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Eva Frade Bravo
Regidora de Participació Ciutadana i  

Coordinació Territorial

Antoni Noguera Ortega
Batle de Palma

Sant Sebastià és aquí i, amb ell, les ganes de 
sortir al carrer, de veure els amics, de torrar, 
de ballar, però, sobretot, les ganes de fer 
poble. Des de la Regidoria de Participació 
Ciutadana us hem preparat un programa 
ple d’activitats perquè petits i grans sortim 
a menjar-nos Palma; a jugar, a descobrir, a 
vibrar, a crear moments màgics.

La feina de Participació en aquests 4 anys 
ha estat enfocada cap a una millora de les 
festes, ampliant-les, adaptant-les als nous 
temps, però recuperant-ne allò que les fa 
nostres.

Enguany, veureu que hi ha novetats que 
intenten cobrir aquests dos àmbits, des del 
pregó fins a les activitats a barris. Així, us 
esperam dia 12 al migdia per a un sus de 
festes des del balcó de Cort, i amb un pre-
gonet infantil que passa a la plaça Major, 
perquè tots els nins i les nines puguin dur 
pebres coents al Drac de na Coca.

Per segon any, complementam aquest pro-
grama amb un web i una app perquè pu-
gueu crear el vostre itinerari d’unes festes 
que s’allarguen 2 setmanes. Coneixereu es-
pais normalment tancats als ulls de la gent 
en les activitats de Zona Restringida a tots 
els barris. Jugarem a pirates al Trescabar-
ris del centre. Viurem una revetla plena de 
noms variats i una modificació de la situa-

ció d’estils musicals a places, que esperam 
que s’ajusti més a les necessitats i la cohe-
rència de les actuacions i al públic que hi 
assisteix. 

Us convidam que conegueu el vostre ajun-
tament i els vostres barris a través de les 
visites guiades. Obrim Sant Sebastià a la 
cultura popular i, dia 13, iniciam una trobada 
de ball de bot amb ballada popular al parc 
de la Riera. 

Sant Sebastià, el fa l’ambient, però també la 
gent; per això, us incloem tota la informació 
sobre els foguerons a barris i altres activi-
tats que es realitzen aquests dies. Per altra 
banda, posam a la vostra disposició més 
transport públic, i gratuït.

Amb tot, esperam que gaudiu de ser llon-
guets, que la ciutat s’engalani i us regali els 
primers moments màgics d’un any que 
us desitjam gran i bo. Que la llum del foc 
alimenti els vostres desitjos, l’amor i el sen-
timent de comunitat. Perquè la unió és el 
que ens manté humans. I perquè Palma 
es mereix que se’ns ompli el pit en dir que 
som llonguets. Ben orgullosos.

Només queda dir, per últim cop, allò de “Vis-
ca Sant Sebastià!”, i que comenci la festa!

Les Festes de Sant Sebastià ja són aquí 
per a omplir novament d’alegria i bauxa 
la ciutat. Cada mes de gener, les persones 
que residim a Palma esperam amb emoció 
l’arribada de la festa del nostre patró. Són 
uns dies per a sortir al carrer i compartir 
amb la resta del món el nostre orgull 
llonguet, per a obrir de bat a bat les portes 
de ca nostra a tothom.

L’ambient s’encalenteix amb el caliu dels 
foguerons, la música s’estén per places i 
carrers, i sempre amb el que no pot faltar: 
la gent, que fa seva la festa, que organitza 
trobades i activitats per a celebrar que som 
palmesans i palmesanes i és Sant Sebastià. 

Aquest programa de festes que teniu a 
les mans ofereix tot tipus d’activitats per a 
grans i infants. Trobareu canvis a la Revetla 
per a facilitar que la gent pugui continuar 
després la festa de forma més segura. A 
més, amb la nova configuració de places 
es guanya en cohesió: la plaça de Cort 
recupera el jazz, la plaça d’Espanya ofereix 
el pop més heterogeni, Jacint Verdaguer 
aporta nous ritmes com el hip hop, Joan 
Carles I sona a “indie”… i així, plaça a plaça, 
amb actuacions per a tots els gusts, que 
enguany es reforcen amb més presència 
de dones als escenaris. 

Tot ha estat objecte d’un procés de 
participació que es consolida, juntament 

amb l’aposta per un assessor musical, 
que ha apujat la qualitat musical de forma 
considerable. A més, en resposta a justes 
demandes d’entitats i col·lectius s’han 
creat espais d’inclusió perquè tothom 
pugui gaudir dels concerts amb seguretat, 
independentment de les seves capacitats o 
condicions físiques. 

Per primera vegada incorporam a les 
Festes de Sant Sebastià una Trobada de 
Ball de Bot, amb una mostra de diferents 
grups, per a impulsar el coneixement de les 
nostres tradicions. Al programa també hi 
ha espai per a activitats no convencionals, 
i a espais no convencionals, que sens 
dubte sorprendran. Un món per escoltar 
i Veïns i veïnes d’aquí d’allà ens acosten al 
coneixement d’altres músiques i cultures. 

Moltes persones han treballat coordinades 
per a fer realitat aquest programa, amb 
la il·lusió que tothom pugui gaudir de les 
activitats. Aquest serà l’autèntic èxit: que la 
festa sigui participativa, integradora, amb 
espai per a la diversió i moments per a 
recordar.

Viviu Sant Sebastià, ompliu els carrers, 
participau-hi i celebrau-ho!

Molts d’anys i bones Festes de Sant Sebastià!  
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Pregonet de festes 
Pl. Major

Vine a pintar els pebres de cirereta 
per a despertar el Drac de na Coca
12 h

Sortida dels Gegants, Capgrossos i 
Drac de na Coca amb batucada de 
Cort cap a la pl. Major
12.20 h

Pregonet escrit i contat per na 
Caterina Valriu
12.45 h

Ball dels Capgrossos creat per 
l’Escola de Música i Danses de 
Mallorca amb la col·laboració de 
l’Estol de Geganters, Sonadors i 
Balladors de Mallorca

Despertada del Drac de na Coca amb 
els pebres de cirereta i ballada final 
dels Capgrossos amb el públic
13 h

Tornada a la pl. de Cort en cercavila 
acompanyats per la batucada Nam 
Sobrats de l’Escola Municipal de 
Música de Palma
13.30 h

Pregó de festes 
Pl. de Cort

Ballada dels Gegants i Capgrossos de 
la Sala a la pl. de Cort
11.30 h

Pregó a càrrec d’Esther López, 
Maria Bauçà i Josep Orfila, actors 
protagonistes de Mai neva a Ciutat

12 h

Mai neva a Ciutat és una sèrie de 
ficció televisiva, creada per Joan 
Fullana i Joan Yago i produïda per IB3 
en col·laboració amb Nomad Vision i 
Espaitemps. 

Aquesta sèrie, que ha suposat un 
canvi de paradigma en la ficció 
televisiva balear, parla dels joves, dels 
mil·lennistes, de la crisi dels 30, i fa un 
retrat de la inestabilitat emocional dels 
joves que es troben perduts en les 
circumstàncies d’aquest estatus que 
acaben d’assolir.

Mai neva a Ciutat s’emmarca en la 
Palma real, la Palma dels ciutadans, 
lluny de clixés de promoció turística, 
i reflexiona sobre la necessitat 
d’acceptar la idiosincràsia mallorquina 
com a primer pas per a ser el que es vol 
ser com a individu i com a comunitat.

Xerrada-concert: “PIXIES: 30è ani-
versari de Doolittle (1989), un punt 
d’inflexió per a la música Indie Rock”
Teatre Municipal Mar i Terra
19 h

Minimal Tempo en concert 
Teatre Municipal Xesc Forteza
20.30 h  /  €

Els Altres, una producció de  
Cultural-Ment, escrita per Salvador 
Oliva i dirigida per Lucca Bonadei
Teatre del Mar
12 de gener a les 21 h
13 de gener a les 19 h
€

Zona Restringida
12, 13, 18, 20 i 21 de gener
De 18.30 a 21.30 h

La cultura, el teatre i la música 
ocuparan els espais que normalment 
donen vida a la ciutat: comerços, 
transport i equipaments municipals. 
Així descobrirem llocs de la ciutat 
que normalment no es visiten, i 
en veurem d’altres en un context 
diferent, formant part d’un 
espectacle.

Les festes de Sant Sebastià arriben 
als cinc districtes de la ciutat: a cada 
districte hi haurà un punt de trobada 
amb l’ambientació musical del grup 
For Nickels & Dime:

12 de gener - pl. de Santa Eulàlia
13 de gener - pl. dels Nins (l’Arenal)
18 de gener - Casal de Barri de Son 
Cotoner (c. de Juan Gris, 20)
20 de gener - parc de Can Simonet  
(c. de Felip II, s/n)
21 de gener - pl. de Crist Rei del Viver

Un guia serà l’encarregat de conduir 
el públic als diferents espectacles:

Frontera
Els bràquets d’Afrodita
Efecte Fohen
Sol sostingut 
Batwoman

Els espectacles seran a les 18.30, 
19.10, 19.50, 20.30 i 21.10 h
Més informació i reserva d’entrades a 
www.zonarestringida.com

Cabuda limitada, cal reservar entrades

12 de gener 12 de gener



6 7

A
c

ti
v

it
a

ts

A
c

ti
v

it
a

ts

Concert Palma 40 Pop 2019
Pl. d’Espanya
20 h

Sant Sebastià Petit
Parc de la Riera
De 10.30 a 14.30 h

Animació infantil i espectacles

Trencaclosques 
10.45 i 12.45 h

La fada  
despistada 
10.45, 11.45,  
12.45 i 13.45 h

Animació infantil amb  
canó de bombolles 
10.45, 12 i 13.15 h

Banton circus 
10.45, 12.15 i  
13.30 h
  

Conte contat  
11.30 i 13 h

Cercavila Els siurells mallorquins 
11.30 i 13 h

Contacontes de Sant Sebastià 
(sessions cada 25 min)

Contacontes Princesa rebel i taller 
10.30, 11.30, 12.30 i 13.30 h

Cultura popular
Gegants i Capgrossos de la Sala

Tallers, rocòdrom, jocs XXL, i 
molt més!

12 de gener 13 de gener

Neoshowz Laura Durand

Daisy C Dani Fernández

Crazy & Orlione David Otero

Mark Dayle Dani Moreno 
in session
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Diada de Ball de Bot
Parc de la Riera

Mostra i ballada amb l’Agrupació 
Folklòrica Revetla de Sant Antoni
12 h

Ballada popular: 
Balls i Tonades de Mallorca
13.15 h
Al-Mayurqa
14.30 h

Projecció: The Rolling Stones Rock 
and Roll Circus, de Michael Lindsay-
Hogg (Regne Unit, 1996)
Teatre Municipal Catalina Valls
18 h

 
Exhibició de l’Escola Municipal de 
Karate
PM Germans Escalas
Tel. 971 472 111
De 17.30 a 19.30 h

Exhibició de l’Escola Municipal de 
Judo
PM Germans Escalas - Tel. 971 472 111
De 17.30 a 19.30 h

Exhibició de l’Escola Municipal 
d’ Esgrima 
PM Germans Escalas
Tel. 971 472 111
De 17.30 a 19.30 h

Joc de taula per a dur a casa: “Tres 
en ratlla: foguerons contra botifar-
rons” (infants de 3 a 9 anys)
Centre Flassaders
De 17.30 a 18.30 h   / €

Projecció: Vinicius de Moraes de 
Miguel Faria Jr. (Brasil, 2005). Presen-
tació a càrrec de Manel Quadreny
Teatre Municipal Catalina Valls
19.30 h

Beneïdes de Sant Antoni 
Esplanada de la Seu - Sant Antoniet
De 10 a 14 h

Jornada d’Esport Inclusiu
CaixaForum Palma
Tel. 971 281 870
11 h

XII Torneig de Sant Sebastià de Pàdel 
2019
Palma Pádel
Tel. 971 254 730
Del 18 al 27 de gener  /  €

Endimonia’t: fes màscares i coneix el 
Dimoni” (taller familiar)
Centre Flassaders
De 17.30 a 19.30 h   /  €
 

Concert coral a càrrec del Cor Son 
Dameto, dirigit per Francesc Bonnín
Organitza: AV Son Dameto - Son Pisà
Església de Sant Felip Neri
19.30 h
 
Final del V Torneig de Dramatúrgia
Teatre Municipal Mar i Terra
20 h  / €

Concert de l’Orquestra de Vents del 
Conservatori Superior de Música de 
les Illes Balears
Conservatori Superior de Música de les 
Illes Balears
20 h

  

XXXIV Trofeu Sant Sebastià de 
Piragüisme
Parc de la Mar
Tel. 971 702 019
De 9 a 15 h

Diada de les Escoles Municipals 
d’Handbol    
Pavelló Municipal de Son Cotoner
Tel. 971 281 870
De 10 a 13h

Nordic Walking Sant Sebastià 2019
Palau Municipal d’Esports Son Moix
Tel. 971 281 870
De 10 a 12 h

54è Premi Ciutat de Palma de Trot
Hipòdrom de Son Pardo
11 h
 
I Trofeu Internacional Ciclocross 
Festes de Sant Sebastià 2019
Voltans Parc de la Riera
Tel. 971 751 844 - 609 226 650
De 14 a 17 h

XXVIII Trofeu Club Natació Palma - 
Sampol Festes de Sant Sebastià 2019
Piscines Municipals de Son Hugo
Tel. 619 391 139

13 de gener 15 de gener

16 de gener

17 de gener

18 de gener 19 de gener

14 de gener
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18 h Sortida dels Gegants i 
Capgrossos de la Sala, 
acompanyats pels 
Xeremiers, de la pl. de Cort 
a la pl. Major 

18.15 h Ballada dels gegants i 
tocada de xeremies 

18.20 h Glosadors de Mallorca

18.50 h Glosa Musicada

19.20 h Ball de l’Escola de Música i 
Danses de Mallorca 

19.50 h Sortida del Drac de na Coca 
amb batucada de la pl. de 
Cort a la pl. Major 

20.10 h Encesa del Fogueró pel 
Drac de na Coca 

20.15 h Batucada i tornada del Drac 
de na Coca a Cort 

19 de gener
Inauguració de la Revetla de Sant Sebastià
Pl. Major

Revetla a la pl. Major

20.30 h Calabruix

23 h L’Equilibriste

21.45 h Galivança

00.45 h Elkin Robinson
Illa Old Providence Carib Colombià

“Un país per escoltar”
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tsRevetla a la pl. de Cort Revetla a la pl. del Rei Joan Carles I

Revetla a la Feixina Revetla a la pl. de la Reina

20.45 h One Pac & Fellows 20.30 h Go Cactus
(Guanyador del certamen de 
creació musical Art Jove 2018)

21 h Emea 20.30 h El Parra

23.15 h Mase Jara Quintet 22.30 h Mishima

23.20 h Roñatrón 00 h Suu

22 h Julia Colom Quartet 21.15 h Ombra 

22.05 h Animic 21.45 h Kiko Veneno

00.30 h Nayla Yenkis & The Funkers 00.15 h Niños Mutantes

01.05 h Philantropic 01.30 h Zelisko
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tsRevetla a la pl. d’Espanya Revetla al c. Jacint Verdaguer (Pont d’es Tren)

Revetla a la pl. de l’Olivar

21.10 h Bruno Sotos 20.55 h Trigga

21 h Hi Hats Swing & Lindy Hop

00.20 h Xriz 23.25 h Babi Blackbull

00.30 h Black Cats

22.25 h Celtas Cortos 22 h Brisa Fenoy

22.45 h Glissando Big Band

01.35 h Dj Juan Campos 00.40 h Phusyon Live Band 
& Alona Vinç

El programa a un click a
www.santsebastia.com



40DIADA
CICLISTA

SANT SEBASTIÀ

+info a: www.imepalma.es

Ho organitza:

INSCRIPCIONS GRATUÏTES A: www.sportmaniacsbaleares.com

20 de gener 2019 Plaça de Cort a les 12h. Teatre Principal 
Diumenge 20 de gener de 2019 a les 19 h 
Proclamació i lliurament dels Premis Ciutat  
de Palma 2018

Casal Solleric 
A les 21 h, inauguració de l’exposició de  
les obres seleccionades per als Premis Ciutat 
de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2018
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5è Iron Motard Festes de Sant 
Sebastià
Velòdrom Illes Balears 
Tel. 607 369 469
De 6 a 21 h  / €

VIII Copa de Sant Sebastià de 
Taekwondo
IES La Ribera
Tel. 646 787 674
De 9.30 a 13.30 h

Concert Cope Mallorca
Pl. d’Espanya

 

Castellers de Mallorca
Actuació dels Castellers de Mallorca
Pl. del Mercat
18 h

Correfoc 
Sortida des del pont de la Riera 
(passeig de Mallorca amb av. de 
Jaume III) i encesa de bèsties de foc a 
la plaça del Rei Joan Carles I
19 h
Colles de dimonis participants:

• As. Es Cau des Boc Negre
• As. Cultural Ratapinyada, 

Endimoniats
• As. Kinfumfa
• As. Cultural Rondalla de Bellver, 

Trafoc
• As. Cultural Dimonis de Son 

Sardina, Enfocats
• As. Cultural Realment Cremats
• As. Cultural Trabucats

Bèsties de foc:
• As. de Veïnats del Pla de Sant 

Jordi, Drac i Guardians de Sant 
Jordi

• Es Drac de na Coca 

Exhibició de les Escoles Municipals 
de Patinatge
Pavelló Municipal Joan Seguí
Tel. 971 281 870
De 9 a 13 h

Diada de les Escoles Municipals de 
Futbol
Palau Municipal d’Esports Son Moix
Tel. 971 281 870
De 10 a 13h

Diada de les Escoles Municipals de 
Voleibol
Pavelló Municipal Son Cotoner
Tel. 971 281 870
De 10 a 13 h

20 de gener 21 de gener 21 de gener

After Suns
21.30 h

The Turners
21.55 h

La Mari & Javi 
Medina
22.50 h

MESURES DE SEGURETAT PER AL CORREFOC

• Queda totalment prohibit emprar pirotècnia particular, no controlada per l’organització.

• Duis roba de cotó, calçons llargs, màniga llarga, calçat adequat, capell o mocador al cap, taps a les 
orelles i ulleres que protegeixin els ulls.

• Els vidres de les ulleres i les càmeres es poden fer malbé amb les espires.

• No tireu aigua.

• No toqueu, recolliu o manipuleu artefactes pirotècnics. No fumeu ni encengueu foc prop dels 
contenidors de material pirotècnic.

• Com a públic, per a presenciar l’actuació us heu de situar a una distància prudencial. Heu d’evitar 
que els infants i les persones amb mobilitat reduïda se situïn a les primeres files.

• Podeu ballar amb els dimonis, però sempre amb una actitud de festa.

Com a públic que participa en el Correfoc, si no seguiu les recomanacions i les mesures assenyalades 
sou els responsables primers i únics dels accidents que hi pugui haver.

Amb la col·laboració de
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Veïns i veïnes d’aquí i d’allà 

L’Islam per descobrir 

Del 23 al 26 de gener

Exposició de pintura d’art islàmic 
“Baraka”, de l’artista Pablo Rojas 
Inauguració dia 23 de gener a les 
19 h amb una presentació sobre El 
simbolisme en l’art islàmic
Centre Social Flassaders

25 de gener

Xerrada: “L’art com a vehicle de 
transcendència”
Centre Social Flassaders 
18.30 h 

Grup Folklòric El Madihin  
Música andalusí
Pl. de l’Olivar
20 h

26 de gener

Taller infantil: “El cor pot abastar 
múltiples formes”  
Centre social Flassaders
11 h

Entitat participant:
Associació La Iniciativa

Exhibició de l’Escola Municipal de 
Gimnàstica Rítmica de Son Moix, 
Germans Escalas i Club Gimnàstic 
Palma
Poliesportiu Germans Escalas
Dies 22 i 23 de gener
De 17.30 a 19.30 h

Projecció de Mi vida entre las 
hormigas, de Chema Veiga i Juan 
Moya (Espanya, 2017)
Teatre Municipal Catalina Valls
20 h

Exhibició de l’Escola Municipal de 
Gimnàstica Rítmica
Pavelló Municipal de Son Oliva
De 17.30 a 18.30 h

XVIII Màster Ciutat de Palma de 
Pesca Submarina
Rampa de varada Nàutic Portitxol 
De 9 a 15 h

Exhibició de l’Escola Municipal de 
Gimnàstica Rítmica
Pavelló Municipal Josep Amengual
De 15.30 a 16.30 h

Cia. Baal presenta Crotch
Teatre Municipal Xesc Forteza
25 i 26 de gener a les 20.30 h
27 de gener a les 19 h    / €

Xerrada-concert: “Viatge per la 
història del punk i el metal mallorquí”.
Teatre Municipal Mar i Terra
21 h 

23 de gener

24 de gener

25 de gener



22 23

A
c

ti
v

it
a

ts

A
c

ti
v

it
a

ts

XIX Open Ciutat de Palma “VIII 
Memorial Sebastià Carbonell”
Rampa de varada del Club Nàutic del 
Portitxol
Tel. 971 708 785
De 9 a 15 h

IV CMAS World Cup (seleccions 
nacionals i marques comercials)
Rampa de varada del Club Nàutic del 
Portitxol
Tel. 971 708 785
De 9 a 15 h

Trofeu Sant Sebastià de Vela. Creuers 
i monotips
RCNP Moll de Sant Pere, 1
Tel. 971 726 848
12 h

Disset Teatre presenta En Martí i el 
siurell màgic. TOTIMOLT. Espectacles 
infantils i juvenils
Teatre Municipal Catalina Valls
26 de gener a les 18 h
27 de gener a les 12 h
€

XI Trofeu Ciutat de Palma Xavier 
Bonnín de Ciclisme en Pista
Velòdrom Illes Balears 
9 h

Trobada de Bandes de Música de 
Palma per Sant Sebastià
Palau de Congressos de Palma
11 h

Carrusel Eqüestre de la Policia 
Muntada
Quarter de la Policia Muntada (castell de 
Bellver)
12 h

Concert
Presentat per Juanma Romero
Pl. d’Espanya

26 de gener 27 de gener

Obeses
21 h

Elefantes
23 h

Dj’s Stevan Chaves i 
Biel Castell
00.30 h
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endesa.com

QUINA ÉS 
L’ENERGIA DEL 
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I   
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim 
una energia que ens impulsa a avançar i construir 
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot 
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho. 
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.

What’s your power? 

PRGRMAYTOPALMA_Pagina_150x210_Endesa_Genérica2018_CAT.indd   1 23/11/18   12:34

“Rutes culturals pels 
barris de Palma, 
l’essència de la ciutat”
Vine a descobrir la teva ciutat i els 
seus barris durant la setmana de 
Sant Sebastià

Ruta templera i Ciutat Antiga a càrrec 
de Julio Pinos i José Luis Grimalt
12 de gener a les 12 h

Ruta de petits comerços de la 
Calatrava a càrrec de Julio Pinos i 
José Luis Grimalt
19 de gener a les 12 h

Cal inscripció prèvia a 
espaipalma@cruzroja.es o presencial-
ment a l’Espai Palma Creu Roja (c. de 
Can Salom, 4) de dilluns a divendres de 
10 a 14 h i de 16 a 20 h.
Cabuda limitada

Visites guiades a la torre 
de l’homenatge del 
castell de Bellver
Dies 19 i 20 de gener a les 10, 11.30
(visita familiar a partir dels 6 anys) i 
13 h
Cal inscripció prèvia a 
reserves.gen@gmail.com
Tel. 629 91 52 67

Visites guiades a Cort
18 de gener a les 17 h (català)
19 de gener a les 11 h (català) 
i a les 12 h (castellà)
20 de gener a les 11 h (català) 
i a les 12 h (castellà)

Cal inscripció prèvia a 
visites@palma.cat
Cabuda limitada

Itineraris històrics: 
 

12 de gener a les 10.30 h
17 de gener a les 16.30 h
Informació i inscripcions a 
gvaleromarti@gmail.com
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AV Garau-Columnes Temps d’Oci
11 de gener a les 19 h – c. de Jeroni 
Rosselló 

AV Es Capitol
12 de gener a les 17.30 h – pista interior 
de la pl. d’Alexander Fleming

AV Es Pil·larí
12 de gener a les 20 h – església 
parroquial de Sant Francesc d’Assís

AV Born des Molinar
16 de gener a les 17 h –  eixugador de 
xarxes (el Portitxol) 

AV Es Rafal Vell
16 de gener a les 18 h – pl. de Josep 
Maria Llompart

AV Es Molí Rafal-Vivero
16 de gener a les 18 h – pl. de l’Església 
de Crist Rei

AV Son Dameto
16 de gener a les 19 h

AV Es Jonquet
18 de gener a les 18 h – pl. del Vapor

AV Camp Rodó
18 de gener a les 19.30 h – pl. de París

AV S’Olivera de Son Cotoner
18 de gener a les 20 h – parc de Son 
Cotoner

AV Es Fortí
18 de gener a les 20 h – pl. de Madrid

AV Sant Agustí
19 de gener a les 18 h – parc Voramar

AV Sant Jaume
19 de gener a les 21 h – pl. de Can 
Cavalleria

AV Sa Garriga
26 de gener a les 19 h – pl. de l’Església

AV Santa Pagesa
26 de gener a les 19 h – pl. de Santa 
Pagesa

AV Son Cladera
26 de gener a les 19.30 h – pl. de 
Nostra Senyora del Roser

AV Sant Antoni de la Platja de Can 
Pastilla
26 de gener a les 21 h – c. de Sertori

AV Tramuntana Cas Capiscol-Son 
Busquets
1 de febrer a les 19 h – c. de l’Orquídia, 1

Foguerons a barris
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Passeig del Born, 27 
Tel. 971 722 092 
De dimarts a dissabte, d’11 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h 
Diumenges i festius, d’11a 14.30 h

C de Sant Miquel, 69 
Tel. 971 227 058 
De dilluns a divendres de 10.30 a 13.30 h i de 18 a 20 h 
Dissabtes de 10.30 a 14 h 

“Box 27”
Sergio Prego. Comissari Tolo Cañellas
12 de gener a les 12 h

“II Concurs Fotogràfic Palma 365
Exposició de fotografies”
17 de gener

“Anhel (sehnsucht). Una mirada sobre la 
col·lecció de Michael Horbach”
Comissari Pilar Rubí
19 gener a les 12 h

Exposició finalistes del Premi Ciutat de 
Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals
20 gener a les 22 h

Dia de Rebuda. Visita teatralitzada a l’ex-
posició permanent de Can Balaguer
Activitat realitzada per la companyia teatral 
Té a tres i la historiadora Eva M. Serrano
Dies 12 i 18 de gener a les 18 h
Reserva entrades www.ticketea.es

“El Mediterrani ens dona vida” Taller per a 
famílies amb infants de 6 a 12 anys. Activi-
tat en col·laboració amb Palma Aquarium
12 i 19 de gener a les 11.30 h
Cal inscripció prèvia a 971 908 201  / €

“Club de Lectura “Ballard Baluard” a 
càrrec de Josep M. Nadal Suau i Begoña 
Méndez
12, 19 i 26 de gener a les 11.30 h
Cal inscripció prèvia

“Vostelito i els seus amics” en relació amb 
l’exposició “Ells i Nosaltres”, amb Pedro 
Vidal.
17 de gener a les 18.30 h
Cal inscripció prèvia

Medi-acció del fanzine De la icona al mite 
(V). Aprenent d’un màrtir. De la víctima 
a l’apoderament en les cultures LGTBIQ. 
Text de Juan Vicente Aliaga
17 de gener a les 17 h

Portes obertes per Sant Sebastià
20 de gener

Visita a la muralla i al complex cultural 
d’Es Baluard a càrrec d’Arquitectives. 
Palma XXI.
23 de gener a les 17 h
Cal inscripció prèvia

“Ells i nosaltres” 
Fins al 3 de febrer

“Ballard Baluard”
Fins al 17 de març

V Beca de Producció a la Creació  
Videogràfica DKV-Es Baluard 2018
Fins al al 20 de gener

“Miquela Vidal, més de quaranta anys 
amb l’art”
Miquela Vidal
18 de gener a les 19 h

Carrer  de la Unió, 3 
De dimarts a dissabte de 10 a 19 h 
Diumenges i festius de 10 a 15 h

Pl. de la Porta de Santa Catalina, 10 
Tel. 971 908200 
De dimarts a dissabte de 10 a 20 h 
Diumenges de 10 a 15 h

Concurs de cartells de Sa Rua i Sa 
Rueta 2019
Informació i admissió de cartells fins al 
24 de gener, de 9 a 14 h

Desfilada del concurs de carrosses i 
comparses de Sa Rua 2019
Informació i inscripcions del 21 al 28 
de febrer de les 9 a les 14 h 

Sa Rueta 
Festa infantil a carrers de Palma 
Diumenge 3 de març a les 10.30 h

Sa Rua 
Diumenge 3 de març a les 17 h
I en acabar Sa Rua, entrega de 
premis de carrosses i comparses 
guanyadores a la pl. del Rei Joan 
Carles I

Per a informació i inscripcions: 
Regidoria de Participació Ciutadana
Ajuntament de Palma
Pl. de Santa Eulàlia, 9, 3r pis 
tel. 971225902
www.palma.cat

Rua de la Platja de Palma 
Dissabte dia 2 de març  
Coorganitzen: ajuntaments de Palma i 
de Llucmajor 

Carnaval 2019
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Per a més informació sobre les activitats: 
www.palma.cat

      010
Avís: l’organització adverteix que aquest programa està elaborat amb la 
col·laboració de diferents entitats i institucions i, per tant, és susceptible de canvis 
Totes les activitats són gratuïtes, excepte les assenyalades amb el símbol € que 
són de pagament

Les activitats marcades amb el símbol estan adaptades per a persones amb 
discapacitat auditiva

Les activitats marcades amb el símbol estan adaptades per a persones amb 
discapacitat

Hi trobareu torradores 

Hi trobareu torradores vegetarianes/veganes
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