


Salutació
Amigues i amics,

Ja s’acosta el moment de vestir de vint-i-un botó els nostres carrers amb 
les banderoles de tela fetes per les persones grans i els infants del nostre 
poble, un símbol que duu implícita la festa.

Les festes de Sant Salvador són unes festes tradicionals, d’aquelles de 
tota la vida, de les que tothom espera amb candeletes. És moment de sortir 
al carrer, de retrobar-nos amb les nostres amistats, de gaudir de tots els 
actes programats, que n’hi ha a vo ler, d’allargar les nits i fer la mala hora, 
de compartir moments amb la família… En poques paraules, són uns dies 
que cal viure intensament.   

Tot i el caràcter tradicional de les festes, cal destacar el paper important 
de la Comissió de Festes, que s’hi ha tirat de cap per aportar nombroses 
idees i propostes, i a la qual se li ha d’agrair i reconèixer la feina feta.  



Ja sabem que a Artà amb d os murtrons feim festa, però us animam a escollir 
els actes que us facin més ganes de tots els que es detallen, fil per randa, 
en aquest programa i que els gaudiu amb la família o les vostres amistats.

Volem recordar que l’Ajuntament segueix donant suport a les campanyes 
#Nosiguisase i #Noipunt, les quals seran ben presents a les dues verbenes. 

Així mateix, enguany estam en alerta de sequera i, per això, ens convé fer 
e l cap viu, perquè l’aigua és un bé escàs i n’hem de fer un bon ús.

Ja per acabar, i abans d’entrar amb o liv etes, us volem desitjar unes bones 
festes de Sant Salvador i esperam que les gaudiu amb la màxima intensi-
tat, però també amb el màxim respecte per l’entorn urbà i per les perso-
nes que s’han d’aixecar prest per anar a fer feina, les quals també tenen 
dret a descansar.

Salut i bones festes.

Manolo Galán Massanet 
Batle d’Artà 

M. Isabel Nieto Sepúlveda 
Regidora de Festes 



 A les 10 h, II TORNEIG DE TENNIS TAULA, 
per a totes les edats, al Poliesportiu Na Caragol. 
Inscripcions a club.tennistaula.arta@gmail.com 
abans del 29 de juliol. Ho organitza: Club Tennis 
Taula Artà.

Divendres 
29/07

Xeremiers
Acte inaugural

Correfocs
Batucades

Dissabte 
30/07

Tennis taula

 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 de SES 
MADONES DE SA FESTA, 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. En 
acabar, passacarrer a càrrec de TremolArtà fins a 
arribar a l’amfiteatre de Na Batlessa.

 A les 23.30 h, MOSTRA DE BATUCADES, a càrrec 
de TREMOLARTÀ, amb l’actuació del grup musical 
SONATS, a l’amfiteatre de Na Batlessa. Queda 
restringida l’entrada a menors de 16 anys.



Dissabte 
30/07

Exposició
Gimcana cultural
Torneig de futbol
Sopar a la fresca

Festa Blanca

 A les 10 h, inauguració de l’exposició TOROS 
BLANCOS, a càrrec de l’il·lustrador gràfic, pintor 
i fotògraf, MARIO JOSÉ PAVESIO. Es tracta de 
l’experiència de com un bou albí es va convertir 
en el líder del ramat. A les voltes de Na Batlessa. 
Romandrà oberta fins dia 14 d’agost, de les 10 h 
a les 22 h.

 A les 18 h, “La recerca de les notes musicals”, 
GIMCANA CULTURAL per a infants i famílies (de 3 a 
12 anys). S’hi ha d’anar disfressat. A l’amfiteatre de 
Na Batlessa. Inscripcions per whatsapp al 
680 563 965 (indicant-hi el nombre de participants, 
una persona responsable i una adreça electrònica) 
fins al 27 de juliol. Ho organitzen: Arrasartà i Àrea 
de Joventut.

 A les 19 h. TORNEIG DE FUTBOL 4x4 per a infants 
de 5 a 12 anys, a Ses Pesqueres. Més informació a 
l’Instagram del Club Esportiu Artà.

 A les 20 h, inauguració de l’exposició 7X2, 
a càrrec de Miquel Ginard Sarasate i Sebastià 
Massanet, al pati de l’Ajuntament. Romandrà 
oberta fins dia 7, de les 18 h a les 21 h.

 A les 21 h, SOPAR A LA FRESCA amb amics o 
família per gaudir de música ambiental, sortejos i 
jocs. Reserves a través de l’Instagram d’Arrasartà. 
A l’amfiteatre de Na Batlessa. Ho organitzen: 
Arrasartà i Àrea de Joventut.

 A les 23.30 h, III FESTA BLANCA, a càrrec de 
CIRKO i DJ JULIÁN, a l’amfiteatre de Na Batlessa. 
Queda restringida l’entrada a menors de 16 anys. 
Ho organitzen: Arrasartà i Àrea de Joventut. 



 A les 18 h, PARTIT DE DONES misterioses, 
aventureres, friquis, rockeres, sense etiquetes, etc. 
Tria unes amigues i l’objectiu que més us identifiqui, 
i veniu a jugar a Ses Pesqueres. Inscripcions a través 
de l’Instagram del CE Artà. Ho organitza: Club 
Esportiu Artà.

Dilluns   
01/08

Partit de dones

 A les 12 h, VERMUT AMB SA BANDA. 
L’Associació Musical Banda de Música d’Artà, la 
nostra Banda, convida tot el poble a gaudir d’uns 
dels actes més esperats de les festes. Vine a fer un 
vermut amb la família o els amics, amb música per 
ballar, escoltar o, simplement, gaudir d’un migdia 
diferent i original. A la plaça de l’Ajuntament.

 A les 19 h, TORNEIG D’ESCACS, a l’amfiteatre 
de Na Batlessa. Inscripcions gratuïtes al 
telèfon 601 906 833 o a l’adreça electrònica
reis.dames.llevant@gmail.com. Ho organitza: Club 
Esportiu Reis i Dames de Llevant.

 A les 21 h, EXHIBICIÓ DE BALL, 
a càrrec de Total Dance. A la plaça del Conqueridor.  
Ho organitza: Total Dance.

Diumenge  
31/07

Vermut
Torneig d’escacs
Exhibició de ball

Fa un sol 
   crema 
es cul
     llebres!
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ses
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 A les 18.30 h, JOCS POPULARS per a infants, a 
la plaça  del Conqueridor. Hi col·labora: Consell de 
Mallorca.

 A les 19 h, demostració de CAL·LISTÈNIA a 
l’amfiteatre de Na Batlessa. Ho organitza: Sa Torre 
Street Workout.

 A partir de les 19.30 h, semifinals de PLATA 
sènior del XXX Torneig de TENNIS Festes de Sant 
Salvador. Ho organitza: Club Tennis Artà.
*Aquesta programació es pot veure modificada per criteris de 
l’organització.

 A les 20 h, FESTA INFANTIL amb TIPI-TIPI-TOP, a 
la plaça del Conqueridor.

 A les 21 h, presentació i projecció del 
documental EL CRIT DE LES DONES. La germania 
de mallorca, 1521-1523, a la terrassa del Teatre 
d’Artà. Hi participaran Antoni Maria Thomàs, 
director del documental, M. Paula Ginard, regidora 
de l’Ajuntament, i una representant de Bruixes 
Feministes, promotores de l’acte. 

 A les 24 h, inici de la XXXII CURSA POPULAR 
FESTES DE SANT SALVADOR. Inscripcions a 
www.elitechip.net fins dilluns 1 d’agost, a les 13 h. 
Preu (amb el lloguer del xip inclòs): 4 € per Internet. 
1 € de l’import es destinarà a Som Capaços. Ho 
organitza: Club Atletisme Artà.

Dilluns   
01/08

Jocs populars
Cal·listènia

Torneig de tennis
Festa infantil
Documental

Cursa Popular



 A les 19 h, partit de FUTBOL DE L’EQUIP 
INFANTIL, a Ses Pesqueres. Ho organitza: 
Club Esportiu Artà.

 A les 19 h, ES BARULL, sortida des de la plaça del 
Convent. Es farà una ruta pel poble d’Artà i es duran 
a terme diferents aturades per gaudir d’alguns 
jocs populars, acompanyats de tapes i refrescs. Ho 
organitza: Associació Arrasartà.

 A partir de les 19.30 h, semifinals d’OR sènior 
del XXX Torneig de TENNIS Festes de Sant 
Salvador. Ho organitza: Club Tennis Artà.
*Aquesta programació es pot veure modificada per criteris de 
l’organització.

 A les 21 h, sessió de demostració per aprendre a 
caminar amb pals de marxa nòrdica, a l’amfiteatre 
de Na Batlessa. Ho organitza: Nordic Walking 
Llevant.

 A les 21.30 h, VII CAMINADA DE LES 
LLANTERNES. S’hi pot participar amb bastons o 
sense, i és obligatori dur llum. El recorregut serà 
d’uns 5 km. Punt de trobada a l’amfiteatre de Na 
Batlessa. Cal inscriure’s prèviament al Gimnàs 
d’Artà o al telèfon 635 632 950. En acabar, hi haurà 
síndria per a totes les persones participants. Ho 
organitza: Nordic Walking Llevant.

 A partir de les 21.30 h, CONCERT AL SANTUARI 
DE SANT SALVADOR, a càrrec de XAVI SARRIÀ. Hi 
actuarà de teloner JANTIÀ. Preu: 15 € (Codetickets i 
a la taquilla del concert). Ho organitza: OCB d’Artà.

Dimarts    
02/08
Futbol

Jocs populars
Torneig de tennis

Caminada de 
les llanternes

Concert



 A les 18.30 h, DEMOSTRACIÓ D’ACROBÀCIES,
al Camp de Futbol Ses Pesqueres. Ho organitza: 
Club d’Acrobàcies d’Artà.

 A les 19.30 h, partit de FUTBOL 7 FEMENÍ i, 
a les 20 h, FUTBOL FEMENÍ REGIONAL, a Ses 
Pesqueres. Ho organitza: Club Esportiu Artà.

 A les 20.30 h, presentació de MIRADA A LA 
MAR, llibre de fotografies de Jaume Cabrer, on 
mostra la bellesa del mar a través del seu objectiu 
amb imatges de diferents indrets i diferents detalls 
captades, majoritàriament, a la zona de la costa 
d’Artà. Al Mercat Cobert. 

 A les 22 h, GRAN VERBENA, amb les actuacions 
de les orquestres NAIPES, OASIS, SUSTRANDOS i 
MADONA, a la plaça del Conqueridor.

Dimecres   
03/08

Acrobàcies
Futbol femení

Presentació de llibre
Verbena



Dijous   
04/08

Futbol de cadets
Torneig de tennis

Jocs infantils
Futbol de juvenils
Torneig de dards

Sortida
 nocturna amb BTT

Ball en línia
Festa jove

 A les 19 h, partit de FUTBOL DE L’EQUIP 
CADET, a Ses Pesqueres. Ho organitza: Club 
Esportiu Artà.

 A partir de les 19.30 h, finals de la categoria 
sènior del XXX TORNEIG DE TENNIS Festes de 
Sant Salvador. Ho organitza: Club Tennis Artà.
*Aquesta programació es pot veure modificada 
per criteris de l’organització.

 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 20.30 h, partit de FUTBOL DE L’EQUIP 
JUVENIL, a Ses Pesqueres. Ho organitza: Club 
Esportiu Artà.

 A les 20.30 h, XII TORNEIG DE DARDS. 
Tancament de la inscripció a les 20 h, al Bar 
Central. Inscripció lliure i obsequi per a totes les 
persones participants. 

 A les 21 h, SORTIDA NOCTURNA AMB BTT. 
Sortida i arribada al Cafè Almudaina. És necessari 
apuntar-se al whatsapp 608 936 367. És obligatori 
dur casc i llum a la bicicleta. Els menors de 12 anys 
han d’anar acompanyats d’un adult i els joves 
d’entre 12 i 18 anys han de dur una autorització 
del pare/mare/tutor/turora per poder participar. 
En arribar, hi haurà la possibilitat de sopar a 
Sa Roda. Ho organitza: Club Ciclista Artanenc. 
(Programa a part)

 A les 21 h, VETLADA DE BALL EN LÍNIA, a la 
plaça del Conqueridor. Ho coordinen: Àngela i 
Pep. Ho organitza: Club de la Tercera Edat d’Artà.



 A les 18 h, torneig de FUTBOL i VÒLEI 
(grups de 5 persones). Inscripció gratuïta a 
www.cearta.cat/inscripcions, a Ses Pesqueres. Ho 
organitzen: Club Esportiu Artà i Club Vòlei Artà.

 A les 19 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. 

 A les 19 h, FESTA FASHION NBA. Vine a celebrar 
el 40 aniversari del Club Bàsquet Artà amb la teva 
millor disfressa. Hi trobaràs molta música, diversió, 
bauxa, una gran barra, menjar, etc. T’hi esperam! 
A l’amfiteatre de Na Batlessa. Queda restringida 
l’entrada a menors de 16 anys. Ho organitza: Club 
Bàsquet Artà.

 A les 21 h, SOPAR A LA FRESCA i, a partir de les 
22 h, actuació de XANGUITO. Reserves de taules i 
cadires a l’Ajuntament, fins a les 12 h. A la plaça del 
Conqueridor.

 A les 24 h, GRAN CASTELL DE FOCS 
ARTIFICIALS, a càrrec de Pirotècnia Jordà.

Divendres     
05/08
Torneig

de futbol i vòlei
Cercavila

Festa
Fashion NBA

Sopar a la fresca
Focs artificials

 A les 22 h, FESTA JOVE (12-17) & NIT LLIURE 
D’ALCOHOL, amb l’actuació de DJ SIMONET i DJ 
JULIÀ, al pàrquing del Poliesportiu Na Caragol. Ho 
organitza: Àrea de Joventut.



 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.

 A les 19 h, MERCAT ART, mostra i venda d’obres 
de diferents artistes plàstics residents a les Illes 
Balears, als jardins de Na Batlessa.

 A partir de les 19.30 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. Al pàrquing del Poliesportiu Na 
Caragol.

 A les 19 h, partit de futbol de PREFERENT entre 
el CE ARTÀ i el PORTO CRISTO FC. Ho organitza: CE 
Artà.

 A les 20 h, solemne celebració de l’EUCARISTIA 
a l’església parroquial, amb la participació de l’Orfeó 
Artanenc. Presidirà l’Eucaristia Mn. Danilo de 
Urzeda Pereira, rector de les parròquies de Pollença 
i Port de Pollença.

 A les 22 h, GRAN VERBENA, amb les actuacions 
de les orquestres AQUARIUS, AQUELLOS 
MARAVILLOSOS AÑOS, IPOP’S,  VAL NOU i un DJ 
convidat, a la plaça del Conqueridor.

Dissabte    
06/08

Cercavila
Mercat Art
Festa Holi

Partit de futbol
Eucaristia

Gran verbena



 A les 15.30 h, 73è CIRCUIT CICLISTA 
Festes de Sant Salvador, amb carreres 
masculines, femenines, infantils i circuit 
d’habilitats. 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 17 h, SÚPER BOTI-BOTI, amb una gran 
varietat de castells inflables i, per acabar, a les 
20 h, festa de l’escuma infantil! Al pàrquing del 
Poliesportiu Na Caragol. 

 A les 19 h, celebració de l’EUCARISTIA, 
presidida per Mn. Danilo de Urzeda Pereira, 
rector de les parròquies de Pollença i Port 
de Pollença, i ball de la cisterna a càrrec de 
l’agrupació Artà Balla i Canta i els Xeremiers, 
a l’esplanada de davant 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.

Diumenge 
07/08

Circuit Ciclista
Boti-boti
Eucaristia
Festa i ball

Gran traca de fi
de festa



ALERTA DE SEQUERA
Pensau que estam en alerta de sequera i que ens convé fer el cap viu, 
ja que l’aigua és un bé escàs i cal fer-ne un bon ús. 

RECOLLIDA DE LES FRACCIONS DE RESIDUS 
Durant els dies de festa, als carrers de Ciutat, Cardenal Despuig, 
Montserrat Blanes, plaça del Conqueridor i Gran Via de la Constitució 
(fins a la cantonada amb el carrer d’Ausiàs March), els residus de la fracció 
corresponent s’hauran de treure l’endemà abans de les 9 h del matí. 

MENORS D’EDAT
Us recomanam que valoreu si l’edat dels vostres fills i filles 
és l’adient per assistir a cada tipus d’activitat o acte.

HORARI DEL PARC VERD 
Recordau que dissabte 6 d’agost l’horari serà de 9 h a 14 h 
i que diumenge 7 d’agost estarà tancat.  

ALTRA INFORMACIÓ



Molt bones festes 
a tothom i molts d’anys!

Les banderoles dels carrers han estat confeccionades per 
les persones majors de la Residència i del Centre de Dia, 
pel Club de la Segona Edat d’Artà i per Artà Empresarial.

Aquest programa és un resum dels actes de les festes. 
Consultau el programa íntegre a la pàgina web de 
l’Ajuntament d’Artà (www.arta.cat)

L’Ajuntament d’Artà vol agrair la col·laboració de totes les 
persones i entitats que, altruistament, han fet possible dur a 
terme aquest programa.




