
del 23 de juny
al 20 de juliol

2018

Avís: l’organització adverteix que aquest programa és 
susceptible de canvis. Totes les activitats són gratuïtes.

Per a més informació sobre les activitats:
www.palma.cat        Tel  010
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#Palma de festa

22 h Correfoc: s’obriran les portes de l’infern per a gaudir 
de la revetla amb els dimonis de la ciutat     
Colles de dimonis participants: 
             Assoc. Cultural Dimonis de Son Sardina, Enfocats
 Assoc. Cultural Realment Cremats
 Assoc. Kinfumfà
 Assoc. Cultural Ratapinyada, Endimoniats
 Assoc. Cultural Trabucats
 Assoc. Es Cau des Boc Negre
Bèsties de foc: 
 Assoc. de Veïnats Pla de Sant Jordi, Drac i   
 Guardians de Sant Jordi
 Es Drac de na Coca
(Consulta les mesures de seguretat per al correfoc al programa 
de la Revetla de Sant Joan i a www.palma.cat)
23.30 h Actuació musical: posau el punt �nal a la festa 
ballant al ritme més pop amb el grup IPOPS
 

18.15 h Tallers infernals: activitats infantils perquè els 
més dimonions i dimoniones participin de la revetla amb 
tallers de pintar cares, jocs tradicionals i cooperatius, 
photocall endimoniat i moltes més activitats
19.45 h Correfoc infantil i encesa del fogueró: a càrrec 
dels dimonis infantils d’Enfocats
20.30 h Música tradicional: ball de bot amb l’actuació 
d’Al-Mayurqa
21.30 h Pregó: convidada a la festa a càrrec del president 
de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma i pregó 
del Dimoni Bufó, Felip Munar i Munar, glosador

 

FESTES D’ESTIU A BARRIS

 REVETLA DE SANT JOAN 2018

AV Puig de Sant Pere
Del 18 de juny al 6 de juliol
Pl. de la Porta de Santa Catalina

AV Es Molí – Rafal – Vivero
Del 23 de juny al 16 de juliol 
Pl. de l’església de Crist Rei

AV Tramuntana Cas Capiscol - Son Busquets
Del 24 de juny a l’1 de juliol
C. de l’Orquídia

AV Son Oliva
Del 28 de juny a l’1 de juliol
C. de José Maria Usandizaga

AV Camp Rodó
Del 5 al 7 de juliol
Pl. de París

AV S’Olivera de Son Cotoner
Del 6 al 8 de juliol
Parc de Son Cotoner

AV Es Pil·larí
Del 14 al 22 de juliol
Local parroquial de l’església de Sant Francesc 
d’Assís

AV Es Rafal Vell
Del 19 al 22 de juliol
Pl. de Josep Maria Llompart

AV Son Ferriol
Del 19 al 22 de juliol
Pl. del Prevere Bartomeu Font

AV Son Cladera
Del 20 al 29 de juliol
Pl. de Nostra Senyora del Roser (Cala Mitjana, 41)

AV Levantina de Nou Llevant
Del 25 al 28 de juliol
Casal de Barri Nou Llevant 
(c. de la Ciutat de Querétaro, 3)

AV Amanecer
Del 27 al 29 de juliol
Pl. gran dels c. de Carles Riba i 
Joan Rosselló de Son Fortesa

AV Sa Garriga
Del 6 al 15 d’agost
Pl. de l’Església

AV Born d’Es Molinar
Del 12 al 26 d’agost
Pista del Molinar i pl. del c. de la Gruta

AV Son Rapinya
Del 21 al 26 d’agost
Pl. de Son Quint

AV Santa Pagesa
Del 2 al 9 de setembre
Pl. de Santa Pagesa, c. de Blanquerna i pl. de París

AV Es Fortí
Del 3 al 16 de setembre
Pl. de Madrid

Arriba l’estiu, amb les vacances, els dies llargs, les 
vetlades i les festes. La ciutat convida a passar més 
temps al carrer i a les places. Les associacions de veïns i 
les entitats sumen esforços per a muntar les festes a les 
barriades, una senya d’identitat de cada un dels barris i 
pobles de Palma i un punt de trobada per a xerrar, 
ballar o sopar a la fresca amb els veïns i veïnes.
 

Des de l’Ajuntament us oferim un programa de festes 
que contribueix a encalentir l’esperit de festa estiuenc a 
Palma. El tret de sortida serà la Nit de Sant Joan, amb  
màgia i foc per a grans i petits. A més, hi trobareu 
concerts de música clàssica a la Riera, poesia a Son 
Gotleu i teatre al Camp Redó, entre d’altres.
 

Gràcies a totes les àrees municipals i administracions 
que fan possible aquestes propostes d’oci. Un any més 
continuam amb la vocació de fer arribar la festa a les 

barriades. Con�am que trobeu al programa motius 
per a fer de la festa, a més, un motiu d’orgull 

de ser de Palma i un espai per a enfortir 
lligams entre veïns i veïnes.

 

Bones festes i bon estiu!
 

Antoni Noguera i Ortega
Batle de Palma

Arriba el solellet i el cos et demana sortir, estar amb els 
amics, passejar, anar a la platja i gaudir de la ciutat sota 
els colors de les �ors, la brisa de la mar i aquella 
sensació a la pell de calor i de sal.

És per això que des de la Regidoria de Participació 
Ciutadana volem donar color, so i llum als teus records 
d’aquest estiu que s’acosta i ho feim amb una sèrie de 
propostes que creim que faran d’aquest estiu del 2018 
un estiu per a recordar. I per això creim que hem de fer 
feina junts, de manera cohesionada amb altres 
departaments i altres administracions.

Així, hem treballat amb Art Jove i la Regidoria de 
Cultura per a dur-te al parc de la Mar els grups joves de 
música de les nostres illes. Hem treballat amb la 
Regidoria d’Igualtat per a dur-te la festa de NO i PUNT.   
I hem treballat amb la Federació de Veïns   i Veïnes de 
Palma per a tornar a fer de Sant Joan una vetlada 
màgica al parc de la Mar.

Podríem continuar però creim que és millor que hi 
peguis un cop d'ull per tu mateix i et capbussis en un 
estiu ple de teatre, música i pirotècnia.

Bon estiu!

Eva Frade Bravo. Regidora de Participació Ciutadana  i 
Coordinació Territorial

23 de juny al parc de la Mar



EXHIBICIÓ DE POETRY SLAM

DIA DE L’ORGULL LGTBI CONCERT JOVE ORQUESTRA 
ILLES BALEARS

CONCERT ART JOVE

PASSEJART
Metralla de paraules, versos esmolats, un tret de sentiments de 
pit a pit.

El Poetry Slam és un format de poesia oral, en què el públic vota 
què és el que més li ha agradat. Nou poetes batallaran per a ser 
el guanyador o guanyadora. Tenen tres minuts per a mostrar les 
seves peces, no s'accepta atrezzo i els texts han de ser propis. 
Veniu a decidir? 3, 2, 1, SLAM!

De 19 a 21 h / Parc de l’Esperança (devora el Centre 
de Salut de Son Gotleu)

El parc es converteix en un espai on podreu passejar i gaudir de 
la representació de diferents obres.

De 18.30 a 21.30 h / Parc de les Fonts

Passejart. Espai davant la font :
18.30 i 19.10 h - Les tres ones
La Petita Orquestra dels Bards
Contacontes musicat. Les tres ones narra les aventures del jove 
Olaf, que, amb coratge i el seu poder especial, s'enfrontarà a tres 
terribles bruixes que encalcen els mariners. (Català)

18.50 i 19.30 h - Color de nube
Òrbita Produccions
Infantil. Una experta en núvols amb la seva antena receptora de 
núvols acostarà els infants a aquest curiós món. (Castellà)

19.10 i 20.40 h - Romeu i Julieta 2.0
Òrbita Produccions
Microteatre. Comèdia (anti)romàntica basada en la història 
d'amor de Romeu i Julieta. Una versió 2.0 del clàssic de 
Shakespeare amb una Julieta inconformista i rebel. (Català)

19.30 i 21 h - Urgències 24 h 
Òrbita Produccions
Microteatre. Comèdia de denúncia sobre la desigualtat de 
gènere al món laboral. Tracta els prejudicis de gènere que 
envolten les professions. (Català)

CONCERT NO I PUNT!
De 18.30 a 00 h / parc de les Estacions
Amb les actuacions de:

La Otra & Las Locas del Co
Tesa
Ana Martí

FESTA D’ESTIU CANAMUNT 
CIUTAT ANTIGA

Parc de la Mar

De 20 a 22 h - Activitats  infantils
De 22 a 00 h -  Actuacions musicals
00 h - Entrega de premis
1 h -  Artista internacional sorpresa
1.15 h - DJ’s
 

Organitza: Trenta Tres Agitació Cultural
Col·labora: Ajuntament de Palma

Passejart. Espai al fons del parc :
18.30 i 19.10 h - (In)somni
La Lioparda Teatre
Infantil/ microteatre. Una història de nit i dia, un mateix sac i uns 
mateixos objectes conviuen de nit amb un personatge vell i 
misteriós, el titella, i de dia cobren vida amb els jocs de l'infant. 
Els personatges sense paraules ens transporten a la història 
d'aquest (In)somni. 

18.50 i 19.30 h - Filigrana Show
Infantil. Espectacle interactiu d'equilibris, màgia en petit format, 
globo�èxia, monocicle, etc. (Català)

20 i 20.40 h - Clemenentin Clown
Infantil. Una pallassa maldestra entretindrà els més petits amb 
equilibris, malabars, etc. (Català)

20.20 i 21 h - El petit Vinyòvol
Myotragus Teatre
Microteatre. Obra de temàtica vinícola al voltant de la qual 
transcorren diferents històries còmiques sobre la família. 
(Català)

Manifestació
19 h / punt de trobada: Museu Es Baluard
Revetla de l’Orgull LGTBI
20.30 h / pl. de Cort
Organitza: Associació Ben Amics
Coorganitza: Regidoria d’Igualtat

19.30 h / Am�teatre del parc de la Riera

De 22 a 00 h / Parc de la Mar (zona de la Portella)
Actuació dels grups semi�nalistes del programa cultural Art 
Jove. Al �nal del concert es donaran a conèixer el nom dels tres 
�nalistes.

CONCERT ART JOVE
De 22 a 00 h / Parc de la Mar (zona de la Portella)
Actuació dels tres grups �nalistes del programa cultural Art 
Jove.
Actuació del grup DA SOUZA, �nalista de l'Art Jove'16.
Al �nal del concert es donarà a conèixer el nom del guanyador.

Dies 5, 12, 19 i 26 de juliol
21 h / Ses Voltes

CANÇONS DE 
LA MEDITERRÀNIA


