
*DIVENDRES DIA 13 DE JULIOL
-A les 20.00 h Inauguració de l’exposició de pintura Premissa de Crespí Alemany. A
la Casa de Cultura ses Cases Noves

*DIMARTS DIA 17 DE JULIOL
-A les 20.00 h Inauguració de l’exposició de pintura Obra recent d’Andreu Maimó. A
sala Bússer de l’Ajuntament de Santanyí.
-A les 20.55 h Ballada de gegants Bernat Cinclaus i Maria Ramis. A la Plaça Constitu-
ció.
-A les 21.00 h Pregó de les festes de Sant Jaume 2018 a càrrec de Maria Amengual. A
continuació, concert a càrrec de Jaume Anglada & Carolina Cerezuela. A la plaça Cons-
titució.

*DIMECRES DIA 18 DE JULIOL
- A les 18.00 h Concurs de dibuix a s’Abeurador per a nins i nines fins a 14 anys. Orga-
nització: Associació de Mestresses de Casa Nuredduna de Santanyí.
-  A les 22.00h LOQUILLO gira 2018 en concert. Al camp municipal d’esports. Veure’n
cartells a part. Venda d’entrades per als residents al TM de Santanyí: can Bordoy, bar
can Vadell, bar can Piquer, es Llombards: bar Sa Taverna i a Cala d’Or: Panaderia Cala
d’Or. 

*DIJOUS DIA 19 DE JULIOL
- A les 19.30 h Partit de futbol Policia Local de Santanyí vs Guardia Civil de Santanyí.
Camp municipal d’esports.
- A les 21.00 h Entrega de premis als millors estudiants amb millor nota de primària,
ESO i batxillerat. Al la Sala de plens de l’Ajuntament de Santanyí.
- A les 21.30 h Tradicional sopar a la fresca de pa amb oli a la Plaça Major. Enguany or-
ganitzat  per l’Associació Contra el càncer de Santanyí. Tots els beneficis d’aquest
sopar aniran destinats a la Lluita contra el Càncer. Per poder sopar haureu d’adquirir
un tiquet. (Vegeu-ne cartells a part). 

* DIVENDRES DIA 20 DE JULIOL

- A les 10.00 h GIMCANA, per a nins i nines, i joves nascuts entre el 2010 i el 2002. És
una gimcana amb tot tipus de proves on els components de l’equip han d’anar vestits
amb gorra de bany, banyador, ulleres i xancletes. Inscripcions fins dimarts dia 17 de
juliol a les 14’30 h al Centre Jove. Fes grups de 4 persones i vine a participar-hi. Lloc:
Piscina Municipal de Santanyí. Organització: Regidoria de Joventut 971 64 21 36.
Col·laboració:  Piscines Santanyí i Cala d’Or. Per a més informació vegeu-ne cartells a
part.

- A les 19.30 h la ja tradicional Festa Holi (festa de colors original de la India). No hi
pots faltar a la festa més espectacular de l’estiu. Vine vestit amb colors clars, amb ulle-
res de sol i preparat per viure una autèntica explosió de colors diverteix-te tirant la pols
de colors a l’aire amb els teus amics. Al camp municipal d’esports.

* DISSABTE DIA 21 DE JULIOL

- A les 10.00 h Taller per a nins i nines. Es decoraran les cintes per a les corregudes.
Durada: 2 h. Al Centre Jove

- De les 10.00 h fins les 14.00 h el bus dels Donants de Sang serà a la Porta Murada.
Anima’t i fes una donació de sang!

- A les 19.00 h Partit de futbol entre el CE Santanyí (3ª divisió) i CD Atlético Baleares
(2ª divisió B). Al camp municipal d’esports.

- A les 20.00 h Presentació del llibres guanyadors dels Premis Literaris Vila de Santanyí
2018: Carn crua de Joan Josep Barceló i Bauçà, guardonat amb el XXXIII Premi de Ber-
nat Vidal i Tomàs de Poesia; i Mai vista de Josep Hernàndez Martínez, guardonat amb
el I Premi Antoni Vidal Ferrando de Narrativa. Comptarem amb la presència de la regi-
dora de Cultura, Ricarda Vicens Schluhe; de l’editor, Pau Vadell; i del batle de Santanyí,
Llorenç S. Galmés Verger. Al pati de la Casa de Cultura ses Cases Noves

- A les 22.00 h Verbena Camp (música i gelat) Orquestra Oasis, Madòna i Dj Titi.
Queden especialment convidats tots els balladors i balladores. A la Plaça Major

* DIUMENGE DIA 22 DE JULIOL

- A les 9.30 h Volta amb bicicleta per a tothom. La partida serà de la Plaça Major i l’a-
rribada a sa residència. Organització: Renault Santanyí i Cosme Mestre.

- A les 17.00 h Horabaixa de jocs inflables i sabonera per a nins i nines. Al camp mu-
nicipal d’esports i piscines de Santanyí. Hi col·labora Piscines de Santanyí i Cala d’Or.

- A les 19.00 h Cursa esportiva i Nòrdic Walking. Vegeu-ne programa a part. Per a més
informació: www.elitechip.net
- A les 22:00 h Nit de Sarsuela amb la Banda Municipal de Música de Santanyí , les
veus solistes de Joan Lainez, Raquel Ribas, Pedro Fuentes i les corals:
- Cor Ciutat de Mallorca
- Coral Gent Gran de Santanyí
- Coral ACM Ses Salines
- Coral Gent Gran Ses Salines 
- Coral Gent Gran Colònia Sant Jordi
- Alumnes de Cant de l’Escola Municipal de Musica de Santanyí
Tots ells dirigits per Pedro Vallbona. Directors de les corals: Joan Lainez, Alejandra
Carrizo, Paul Heber López.
Lloc: Carrer Bernat Vidal i Tomàs, 58 (aparcament davant sa Creu).

*DILLUNS DIA 23 DE JULIOL

- A les 10.00 h Taller per a nins i nines. Al Centre Jove 

- A les 22.00 h Concert de la Glissando Big Band. A la Plaça Major.

*DIMARTS DIA 24 DE JULIOL

- A les 17.30 h Sortida de dimonis i caparrots acompanyats pels xeremiers del terme
faran la cercavila pel poble. 

- A les 18.00 h Corregudes de cintes i carreres de joies. A la Plaça Major.

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
REGIDORIA DE FESTESwww.ajsantanyi.net

- A les 21.30 h “Replec” cercavila pel poble a càrrec de l’associació de Cavallistes de
ses Salines.
- A les 22.00 h “Jaleo” jocs d’anelles i corregudes d’abraçats pels cavallistes de ses
Salines acompanyats per la Banda Municipal de Música de Santanyí. Lloc: pàrquing
devora bar sa Picada, al costat de la via de cintura.
- A les 00.00 h Gran verbena al camp municipal d’esports REVIVAL ‘90 on repassa-
rem els èxits dels anys 90 fins a l’actualitat amb Dj Oscar Romero.
*DIMECRES DIA 25 DE JULIOL
- A les 10.30 h Albada amb la Banda Municipal de Música de Santanyí.
- A les 11.00 h Ofici solemne en honor de Sant Jaume. Presidirà i predicarà Mons. Se-
bastià Taltavull Anglada, Bisbe de Mallorca. Cantarà la Coral de Sant Andreu i l’Agru-
pació sa Mitja Lluna interpretarà el ball de l’Oferta. Benedicció de la bandera de
Santanyí.
- A les 12.00 h Hissada de la bandera de Santanyí. Interpretació de la Balanguera per
la Banda Municipal de Música de Santanyí. Seguidament, ballada dels gegants Ber-
nat Cinclaus i Maria Ramis.
- A les 19.00 h Festa de les persones majors de Santanyí amenitzada pel grup sa Ron-
dalla, de l’associació de la 3º edat de Campos. Durant la festa es farà un petit home-
natge a totes aquelles parelles de Santanyí que duguin casades durant 50 anys o
més. A la Residència de la tercera edat. (Es prega que totes aquelles parelles que es
trobin empadronades a Santanyí en aquesta circumstància ho comuniquin a l’Ajun-
tament de Santanyí. Demanau per Marga Obrador o Maria Pons). També es lliuraran
uns guardons als comerços i establiments que portin 50 anys o més d’activitat.
- A les 22.00 h. Agustín El Casta, nit d’humor. Màgia amb Miguel Gavilán i Ballet
Las Vegas. Al camp municipal d’esports.
- A les 00.00 h Gran castells de focs artificials a càrrec de Pirotècnia Jordà. Al lloc de
sempre.
*DIJOUS DIA 26 DE JULIOL
- A les 22.00 h Mostra de ball  a càrrec d’Ordi Broix. A la Plaça Major. 

*DIVENDRES DIA 27 DE JULIOL
- A les 19.30 h Partit de futbol de la Penya Barcelonista Els Tamarells, amics de Mi-
quel Vadell contra amics de Martí Losa. Camp municipal d’esports.
- A les 22.00 h Cicle Blai Bonet. Entrega manuscrit d’ Oficis de carrer del Col·legi
Bisbe Verger al Centre de Poesia contemporània “Blai Bonet” i a la Fundació Ma-
llorca Literària perquè resti exposat per a tots.
Representació a càrrec de quintos del 77.
Emissió documental “El teatre de Blai Bonet”
Es vendran DVD del documental a meitat de preu i el llibre amb el text de l’obra grà-
cies a la Regidoria de Festes. Lloc: darrere el Teatre Principal de Santanyí.
* DISSABTE DIA 28 DE JULIOL
- A les 10.00 h Excursió a s’Amarador amb carros, cavalls, egües, ases, mules, some-
res, tractors, mobilettes… Cadascú ha de dur “pa i taleca”. Partida de la plaça Ramon
Llull.
- A les 14.00 h Després d’un bon bany dinarem tots junts. Inscripcions fins divendres
dia 28 de juliol de 9.00 a les 14.00 h a l’Ajuntament de Santanyí (Marga Obrador).
- A les 20:00 h Can Jordi, màgia. A uns dies de l’inici de la quarta campanya d’excava-
cions de les talaies de can Jordi, vos convidam a visitar el jaciment. A les 18:30 hores
començarà la visita guiada. Després, la màgia del Màgic Cloquell, un espectacle al·lu-
cinant i divertit que combina humor i màgia. En acabar l’espectacle, hi haurà un tast
de vi de Son Alegre i una picada de menjar del país. Lloc: Talaies de Can Jordi, jaciment
arqueològic.
Ho organitza: LAUSA Associació Cultura.
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