spart&Race Fiestas de 
Santa Gertrudis, en el aparcamiento junto a la antigua 
depuradora.

11:30 h - Trofeo de hípica fiestas de Santa Gertrudis, en las 
cuadras Can Mayans.

A partir de las 10:30 h - Final del Torneo de Tenis Fiestas de Santa 
Gertrudis y entrega de premios, en las pistas municipales de tenis.

12:00 - 17:00 h - Jornada Gastronómica Intercultural. Lo mejor del 
mundo, junto a la carpa. 

Sábado 23 de noviembre
09:30 - 15:00 h - Entrenamientos  Motocross y Quadcross Fiestas 
de Santa Gertrudis, al lado del pueblo junto a la carretera de Sant 
Llorenç y las pistas de exámenes de conducir.

10:00 h - Trofeo Promoción de Kárate, organizado por el gimnasio 
Dojo Roig Pi, en el gimnasio

17:00 h - XII Cursa de Sa Sobrassada. Salida de las categorías 
inferiores, en la plaza de la iglesia

18:00 h - XII Cursa de Sa Sobrassada, carrera nocturna de 21 km. por 
equipos, en la plaza de la iglesia. Inscripciones en 
www.sportmaniacs.com.



Diumenge 24 de novembre
10:30 - 14:00 h - «Esmorzar pagès», amb taller de coques, 
sobrassada per torrar, bunyols i orelletes; a l'envel·lat.

11:00 h - Festa pagesa amb la participació del Grup de Ball Pagès 
de Santa Gertrudis, a l'envel·lat.

11:00 h - III Concurs Internacional de Vi Pagès de Santa Gertrudis, a 
l'envel·lat. Per participar- hi heu de portar dos botelles el mateix dia 
del concurs.

11:00 h - Concurs de Coques Dolces i Salades, a l'envel·lat. Per 
participar-hi heu de portar una coca el mateix dia del concurs. 

14:00 h - II Concurs d'Arròs amb pebrassos i trossos. Música i bon 
ambient fins que el cos aguanti, a l'envel·lat. Places limitades.  
Apunta’t a: comissiofestessantagertrudis@gmail.com

09:30 - 15:00 h - Motocros i Quadcross Festes de Santa Gertrudis. 
Competició al costat del poble, junt a la carretera de Sant Llorenç i 
les pistes d'exàmens de conduir.

10:00 h - I Gymkana ciclista, jocs i eliminator per a nens i nenes d’1 
a 14 anys, a l'aparcament junt a l'antiga depuradora.
No t'oblidis el casc!

Diumenge 1 de desembre
CAMINADA FESTES DE SANTA GERTRUDIS 2019

09:00 h - CAMINADA «TANT SI PLOU COM SIN FA SOL». Sortida a 
les 09:00 h des de la plaça de l'església de Santa Gertrudis; segona 
sortida, per als que no volen caminar tant, des de Sant Mateu a les 
11:00 h. El recorregut anirà per les Marines del Cap des Rubió: sa 
Marina de sa Barda, sa Marina d'en Mosson, sa Rota de s'Ordi i sa 
Marina d'en Palerm. Es recomana portar alguna cosa per menjar 
pel camí. La tornada serà devers les 16:00 o 16:30 h a Sant Mateu. 
De Sant Mateu a Santa Gertrudis es tornarà amb els cotxes dels qui 
havien sortit d'allí.

11:00 h - 15:30 h - Festa infantil amb tallers, pintacares, jocs, 
mercadet de segona ma; a l'envel·lat.

12:00 h - Show de Cachirulo, a l'envel·lat.

12:30 h - Presentació de totes les categories de la AE 
Santa Gertrudis, al camp de futbol.

13:00 h - Animació musical

Domingo 24 de noviembre
10:30 - 14:00 h - «Esmorzar pagès», con taller de cocas,
sobrasada para torrar, buñuelos, orelletes, en la carpa.

11:00 h - Fiesta payesa con la participación del Grup de Ball Pagès 
de Santa Gertrudis, en la carpa.

11:00 h - III Concurso Internacional de Vino Payés de Santa 
Gertrudis, en la carpa. Para participar hay que entregar dos botellas 
el mismo día del concurso.

11:00 h - Concurso de Cocas Dulces y Saladas. Para participar hay 
que traer una coca a la carpa el mismo día del concurso. 

14:00 h - II Concurso de Arroces con «pebrassos i trossos». Música y 
buen ambiente hasta que el cuerpo aguante, en la carpa. Plazas 
limitadas.  Apúntate en: comissiofestessantagertrudis@gmail.com

09:30 - 15:00 h - Motocros y Quadcross Fiestas de Santa Gertrudis. 
Competición, al lado del pueblo junto a la carretera de Sant Llorenç 
y las pistas de exámenes de conducir.

10:00 h - I Gymkana ciclista, juegos y eliminator para niños y niñas 
de 1 a 14 años, en el aparcamiento junto a la antigua depuradora. 
No te olvides el casco.

Domingo 1 de diciembre 
CAMINADA FIESTAS DE SANTA GERTRUDIS 2019

09:00 h - CAMINADA «TANT SI PLOU COM SIN FA SOL». Salida a las 
09:00 h de la plaza de la iglesia de Santa Gertrudis; segunda salida, 
para los que no quieran caminar tanto, de Sant Mateu a las 11:00 h. 
El itinerario discurrirá por las Marines del Cap des Rubió: sa Marina 
de sa Barda, sa Marina d'en Mosson, sa Rota de s'Ordi y sa Marina 
d'en Palerm. Se recomienda llevar algo para comer por el camino. 
La vuelta será hacia las 16:00 o 16:30 h. en Sant Mateu. De Sant 
Mateu a Santa Gertrudis se vuelve con los coches de los que habían 
salido desde allí.

11:00 h - 15:30 h - Fiesta infantil con talleres, pintacaras, juegos, 
mercadillo de segunda mano; en la carpa

12:00 h - Show de Cachirulo, en la carpa. 

12:30 h - Presentación de todas las categorías de la AE 
Santa Gertrudis, en el campo de fútbol.

13:00 h - Animación musical



Can Serreta - Santa Gertrudis - Tel. 971 19 70 46

Tel. 971 197 645

 
PROYECCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA HOSTELERÍA 

 
Avda.Sant Antoni de Portmany, km 1 - 400 Pol. Can Bufí - 07800 IBIZA

TEL. 971191190 - FAX 971315669 - www.tecnoibiza.es - info@tecnoibiza.es  

DISTRIBUIDOR OFICIAL MOVISTAR

BARTOMEU VICENT RAMON 20 · SANT ANTONI

TEL 971 80 30 52 - 871 90 21 90

C/. VENDA DE PARADA Nº 1
SANTA GERTRUDIS



ACADEMIA GO - AMIPA - ASESORÍA EIVISSA GESTIÓ - B+KITCHEN & BAR - TRANSPORTES CARLOS TORRES

ASSOCIACIÓ DE BALLS TRADICIONALS SANTA GERTRUDIS - ASSOCIACIÓ DE VEÏNS

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANTA GERTRUDIS - AUTOESCUELA SANTA GERTRUDIS - BAR ES CANTÓ - BAR ULIVANS

 BASURÓ EXCAVACIONES - BODEGAS CAN MAYMÓ - CAFÉS IBIZA - CAFETERÍA CAN PARTIT

CAFETERÍA SA BARDA - CARNICERÍA CAN PARTIT - CARPINTERÍA CAN RIERETA - CASI TODO SUBASTAS

CLAIRE'S - CLÍNICA DENTAL DRA. Mª DEL MAR CANET - CLUB DE TENIS SANTA GERTRUDIS - COESSA - COMPANATGE

CONGELATS CAN PAYA i FLAONS SES PAGESES - CONSTRUCCIONES VICENT RIERA - CUADRAS CAN MAYANS

CUADRAS ES PUIG - DESPACHO DE LOTERÍAS DE JESÚS - ESCOLETA MENUTS

ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA GERTRUDIS - ESTANCO SANTA GERTRUDIS - EXCAVACIONES JOAN BAL·LA

FARMACIA SANTA GERTRUDIS - FERRETERÍA Y CARPINTERÍA CAN BLAY - FLORISTERÍA Y VIVEROS CAN DAIFA - FRUFOR

FRUITES I VERDURES SA BOTIGA D'EN J. MURTERA - FRUTAS Y CONGELADOS RIERA - LUJO GREEN CARS

FRUTAS Y VERDURAS ÁNGEL ACIÉN "LA CHOZA" - FRUTAS Y VERDURAS CAN SASTRE

INMOLOCAL IBIZA - JAMONES LOS ANDALUCES - LIBRERÍA CAN LLUQUETA - LIBRERÍA SERRETA 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CAN SIMÓN - MR CHIPPY - NÁUTICA VIAMAR - NAUTICAR

NINO D’AGATA ORFEBRE - OBRERS DE SA PARRÒQUIA - PASTELERÍA BONANZA

PISCINAS PITIUSAS - PODES I NETEJA FORESTAL TONI PINYA - HERRERÍA SANTA GERTRUDIS

REPOSTERÍA IBICENCA NIEVES CAN REI - RESTAURANTE CAN PAU - RESTAURANTE MUSSET

RESTAURANTE VILLA MANCHEGA - RESTAURANTE ES CANTONET - RESTAURANTE ZEBRA ART & GRILL

SUPERMERCADO CAN ESCANDELL S.L.  - SUPERMERCADO CAN PARTIT - TALLER JUAN ROIG

TABERNA D’EIVISSA SANTA GERTRUDIS - TALLER PEP D'EN REAL - TE QUERO - TIENDA ES CUCONS 

AUROBELLE - GALERÍA TAMBIÉN - TRANSPORTES MARCA - TRANSPORTES ROIG DE SA BARDA 

TIENDA BARON - SOMM WHINE - TRANSPORTES DOS TORRES - VIVERO SANTA GERTRUDIS

MADERAS CA NA NEGRETA PITIUSAS, S.L. - GELATERIA ZERO GRADI - GALERÍA ORIGINS

COL·LABORADORS · COLABORADORES

La comissió de festes de Santa Gertrudis agraeix a tots els col·laboradors la seua participació

i desitja molts anys i bons a tot el poble de Santa Gertrudis.

Volem agrair també a na María José Amengual del blog Dit i Fet la seva col·laboració amb les fotografies i receptes del programa de festes.



Ingredients:
-250 g de farina
-125 g de sucre
-50 g de llard
-1 ou
-ratlladura de mitja llimona
-batafaluga
-1/2 copeta d’anís
-oli d’oliva bo per fregir

Preparació:
Pastar bé tots els ingredients 
fins que quedi una massa llisa i 
elàstica (si és necessari afegir 
una mica més de farina).
Anar agafant porcions de 
massa, estirar-les amb el corró 
fins que quedin finetes i tallar i 
doblegar.
Fregir en abundant oli calent, 
escórrer i empolvorar per 
damunt sucre en abundància.

Orelletes

RECEPTES i FOTOS
DEL BLOG

www.blogditifet.combl d f
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Flaó

Ingredients per a la massa:
- ratlladura de mitja llimona
- 30 g de sucre
- 200 o 250 g de farina fluixa
- 1 ou batut
- un pessiguet de sal
- 1 rajolí d’anís
- uns quants anissos
- 1 culleradeta d’oli d’oliva
- 25 o 30 g de llard de porc

Preparació:
Pastar els ingredients de la massa fins a aconseguir unir-los 
tots bé, la farina es va afegint poc a poc perquè agafi la que 
necessita. Untar un motlle rodó amb les vores dentades amb 
una mica de llard i folrar-lo amb la massa preparada.
Batre els quatre ous amb el sucre, afegir el formatge i per 
últim l’herbassana (aquesta última es mescla amb una 
espàtula perquè si es bat la barreja quedarà de color verdós).
Llançar el farcit sobre la massa preparada al motlle, decorar 
amb fulles senceres de menta i enfornar uns tres quarts 
d’hora a 180º (sembla que es crema però ha de quedar ben 
daurat). Deixar refredar i empolvorar de sucre sense moldre.

Ingredients per al farcit:
- 4 ous
- 250 g de sucre
- 500 g formatge ratllat 

(350 g de formatge de 
Burgos sense sal i 150 g 
de formatge d’ovella)

- herbassana triturada
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Coca de
Sant Joan

Ingredients de la 1a massa:
- 125 g farina de força
- 25 g llevat fresc de forner
- 100 mil·lilitres de llet

Preparació:
Desfer el llevat amb la llet temperada i anar unint la 
farina amb l’ajuda d’una cullera de fusta, tapar i 
deixar reposar 20 minuts (o fins i tot que dobli el seu 
volum).

Ingredients de la 2a massa
- 350 g farina de força
- 75 g sucre
- 3 ous grans
- 75 g mantega
- 2 g sal
- Crema pastissera
- Fruites confitades variades
- Pinyons

Preparació:
Posar tots els ingredients en un bol i remoure amb 
una cullera de fusta, unir la primera massa i pastar 
fins que s’integrin bé (uns quinze minuts). Fer una 
bola llisa, tapar amb un drap de cuina i deixar 
reposar uns 20 minuts en un lloc temperat sense 
corrents d’aire. Dividir la massa en dos, estirar-ne una 
part amb un rodet donant la forma de coca, 
col·locar-la sobre la font del forn i estrènyer-la amb 
els dits. Repartir sobre ella les 2/3 parts de la crema 
pastissera. Estirar la massa que teníem reservada i 
cobrir-la amb la crema, unint les vores amb una 
mica de clara d’ou. Repartir la crema sobrant per 
sobre i adornar amb les fruites confitades i els 
pinyons. Posar la safata dins del forn a 35°C uns 20 
minuts amb un recipient ple d’aigua a la base del 
forn per crear humitat. Quan ha doblat el volum, 
treure-la del forn, empolvorar-la bé amb sucre i pujar 
la temperatura del forn a 200°C, enfornar la coca 
15-20 minuts, fins que sigui daurada.
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Ingredients:
- 5 ensaïmades (millor de dos dies)
- 6 ous
- 400 g sucre + 4 o 5 cullerades per cremar
- 1 litre de llet
- 1 cullerada de canyella mòlta
- pell d’una llimona ratllada

Preparació:
Cremar 4 o 5 cullerades de sucre i posar en el fons d’un motlle profund 
(no és necessari untar de greix). A sobre trossejar les ensaïmades 
(trossos grans).
A part batre manualment amb barnilles 6 ous i 400 g de sucre, afegir 
un litre de llet, la canyella i la ratlladura de llimona i batre bé de nou 
manualment. Llançar la barreja sobre les ensaïmades amb compte 
perquè tot vagi amarant.
Coure a 150º i al bany maria, una hora i mitja aproximadament.
Deixar refredar sense treure de la safata amb aigua. Servir freda.

Greixonera
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Ingredients:
- 1 kg de farina
- 3 ous
- Mitja lliura de sucre
- Oli d’oliva
- 1 llimona
- 1 culleradeta de batafaluga
- Aigua

Preparació:
Es fa una pasta amb la farina, els ous batuts, el sucre, una tasseta d’oli d’oliva, la 
pell del llimó ratllada, la batafaluga i l’aigua tèbia necessària per aconseguir una 
pasta clara que s’escorri entre les mans.
Una vegada feta, es deixa reposar mitja hora tapada amb un drap net. 
Després, es posa la pasta dins una gerra, es va buidant dins una bunyolera i es van 
fregint els bunyols en una paella amb oli d’oliva abundant i molt calent, fins que 
quedin ben daurats. Es treuen i es posen dins una safata amb paper de cuina, 
perquè degoti l’oli que hagi sobrat, i després s’ensucren bé. 

Bunyols
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Salsa de Nadal
Ingredients:
- 1 quilo d’ametlles
- 8-9 ous
- 6 litres aproximadament 

de brou colat (preparat 
amb carn de gallina, be 
i cansalada) 

- sal
- 1 quilo i mig o dos de 

sucre
- canyella
- safrà

Preparació:
Escaldar les ametlles i pelar-les. Torrar-les al forn molt baix amb compte de no cremar-les i 
triturar-les fins a obtenir una pasta. En un morter anar barrejant els ous d’un en un amb una 
part de l’ametlla i anar formant boles de, aproximadament, la mida d’un puny tancat. Aquesta 
barreja se sol fer amb uns dies d’antelació i es va col·locant en una safata inclinada perquè 
deixi anar l’oli. Sobre una olla prou gran posar un colador de forats grans i fer passar la barreja 
d’ametlla i ou amb el brou, fins que passi tot. Posar al foc i remoure amb una cullera de fusta 
fins que bulli, llavors (sense deixar mai de remoure cap al mateix costat perquè no es talli) es 
pot anar afegint sucre, sal, canyella i safrà a poc a poc (cal anar provant perquè les quantitats 
van de gust). Deixar coure una hora i mitja o dues hores aproximadament fins que espesseixi i 
quedi tot lligat. Perquè es conservi (i també cada vegada que es vagi a menjar) és necessari 
bullir la salsa cada dia i com va espessint amb cada bullida es pot clarejar amb una mica de 
brou. Servir en una escudella i acompanyar de bescuit o coc.
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