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No ens adonam i el temps passa molt aviat, a vegades massa.
Arriba el moment de prendre’ns les coses amb tranquil·litat, de
passar més temps amb la família, amb els nostres amics i amb la
gent coneguda. Arriba el moment d’aturar una mica el rellotge i
fer que els horabaixes i les nits s’allarguin un poquet més, perquè
les festes de Sant Salvador ja són aquí.
La Comissió de Festes ha fet una feinada, han estat moltes les
reunions i el temps invertit per fer un programa molt variat on
tothom tengui cabuda i, sincerament, podem dir que ho ha
aconseguit. Hi trobareu activitats recuperades de temps enrere,
altres són les de sempre i algunes són totalment noves. I el repte
no és poder anar pertot, sinó trobar aquella activitat que ens
permeti passar-nos-ho bé individualment o amb qui vulguem.
Aproﬁtam l’ocasió per recordar que l’Ajuntament dona suport a
les campanyes “#Nosiguisase” i “#Noipunt”, les quals seran
presents a les dues verbenes.
També volem agrair l’esforç i la dedicació de totes les persones
que fan possible tot aquest conjunt d’actes festius i demanar
respecte pel descans de qui s’ha d’aixecar prest per anar a
treballar. I, per acabar, no podem oblidar-nos de reconèixer la
tasca que durant aquests dies farà el personal municipal, gràcies
al qual podrem gaudir de les nostres festes.
Salut i bones festes de Sant Salvador!

Manolo Galán Massanet

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 Bernat Mayol, i coet boiet.
A la plaça de l’Ajuntament.

Duis ro
ba
adequa
da
per a aq
uest
tipus d
’acte!

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.
A les 23.30 h, vetlada de bona música amb l’actuació de
l’orquestra 4L i el DJ Pau Ginard, a l’amﬁteatre de
Na Batlessa. Ho organitza: TremolArtà.
A les 20 h, «Tot el temps del món», exposició de pintura
de Sebastià Massanet, a l’Ajuntament d’Artà. Presentació
a càrrec de Miquel Mestre Genovard. Romandrà oberta
ﬁns dia 7 d’agost, als matins, en horari d’obertura de
l’Ajuntament, i als capvespres, de les 18.30 h a les 21.30 h.
A les 20.30 h, «Algues», exposició de pintura d’Antònia
Fuster, a la sala d’exposicions de Na Batlessa. Romandrà
oberta ﬁns dia 7 d’agost, de les 20 h a les 21.30 h.
A les 20.45 h, inauguració de l’exposició de pintura de
Conrado, al bar Es Collet.
Romandrà oberta ﬁns dia 7 d’agost, en horari comercial.
A les 21 h, inauguració de la tómbola parroquial, al
Centre Social. Romandrà oberta els dies 5, 6 i 7 d’agost.
A les 22 h, gran verbena, a la plaça del Conqueridor.

Gran Casino, Oasis,
Los Grillos i Rodamons

A les 18 h, Súper Boti-Xop, amb castells inﬂables, tobogans
d’aigua, lliscadors i, per acabar, festa de l’escuma infantil!
Al parc de Na Caragol. És gratuït.
A les 17 h, XXIII Torneig de Vòlei 4x4, al Poliesportiu Na
Caragol. Inscripcions ﬁns dimecres 25 a Joan Martí o al
Poliesportiu Na Caragol. Ho organitza: Club Vòlei Artà.
A les 19 h, torneig d’escacs, a l’amﬁteatre de Na Batlessa.
Ho organitza: Club Esportiu Reis i Dames de Llevant.
A les 19 h, partit de futbol dels juvenils entre els
campions de la temporada de 1998 i l’equip actual,
a Ses Pesqueres. Ho organitza: Club Esportiu Artà.
A les 20.30 h, XI 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 20.30 h, representació de l’obra de teatre
Atrapades, a càrrec d’Aquestes Mares Nostres, una obra
que no ens deixarà indiferents, sota la direcció de Toni
Bonet. Preu: 10 €. Entrada reduïda: 8 €.
Venda d’entrades a partir de dimecres 25, de les 19 h
a les 21 h, o al telèfon 971829700.
A les 21 h, exhibició de ball modern, a càrrec dels alumnes
de Total Dance, a la plaça del Conqueridor.
A partir de les 21.30 h, concert al Santuari de Sant
Salvador, a càrrec de Projecte Mut. Hi actuarà de teloner
The Bernadet’ Trio (Júlia Colom a la veu, M. Antònia Gili a la
trompeta i Joan Arto a la guitarra). Preu de venda anticipada: 12 € (al Teatre d’Artà i a l’Ajuntament una setmana
abans). Preu a taquilla: 15 €.
The Bernadet’ Trio
Ho organitza: OCB d’Artà.
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A les 19 h, partit de futbol dels prebenjamins i,
a les 19.45 h, dels benjamins, a Ses Pesqueres.
Ho organitza: Club Esportiu Artà.
A partir de les 19 h, semiﬁnals de la categoria PLATA del
XXVI Torneig de Sant Salvador de Tennis. Al Poliesportiu
Na Caragol. Ho organitza: Club Tennis Artà.
* Aquesta programació es pot veure afectada per criteris de l’organització.

A les 20 h, demostració culinària a Na Batlessa per a tota
la família. Vine a gaudir en família d’un tast de menjars
elaborats in situ als jardins de Na Batlessa.
Hi col·labora: Aproscom.
A les 21.30 h, vetlada musical amb The Road.
Al Bar Pessics. (Iniciativa privada)
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.
A les 24 h, inici de la XXX edició de la Cursa Popular Festes
de Sant Salvador. Inscripcions a www.elitechip.net ﬁns
diumenge 29 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 AFIBAL.
Ho organitza: Club Atletisme Artà.

A les 18 h, 12 hores de futbol i vòlei, al Camp de Futbol
Ses Pesqueres. Ho organitzen: Club Esportiu Artà i
Club Vòlei Artà.
A partir de les 19 h, semiﬁnals de la categoria OR
del XXVI Torneig de Sant Salvador de Tennis.
Al Poliesportiu Na Caragol. Ho organitza: Club Tennis Artà.
* Aquesta programació es pot veure afectada per criteris de l’organització.

A les 22 h, sopar a la fresca, a la plaça del Conqueridor,
amb un tribut a Alejandro Sanz, a càrrec del cantant Fran
Valenzuela, participant de Tu cara no me suena todavía.
Hi haurà llet freda i ensaïmada per a tothom.
Reserves de taules i cadires a l’Ajuntament, ﬁns a les 12 h.
Ho organitza: Artà Empresarial.
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 partir de les 19 h, ﬁnals de les categories sènior i
dobles PLATA del XXVI Torneig de Sant Salvador de
Tennis. Al Poliesportiu Na Caragol. Ho organitza
Club Tennis Artà.
* Aquesta programació es pot veure afectada per criteris de l’organització.

A les 19 h, partit de futbol femení de fadrines, casades,
separades i les que viviu en pecat, al Camp de Futbol
Ses Pesqueres. Ho organitza: Club Esportiu Artà.
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 h, gimcana popular, amb una sèrie de divertides
proves on les persones participants tendran garantides
unes bones rialles. A la plaça del Conqueridor.
Ho organitza: Arrasartà.
A les 21.30 h, representació de l’obra de teatre
Teràpia de grup, a càrrec de Fila Zero Teatre, sota la
direcció de Bernat Mayol. Una comèdia refrescant per a
aquestes festes. Al Teatre d’Artà. Preu: 10 €. Reduïda: 8 €.
Venda d’entrades a partir de dilluns 30 de juliol,
de les 19 h a les 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700.
A les 10 h, actuació dels pallassos Els Spaguetti,
activitat intergeneracional de majors i d’infants,
al pati de la Residència.
A les 19 h, partit de futbol dels alevins, a Ses Pesqueres.
Ho organitza: Club Esportiu Artà.
A partir de les 19 h, ﬁnals de les categories sènior i dobles
OR del XXVI Torneig de Sant Salvador de Tennis.
Al Poliesportiu Na Caragol. Ho organitza: Club Tennis Artà.
* Aquesta programació es pot veure afectada per criteris de l’organització.

A les 19 h, Es Voltí 2.0, sortida des del Bar Ca Na Pili i ﬁnal
de festa al Bar Pas a Nivell, amb l’actuació d’Enrocats.
Ho organitza: Associació S’Aplec.
A les 20 h, festa infantil amb l’actuació del grup
TIPI-TIPI-TOP, a l’amﬁteatre de Na Batlessa.
A les 21 h, mostra de fruits d’horts familiars i ecosocials.
Duis les tomàtigues del vostre hort per mostrar-les. En
acabar, es farà un trempó. A l’amﬁteatre de Na Batlessa.

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, vetlada musical amb Acustic Sun,
al Bar Pessics. (Iniciativa privada)
A les 21.30 h, representació de l’obra de teatre
Teràpia de grup, a càrrec de Fila Zero Teatre, sota la
direcció de Bernat Mayol. Una comèdia refrescant per a
aquestes festes. Al Teatre d’Artà. Preu: 10 €. Reduïda: 8 €.
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.
A les 18.30 h, lliurament dels trofeus del Torneig de
Billar i del Torneig de Petanca de l’Associació de
Persones Majors. En acabar, hi haurà un refresc per a les
persones participants. Al Club de la Tercera Edat.
A partir de les 19 h, Horabauxa amb els Xots al Pas, amb
l’actuació de Discovers, Madona i Madona DJ Set,
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 infantils,
a Ses Pesqueres. Ho organitza: Club Esportiu Artà.
A les 21.30 h, paella popular gegant. Preu: 10 euros (amb
beguda i postres). Venda de tiquets a l’Ajuntament i
a la tenda Qué Mona! (c/ de Santa Margalida, 52).
Hi haurà música per ballar. A la plaça del Pes.
Ho organitza: Club d’Amics de la Segona Edat.
A les 23.30 h, Festa Blanca, amb l’actuació dels Ipop’s i
els DJ Juli i Simonet, a l’amﬁteatre de Na Batlessa.
Ho organitza: Associació de Joves Arrasartà.

A les 12 h, Vermut amb Banda. Per quart any consecutiu,
la nostra Banda convida tot el poble a gaudir d’un dels
actes més esperats de les festes. Vine a fer un vermut
amb la família o els amics, amb música per ballar, per
escoltar o, simplement, per gaudir d’un migdia diferent i
original. A la plaça de l’Ajuntament.
A les 16 h, festa dels 80, amb Sustrandos i DJ Santi Vega,
al Bar Pessics. (Iniciativa privada)
A les 18 h, VI Davallada de Carretons de Sant Salvador.
Ho organitza: Carretoners de Mallorca.
Hi col·labora: Associació Artanenca.
A les 19 h, partit de futbol dels cadets, a Ses Pesqueres.
Ho organitza: Club Esportiu Artà.
A les 23 h, festa Carnaval d’Estiu, a l’Estació del Tren,
amb l’actuació d’Islanders, Maria’n’ganxa i DJ.
Ho organitza: Bar Talayot. (Iniciativa privada)
A les 9 h, amollada de coloms des del creuer de Petra,
a càrrec del Club Columbòﬁl Artanenc.
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, partit de futbol dels juvenils, a Ses Pesqueres. Ho organitza: Club Esportiu Artà.
A les 21 h, III 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 21 h, Màgia de Prop, amb el mag Jaume Santandreu,
al Bar Pessics. (Iniciativa privada)
A les 22.30 h, Festa Jove, amb l’actuació de Sustrandos,
Fallen Hero i Gomas Negras, a l’amﬁteatre de Na Batlessa.
Ho organitza: Centre Jove d’Artà.
A les 24 h, gran castell de focs artiﬁcials,
a càrrec de Pirotècnia Jordà.
En acabar els focs, Festa Flower Power, amb l’actuació
del grup El Hombre 80 i un DJ, a les vies del tren.
Ho organitza: Bar Pas a Nivell. (Iniciativa privada)
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, partit de futbol entre el CE Artà i
el CE Constància, i presentació del nou entrenador, Kike
Darder. A Ses Pesqueres. Ho organitza: Club Esportiu Artà.
A les 20 h, solemne celebració de l’Eucaristia a l’església
parroquial, amb la participació de l’Orfeó Artanenc.
Presidirà l’Eucaristia Monsenyor Andreu Genovart.
A les 22 h, verbena monumental de Sant Salvador,
a la plaça del Conqueridor.

A les 15.30 h, LXIX 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
Monsenyor Andreu Genovart 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 21 h, concert a càrrec de Júlia Colom & Joan Arto,
a la plaça de l’Aigua. Ho organitza: Bar Forn Nou.
A les 22 h, festa pagesa i ball obert amb l’agrupació
Esclaﬁts i Castanyetes, a la plaça del Conqueridor.
A les 24 h, gran traca de ﬁ de festa,
des de la mateixa plaça.

