
L’Ajuntament d’Artà vol agrair la participació de les persones que formen 
part de la Comissió de Festes, les quals dissenyen i realitzen el programa 

de festes de Sant Salvador.

El disseny del programa de festes és de Pedro García Tamaral.

El dies 1 i 8 d'agost no hi haurà mercat municipal amb motiu de les festes patronals.
No obstant això, dia 15 d'agost sí que n’hi haurà.

MOLT BONES FESTES A TOTHOM 

I MOLTS D’ANYS! FESTES
SANT

SALVADOR
2017

DEL 28 DE JULIOL
AL 7 D’AGOST



INAUGURACIÓ DE FESTES

Divendres 28 de juliol
A les 21.45 h, sortida de l’estol de Xeremiers d’Artà des de l’Escola de Música 
d’Artà cap a la plaça de l’Ajuntament.
 
A les 22 h, acte inaugural de les festes, amb el ball dels capgrossos i la música de 
l’estol de Xeremiers de l’Escola Municipal de Música d’Artà. Pregó d’inici de les 
festes a càrrec del metge Miquel Mestre, i coet boiet. A la plaça de l’Ajuntament.

A les 22.15 h, des de la mateixa plaça, inici del correfocs, a càrrec dels Dimonis 
de Son Ganxó i la batucada TremolArtà. El recorregut d’enguany serà el següent: 
pl. de l’Ajuntament, c/ de Rafel Blanes, c/ del Sol, c/ de Josep Sanxo de la Jordana, 
c/ de la Parròquia, pl. de l’Església, c/ de les Figueretes, costa d’en Torreta i pl. de 
l’Ajuntament. Duis la roba adequada per a aquest tipus d’acte.     

A les 23.30 h, vetlada de bona música amb BATUKRACK, TREMOLARTÀ i  SOM 
CAPARRUTS, a l’amfiteatre de Na Batlessa. Ho organitza: TremolArtà.  

Dissabte 29 de juliol
Concurs de fotografia amb mòbil. El tema del concurs és la vida dels joves d’Artà 
vista des de la mirada dels mateixos joves (no s’admeten autofotos o  selfies). 
Bases del concurs a www.arta.cat. Contau, a través de la fotografia, què us agrada 
als joves: festes, llocs del municipi preferits, com us divertiu a les festes, etc. Ho 
organitza: Centre Jove d’Artà.

A les 12 h, Vermut amb Banda, per cobrar gana. La proposta més original i alegre 
d’aquestes festes. Vine al bar de Sa Nostra Banda: sessió de vermut i música en 
directe. Un glopet, o dos, o tres... A la plaça de l’Ajuntament. 

  

Salutació
Finals de juliol, primera setmana d’agost, dates molt assenyalades dins la vida de 
qualsevol artanenca o artanenc. Dates que s’esperen amb gran il·lusió i amb ganes de 
trobar-se amb amics, veïnats, familiars i coneguts, i dates per ampliar el nostre cercle 
d’amistats. 

Per a mi, és un plaer saludar-vos per primera vegada com a batle d’Artà amb motiu de les 
nostres estimades festes de Sant Salvador.

Teniu a les mans un programa fet amb molta il·lusió i amb moltes ganes d’oferir activitats 
per a tothom i molt diverses: infantils, juvenils, culturals, esportives i un llarg etcètera. Val 
a dir que la Comissió de Festes és la màxima responsable i l’autora d’aquest programa, 
perquè hi ha dedicat moltes hores i molts esforços per intentar encaixar la gran varietat 
d’actes que hi ha. I, per aquest motiu, vull  fer-li arribar la meva gratitud i la més sincera 
enhorabona. També vull aprofitar per agrair a tot el personal de l’Ajuntament la seva 
implicació en aquestes festes, començant per la part administrativa i passant pel personal 
de brigada, policia, dinamització cultural, protecció civil, etc.

Aquestes són dates en què el respecte i la sana convivència han de ser el valor a 
destacar i on s’ajunten les ganes de passar-ho bé amb la necessitat d’aixecar-se al matí 
per anar a fer feina. El nostre poble sempre ha demostrat que això és possible i estic 
segur que enguany no serà una excepció.

Vull recordar-vos que el nostre municipi s’ha adherit a dues campanyes i és ara, durant 
les festes, quan les hem de tenir més presents que mai: d’una banda, “De festa, Mallorca 
lliure d’agressions sexistes. NO I PUNT”, una campanya que vol fomentar l’esperit d’una 
festa per a tots i totes i on ningú se senti ofès ni maltractat; i, d’una altra banda, 
“#NOSIGUISASE, beu amb responsabilitat”, campanya que promou el consum 
responsable d’alcohol. 

Per acabar, us convid a gaudir de cada un dels actes, feis d’aquestes festes les vostres 
festes, feis del carrer el vostre espai i d’Artà, el poble que totes i tots volem.

Salut i molts d’anys.

Manolo Galán 
Batle d’Artà

SANT
SALVADOR



Dissabte 29 de juliol
A les 18.30 h, «MALABARIS», exposició de pintura a càrrec de Fina Massanet, a 
la sala d’exposicions de Na Batlessa. Romandrà oberta cada dia fins al 7 d’agost, 
de 18.30 h a 20.30 h, i dimarts, de 10.30 h a 13 h. 

A les 20 h, «LUM», exposició de pintura a càrrec de Heinz Schaffner, al Cafè 
Parisien (c/ de Ciutat, 18). Romandrà oberta, en horari comercial, fins al 31 d’agost.

A les 20.30 h, «MAR NOSTRA», exposició de pintura a càrrec d’Antònia Fuster, 
al Bistró Forn Nou, a la plaça de l’Aigua. Romandrà oberta fins dia 11 d’agost, en 
horari comercial.

A les 20.45 h, inauguració de l’exposició de fotografia de Margalida Vicens i 
d’escultura de Maria Genovard, a Vicky Complements (c/ de Ciutat, 17). Romandrà 
oberta fins dia 7 d’agost, en horari comercial.

A les 21 h, inauguració de la tómbola parroquial, al Centre Social. Romandrà 
oberta fins dia 7 d’agost.

A les 22 h, gran verbena, amb les actuacions de les orquestres Big Marítim, La 
Canción del Verano, La Loca Motora i Val 9, a la plaça del Conqueridor.

Diumenge 30 de juliol
A les 17 h, XXII Vòlei 4x4 Festes de Sant Salvador,  al Poliesportiu Na Caragol. 
Inscripcions fins dimecres 26 de juliol. Ho organitza: Club Vòlei Artà. (Programa a 
part).

A les 18 h, Súper Boti-Xop, amb una pista d’obstacles terrestre, tres castells 
inflables (per a grans i petits), tobogans d’aigua i lliscadors. A la piscina hi haurà un 
pont aquàtic i un circuit d’obstacles inflables i, per acabar, una festa de l’escuma 
infantil! A l’aparcament de Na Caragol. És gratuït. Duis banyador, gorra de bany i 
tovallola. Papàs i mamàs, veniu preparats perquè a partir de les 19.45 h també us 
hi podreu tirar.

 

Diumenge 30 de juliol
A les 20 h, torneig d’escacs, a l’amfiteatre de Na Batlessa. Ho organitza: 
Club Esportiu Reis i Dames de Llevant.

A les 20.30 h, X Torneig de Dards. Tancament de la inscripció a les 20 h, al Bar 
Central. Inscripció lliure i obsequi per a totes les persones participants. (Programa 
a part)

A les 21 h, exhibició de ball modern, a càrrec dels alumnes de Total Dance, al 
Poliesportiu Na Caragol.

A partir de les 21.30 h, concert al Santuari de Sant Salvador, a càrrec de ROBA 
ESTESA. Aquest jove grup s’ha emportat un pòquer de premis: tres de votació 
popular (millor grup revelació, millor disc de folk per Descalces i millor cançó de folk 
per “Viu”) i el premi a millor disc revelació atorgat per la crítica pel seu disc de 
debut, Descalces. Hi actuarà de teloner Valtònyc. Preu de venda anticipada: 12 € 
(al Teatre d’Artà i a l’Ajuntament una setmana abans). Preu a taquilla: 15 €. Ho 
organitza: OCB d’Artà. 

Dilluns 31 de juliol
A les 11 h, “Trepitja l’estigma”, taller emmarcat dins la campanya de sensibilització 
del VIH que du a terme l’associació Taula per la Sida amb motiu de la celebració 
del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida. Al vestíbul del Teatre. A continuació, es 
faran pintades als carrers de Ciutat i de l’Estel.

A les 19 h, partit de futbol dels prebenjamins i, a continuació, partit dels 
veterans, a Ses Pesqueres.

A partir de les 19.30 h, semifinals de la categoria PLATA del XXV Torneig de Sant 
Salvador de Tennis. Al Poliesportiu Na Caragol.
* Aquesta programació es pot veure afectada per criteris de l’organització.

 



Dilluns 31 de juliol
A les 20 h, IX Sortida Nocturna amb bicicleta de muntanya. Recorregut molt fàcil 
de 20 km. Partida des de S’Almudaina per arribar devers les 22 h. És obligatori dur 
llum, casc i ser major de 16 anys. En arribar, sopar al Restaurant Ses Tres 
Forquetes. Inscripcions fins divendres 28 de juliol, a les 20 h. Preu: 15 € (inclou 
sopar i camiseta). Per a més informació, telefonau al 649 840 485. Ho organitza: 
Club Ciclista Artanenc.

A les 24 h, inici de la XXIX edició de la Cursa Popular Festes de Sant Salvador. 
Inscripcions a www.elitechip.net fins diumenge 30 de juliol. Preu (amb el lloguer del 
xip inclòs): 4 € per Internet i 10 € el mateix dia a la plaça fins a les 23.30 h. 1 € de 
l’import es destinarà a Taula per la Sida. Ho organitza: Club Atletisme Artà.

Dimarts 1 d’agost

A partir de les 17 h, Olimpíades Rurals, al Club Hípic. Si estau forts, si sou àgils, 
però sobretot si teniu ganes de passar-ho bé, apuntau-vos-hi per equips de 4 o 5 
persones al Bar Ca Na Pili, Bar Els Arcs, Bar Chapeu i Pas a Nivell fins al 31 de 
juliol. En acabar, hi haurà sopar (preu: 7 €) i festa rural, amb la millor música actual 
amb el DJ Santi Vega.

A les 19 h, partit de futbol dels benjamins, a Ses Pesqueres.

A partir de les 19.30 h, semifinals de la categoria OR del XXV Torneig de Sant 
Salvador de Tennis. Al Poliesportiu Na Caragol.
* Aquesta programació es pot veure afectada per criteris de l’organització.

A les 20 h, festa infantil amb l’actuació del grup TIPI-TIPI-TOP, a l’amfiteatre de Na 
Batlessa.

A les 22 h, concert de jazz, a càrrec de The NewBorn Jazz Quartet, a l’escalonada 
de Sant Salvador.

     

      
      
     

Dimecres 2 d’agost
A les 16 h, vòlei 2x2 aquàtic, inscripcions a la Piscina Municipal el mateix dia. 
Ho organitzen: Club Aigua Esport Artà i Club Vòlei Artà.

A les 18 h, finals del Torneig de Billar de l’Associació de Persones Majors, al Club 
de la Tercera Edat. En acabar, es lliuraran els trofeus i hi haurà un refresc per a les 
persones participants.

A les 18 h, Torneig 12 h de Futbet. Preu de la inscripció: 30 €/equip. Màxim de 10 
persones per equip. Requisit: camisetes del mateix color. Data límit d’inscripció: 31 
de juliol. Ho organitza: Bar Poliesportiu Na Caragol.

A les 19 h, partit de futbol dels infantils, a Ses Pesqueres.

A partir de les 19.30 h, finals de les categories sènior i dobles PLATA del XXV 
Torneig de Sant Salvador de Tennis. Al Poliesportiu Na Caragol.
* Aquesta programació es pot veure afectada per criteris de l’organització.

A les 21 h, representació de l’obra de teatre L’APARTAMENT, a càrrec de Fila 
Zero Teatre, sota la direcció de Bernat Mayol. Al Teatre d’Artà. Preu: 10 €. Reduïda: 
8 €. Venda d’entrades a partir de dilluns 31 de juliol, de 20 h a 22 h, a la taquilla del 
Teatre o al 971 829 700. 
A les 22 h, T’ENRECORDES FA UNS ANYS PER LES FESTES DE SANT 
SALVADOR...? Sopar a la fresca. Durant el sopar es projectarà un vídeo on podràs 
veure com eren les festes abans a Artà. Segur que reconeixeràs amics, familiars i 
qui sap si a tu mateix. Amenitzarà la vetlada 3PENICS. Invitació a llet freda i 
ensaïmada a totes les persones participants. A la plaça del Conqueridor. Ho 
organitza: Associació Empresarial d’Artà.

  



    
    

Dijous 3 d’agost
A partir de les 17.30 h, finals del XXV Torneig de Sant Salvador de Tennis de la 
categoria júnior i, a partir de les 19.30 h, finals de la categoria sènior OR. En 
acabar, hi haurà la cloenda de la temporada amb el lliurament de trofeus. Al 
Poliesportiu Na Caragol.
* Aquesta programació es pot veure afectada per criteris de l’organització.

A les 19 h, partit de futbol dels alevins, a Ses Pesqueres.

A les 19 h, lliurament dels trofeus del Torneig de Petanca de l’Associació de 
Persones Majors d’Artà, al Club de la Tercera Edat. En acabar, es lliuraran els 
trofeus i hi haurà un refresc per a les persones participants.

A les 20.30 h, mostra de fruits d’horts familiars. Duis els fruits del vostre hort 
(tomàtigues, pebres, cebes, melons, síndries, etc.) per mostrar-los. A més, 
planteristes de la comarca mostraran les seves varietats. Per acabar, es farà un 
trempó. A l’amfiteatre de Na Batlessa.

A les 21 h, representació de l’obra de teatre L’APARTAMENT, a càrrec de Fila 
Zero Teatre, sota la direcció de Bernat Mayol. Al Teatre d’Artà. Preu: 10 €. Reduïda: 
8 €. Venda d’entrades a partir de dilluns 31 de juliol, de 20 h a 22 h, a la taquilla del 
Teatre o al 971 829 700.

A partir de les 21 h, vespre de música llatina, a la plaça del Monument. Ho 
organitza: Restaurant Ca Nostra.

A les 21.30 h, caminada de les llanternes. S’hi pot participar amb bastons o 
sense. Si pot ser, tothom ha de dur llum. El recorregut serà d’uns 5 km. Punt de 
trobada a Na Batlessa. En acabar, hi haurà síndria per refrescar el cosset. Ho 
organitza: Nordic Walking Llevant.

     

     
   

Dijous 3 d’agost
A partir de les 23 h, música i bauxa, amb la millor música actual, a càrrec del DJ 
ÀLEX BAJO, al Bar Poliesportiu Na Caragol. Sopar opcional (reserves al 650 434 829 
i al  971 829 730).

Divendres 4 d’agost
A partir de les 18 h, Tardeo, al Pas a Nivell. Ho organitza: Xots a Lloure.

A les 19 h, cucanyes, pal ensabonat i jocs infantils, a la plaça del Marxando. Acte 
amenitzat pels Xeremiers. Ho organitza: col·lectiu de veïnats de la Placeta.  

A les 19 h, partit de futbol dels cadets, a Ses Pesqueres.
  
A partir de les 20 h, festa Holi infantil. Vine amb roba vella de color blanc i ulleres 
i gaudeix d’una divertida festa amb pólvores de colors i música actual. A l’amfiteatre 
de Na Batlessa.

A les 21.30 h, paella popular gegant. Preu: 10 euros (amb beguda i postres). 
Venda de tiquets a l’Ajuntament, Qué Mona! (c/ de Santa Margalida, 52) i  Toldos 
Artà, amb música per ballar, a la plaça del Pes. Ho organitza: Club d’Amics de la 
Segona Edat.     

A partir de les 22 h, concurs de karaoke. Hi haurà dues categories: fins a 14 anys 
i majors de 14 anys. Un jurat especialitzat valorarà les actuacions i hi haurà 
moltíssims de premis. Ho organitza: Bar Poliesportiu Na Caragol.

Dissabte 5 d’agost
A les 9 h, amollada de coloms des del creuer de Petra, a càrrec del Club 
Columbòfil Artanenc.

A les 10 h, des de la plaça de l’Ajuntament, inici de la tradicional cercavila per la 
part baixa del poble, amb els capgrossos, els xeremiers, les autoritats i la Banda 
de Música d’Artà.

    



      

Dissabte 5 d’agost
A les 18 h, festa aniversari de l’associació Jallalla Bolívia, a la carpa del 
Poliesportiu Na Caragol.

A les 19 h, partit de futbol dels juvenils, a Ses Pesqueres.

A partir de les 19 h, Es Voltí 2017, ruta de tapes des del Bar Ca Na Pili fins a la 
gran festa final al Pub Pas a Nivell. Més informació a la web 
www.saplec.wordpress.com o al Facebook de S’Aplec. Ho organitza: Associació 
S’Aplec.

A les 20 h, taller de circ en família. S’hi podrà practicar trapezi, malabars, equilibris, 
rul·lo  i monocicle, i acrobàcia, entre d’altres, a càrrec de Cia. Des-equilibrats. A 
l'amfiteatre de Na Batlessa.

A les 20.30 h, Pintem Tots. Jornada de portes obertes a la Residència Posada 
dels Olors, amb l’acompanyament de l’Orfeó Artanenc. Activitat intergeneracional 
creativa i divertida que posa en valor la figura dels nostres majors i la integració en 
la vida social durant aquestes dates tan especials. Tots junts, majors, petits i adults 
crearem un mural i passarem una estona entranyable. Us hi esperam!      

A les 21 h, II Vetlada de Ball en Línia, a la plaça del Conqueridor, amb el DJ Pep 
Rayó Gurries. Ho coordinen: Àngela i Pep. Ho organitza: Club de la Tercera Edat 
d’Artà.
A les 22 h, Talaiot Fest, festa de música electrònica, amb els DJ Adrian Sánchez, 
Xavi Fernandez, Juan Garau, Rules i Curlling. Al Bar Talaiot.

A les 24 h, gran castell de focs artificials, a càrrec de Pirotècnia Europlá.

Diumenge 6 d’agost
A les 10 h, des de la plaça de l’Ajuntament, inici de la tradicional cercavila per la 
part alta del poble, amb els capgrossos, els xeremiers, les autoritats i la Banda de 
Música d’Artà. 

Diumenge 6 d’agost
A les 19 h, partir de futbol regional, a Ses Pesqueres. 

A les 19 h, trobada de capgrossos i gegants de distints punts de Mallorca, a la 
plaça de l’Ajuntament. Llavors, el recorregut serà el següent: pl. de l’Ajuntament, 
c/ d’en Pítxol, c/ del Figueral, c/ de Santa Margalida, c/ de Cristòfol Ferrer Pons, 
c/ de les Parres, pl. del Pes, c/ de Josep Melià i Pericàs, c/ del Llebeig i amfiteatre 
de Na Batlessa. A continuació, actuació de la colla castellera de Manacor Al·lots de 
Llevant.

A les 20 h, solemne celebració de l’Eucaristia a l’església parroquial, amb la 
participació de l’Orfeó Artanenc. Presidirà l’Eucaristia Mossèn Francesc Vicens.

A les 22 h, verbena monumental de Sant Salvador, amb les actuacions de les 
orquestres OASIS, RODAMONS, LOS GRILLOS i ISLANDERS i, per acabar, 
DJ PAU, qui amenitzarà la vetlada fins a bon dematí, a la plaça del Conqueridor.

Dilluns 7 d’agost

A les 15.30 h, LXVIII Circuit Ciclista de Sant Salvador. El recorregut serà el 
següent: c/ de Ciutat (sortida), c/ de Josep Melià i Pericàs, c/ Major, c/ de Rafel Blanes, 
c/ d’Antoni Blanes i c/ de Ciutat. Ho organitza: Club Ciclista Artanenc.

A les 19 h, celebració de l’Eucaristia presidida per Mossèn Francesc Vicens i ball 
de la cisterna a càrrec de l’agrupació Artà Balla i Canta i els Xeremiers, a l’esplanada 
de darrere de Sant Salvador.

A les 22 h, festa pagesa i ball obert amb l’agrupació Artà Balla i Canta, a la plaça 
del Conqueridor.

A les 24 h, gran traca de fi de festa, des de la mateixa plaça.

     


