
Sant Roc
CALA RAJADA
AGOST/AGOSTO 2018

Diumenge, 5
20h al Teatre CINE: 
“El mejor verano 
de mi vida”
Durada: 91 minuts 
Versió: en castellà
Gènere:  comèdia / Entrada: 5 €
En el Teatro Cine “El mejor 
verano de mi vida”.

Dilluns, 6
20.30h al Castell
“Les Cançons Perdudes”.
Direcció : Joan Fullana, amb Toti 
Fuster, Biel Bisquerra i Jaume 
Miró.
Preu: 3 €. 
Venda d’entrades a partir de 
dia 31 a l’ OIT Cala Ratjada i 
Capdepera. Aforament limitat.

Dimarts, 7
19h a la plaça dels Pins Judo.

20 h Cercavila amb la banda 
de cornetes i tambors i Els 
que ningú vol. A continuació,  
a la plaça del Centre de Cap 
Vermell, pregó a càrrec de 
Roger Udina.
Pasacalles. A continuación, en 
la plaza del Centre Cap Vermell, 
pregón a cargo de Roger 
Udina.

22.00 h a la plaça dels Pins, 
Flamenco amb l’actuació de 
Alma del Sur.
Flamenco a cargo de Alma 
del Sur.

Dimecres, 8
22 h a la plaça dels Pins, 
Actuació de Total Dance.
Actuación de Total Dance.

Dijous, 9
22 h a la plaça dels Pins, 
actuació de hip-hop a càrrec 
de Capricho Club.
Actuación de hip-hop a cargo 
de Capricho Club.

Divendres, 10
19h a 20.30h Al Centre Cap 
Vermell. DIVERBASKET per 
nins de 3 a 12 anys.
Diverbasket para niños de 3 a 
12 años.

20.30h STREET-BALL per els 
més grans. 
Organitza: CB Capdepera.
Street-ball para los más 
mayores.

Dissabte, 11
23 h a la plaça dels Pins, Festa 
HAWAIANA. Es recomana 
anar vestit per a l’ocasió.
Fiesta Hawaiana. Se 
recomienda vestir para la 
ocasión.

Diumenge, 12
9.30h X Triatló Wikiki cala 
Agulla.

10.30h Marxa nórdica 
puntuable per a la Copa Balear.
Lloc de trobada: Aparcament de 
Cala Agulla.
Ho organitzen: Servei Municipal 
d’Esports, Capdepera Activa / 
Club Athletic Capdepera i Club 
Myotragus.
Inscripcions : Elite Chip www.
elitechip.net
Triatlón y marcha 
nórdica.

21h al moll Sopar 
solidari a càrrec 
de ‘Voluntaris de 
Mallorca’. Preu: 
7€. 
La recaptació anirà 
destinada a les 
necessitats urgents 
de Mallorca.
A continuació, al moll, 
actuació del ballet de 
Claudia Suiter. 
Cena solidaria y ballet. 
Precio: 7€.

Dilluns, 13
18h a la plaça dels Pins 
Tallers, parc temàtic i 
animació infantil. 
Ho organitza: Mallorca fiesta.
Talleres, parque temático y 
animación infantil. 
Organiza: Mallorca fiesta.

Dimarts, 14
21h al Centre Cap Vermell: 
Concert líric a càrrec 
Bàrbara Femenias 
(soprano) i de 
M. Antònia Gomis (piano). 
Programes a part. Entrada 
gratuïta. Aforament limitat. 
Recollida d’entrades a partir de 
dia 8 d’agost a OIT Capdepera 
i OIT Cala Rajada. (plaça dels 
Pins).
En el Centro Cap Vermell: 
Concierto lírico a cargo 

Bàrbara Femenias (soprano) 
y M. Antònia Gomis 

(piano). Programas 
aparte. Entrada gratuita. 

Aforo limitado. 
Recogida de entradas 
a partir de día 8 
de Agosto en OIT 
Capdepera y OIT Cala 

Rajada. (plaça dels 
Pins).

Dimecres, 15
17 h a la plaça dels Pins 
Festa amb piscines i parc 
aquàtic a càrrec de Diver Mon 
Animacions. Finalitzarà amb la 
festa d’escuma.
Fiesta con piscinas y parque 
acuático a cargo de Diver Mon 
animacions. Finalizará con la 
fiesta de la espuma.

20h al local Club Sol Naixent, 
‘Guateque’ de la 3ª edat 
amenizat per Jimmy.
En el local del Club Sol Naixent 
Guateque de la 3º edad 
amenizado por Jimmy.

Dijous, 16 
(San Roc)

20H a l’iglesia Missa en 
honor a Sant Roc.
En la iglesia Misa solemne de 
Sant Roc.

22h Piromusical al moll. A 
continuació, Jazz al moll a 
càrrec de Pizza Swing.
Gran Piromusical en el puerto 
y posterior actuación de jazz 
a cargo de Pizza Swing.

Divendres, 17  
(Capdepera)

Avís: mesures correfoc
RECOLLIDA DE FEMS PORTA A PORTA. 
Durant aquesta vetlada no se’n realitzarà. Dipositau-la als contenidors 
corresponents.
MESURES DE SEGURETAT:
- Protegiu amb cartó les entrades i finestres d’habitatges i comerços.
- Vestiu roba de cotó, amb mànigues i calçons llargs.
- Duis capell amb ales que cobreixi tot el cap i tapau-vos el clatell amb un 
mocador de cotó o similar.
- Protegiu-vos els ulls i l’oïda.
- Duis calçat adequat i ben fermat (esportives, botes de muntanya...).
- Seguiu en tot moment les indicacions dels serveis d’ordre públic, 
l’organització del correfoc i altres.

Aviso: medidas correfoc
RECOGIDA SELECTIVA DE BASURAS PUERTA A PUERTA. 
Con motivo del Correfoc no se realizará recogida puerta a puerta, por 
lo que la basura deberá depositarse en los contenedores habilitados al 
efecto.
MEDIDAS DE SEGURIDAD:
- Protejan con cartón entradas y ventanas de comercios y domicilios 
particulares.
- Vistan ropa de algodón con manga y pantalón largo.
- Lleven sombrero con alas que cubra toda la cabeza y protejan el cogote 
con un pañuelo o similar.
- Protéjanse adecuadamente la vista y el oido.
- Sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de orden 
público, organización del correfoc y otros.

F E S T E S  D E

Sant Roc
2018 

C A L A  R A J A D A

Recorregut 
Correfoc



F E S T E S  D E

Sant Bartomeu
2018 

Sant 
Bartomeu
C A P D E P E R A
AGOST/AGOSTO 2018

Divendres, 17
18h al Teatre CINE:
Los increibles 2
Durada: 98 minuts/ 
Versió: en castellà
Gènere: animació / Entrada: 5 €

20h Cercavila, traca i a la 
plaça de l’Orient pregó de 
Joan Genovard Font.
Pasacalles, traca y pregón 
a cargo de Joan Genovard 
Font.

23 h Nit de foc. 
Sortida de l’església i final a 
escola de música. A partir de 
les 22.30h el carrer del Port es 
tancarà al trànsit fins que acabi 
l’espectacle.
NOTA: Espectacle no apte 
per a menors de 12 anys. La 

participació d’un/a menor 
està totalment sotmesa a la 
responsabilitat del seu pare/
mare o tutor.
‘Nit de foc’. Salida desde la 
iglésia y final en la escuela de 
música. A partir de les 22.30h la 
calle Puerto se cerrará al tráfico 
hasta fin de espectáculo. 
NOTA: Espectáculo no apto 
para menores de 12 años. La 
participación de un/a menor 
está totalmente sometida a la 
responsabilidad de su padre/
madre o tutor.
A continuación, festa de 
l’escuma amb DJ a la plaça 
del Sitjar.
A continuación,  fiesta de la 
espuma con DJ en la plaça del 
Sitjar.

Dissabte, 18
18h al Teatre CINE: Los 
increibles 2. Durada:98 
minuts  / Versió: en castellà 
Gènere: animació / Entrada: 5 €

00h A la plaça del Sitjar Festa 
Blanca. Convidam tothom a 
anar vestit de blanc.

En la plaça del Sitjar Fiesta 
Blanca (se recomienda vestir 
de blanco).

Diumenge, 19
18 h Curses per a Infants a 
la plaça de l’Orient. 
Carreras infantiles.

18.30h XXXIV Cursa de 
Sant Bartomeu i marxa 
nòrdica. Sortida i arribada 
plaça de l’Orient. 
Carrera de Sant Bartomeu 
y marcha nórdica.
Informació i inscripcions: Servei 
Municipal d’Esports. Tel. 971 
58 81 97. Inscripcions: Elite 
Chip www.elitechip.net Ho 
organitzen: Servei Municipal 
d´Esports, Capdepera Activa.

22h Ball de bot amb Castell 
de Capdepera.
A continuació, ball obert amb 
els Sonadors de jota i 
mateixes de Capdepera.
Actuación de ‘Ball de bot’ 
con la agrupación Castell de 
Capdepera y ‘Ball obert’.

Dilluns, 20
18 h a la Plaça del Sitjar: 
‘Garbeo’ gabellí. (fins a les 
00h.) Amb els Dj locals: Javi 
Yáñez y Robert.
En la Plaça del Sitjar: ‘Garbeo’ 
gabellí. Con los Dj’s locales: Javi 
Yáñez y Robert.

22h Grup verbenero CIRKO.

Dimarts, 21
19.30h Microteatre per 
refrescar-se:
BOOMERANG
LLET TRIADA
VAMPIRS
Punt de trobada: Plaça Orient
Entrada: 2 €/ funció.

21h a la Plaça del Sitjar Sopar 
a la fresca, amenitzat amb 
grupo Amanecer.
‘Sopar a la fresca’ y grupo 
Amanecer.

Dimecres, 22
17.30 h Quedada a la Plaça 
de l’Orient amb tots els que hi 
vulguin participar.
Reencuentro en la plaza de 
l’ Orient con todos los que 
deseen participar.

18 h Capvespre infantil: 
jocs populars i animació a 
la Plaça de l’Orient.
En la Plaça de l’Orient, tarde 
infantil con juegos populares 
y animación.

21h al parc de s’Alzinar 3x3 de 
bàsquet.
En el parque de s’Alzinar, 3x3 
básquet.

Dijous, 23 
21 h a l’església parroquial, 
Concert de la Coral 
s’Alzinar (programes a part).
En la iglesia parroquial, 
Concierto de la Coral 
s’Alzinar (programas aparte).

23 h a la plaça des Sitjar, 
Revetla amb els grups: 
- ORQUESTRA 
  BIG MARITIM, 
- LA LOCAMOTORA 
  “Gira Despedida”  
- IPOP’S, 
- VALNOU XL.
Verbena.

Divendres, 24 
(Sant Bartomeu)

7.15 h Diana florejada a 
càrrec de la Banda de Música 
de Capdepera. 
‘Diana florejada’ con la Banda 
de Música de Capdepera. 

22 h a la plaça del Sitjar, 
Teatre: “QUIN DESGAVELL 
DE BON MATÍ”.
Amb Joan Carles Bestard, Lina 
Terrassa, Pedro Orell, Angela 
Aso, Aitor Perez, Alexandra 
Muñoz i Lydia Miranda.
Director: Ricard Reguant

Dissabte, 25 
19.30h  al Club de l´Associació 
Ca Nostra: festa 
d’Aniversari als Socis.
Fiesta-aniversario a los 
socios del club.

22 h A la plaça des Sitjar, 
Concert a càrrec de Banda 
de Música de Capdepera
(programes a part).
En la plaça des Sitjar, Concierto 
a cargo del CC Banda de 
Música de Capdepera
(programas aparte).

A continuació, des d’es Cavaller: 
Focs artificials.
A continuación, desde Es 
Cavaller, Castillo de Fuegos 
Artificiales.

Diumenge, 26
17 h a Es Cavaller, Carreres 
de cavalls (programes a part).
En el campo de Es Cavaller, 
Carreras de caballos 
(programas aparte).

Avís: canvi recollida de fems i ús de sanitaris

Per les festPer les festes de Sant Bartomeu s’informa que no es realitzarà la 
recollida selectiva porta a porta de vidre, paper i envasos als carrers on s’hi 
desenvolupin les activitats festives. 
Per aquest motiu podeu dipositar aquestes fraccions a les àrees habilitades. 
En el cas de la fracció rebuig, la podeu dipositar a partir de les 20h el 
dilluns, dimecres i divendres als poals negres que es col·locaran als punts 
següents: pl. Constitució, c/ Principal, c/ Mar cantonada amb c/ Segadors 
Gabellins i final c/ Major.
Encara que siguin festes cuidau el nostre poble i ajudau a mantenir-lo net. 
Utilitzau els banys portàtils, les papereres i contenidors corresponents. 
Gràcies per la vostra col·laboració.

Aviso: cambio en la recogida de basura y uso de sanitarios
Les comunicamos que con motivo de las fiestas de Sant Bartomeu no se 
realizará la recogida selectiva puerta a puerta de vidrio, papel y envases en 
las calles donde se realicen las actividades de las fiestas. 
Durante estos días deberán depositar dichas fracciones en las áreas 
habilitadas al efecto. 
En el caso de la fracción rechazo, deberán depositarla a partir de las 20h 
los lunes, miércoles y viernes en los contenedores que se ubicarán en 
los siguientes puntos: pl. Constitució, c/ Principal, c/ Mar esquina con c/ 
Segadors Gabellins y final c/ Major.
Mantengan limpios los espacios públicos. Utilicen los retretes portátiles, 
papeleras y contenedores habilitados al efecto. 
Gracias por su colaboración.

Seguiu el dia a dia de les festes al Facebook
https://www.facebook.com/FestesDeSantRocISantBartomeu
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