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Les camisetes i les banderoles de les festes estarán a la venda entre
els dies 2 i 10 de juliol. Els matins, de dia 2 a dia 6, a la piscina municipal;
de dia 9 a dia 13, a l’Ajuntament. Els horabaixes, al Casal de Joves s’Estació

DIVENDRES, DIA 6

A les 20 h., a Ses Cases des Mestres
Coses de família
Petit espectacle experimental de teatre 
a càrrec del grup de teatre del Casal de 
Joves s’Estació. 
Direcció: Bel Maria Perdigón
Entrades: 2 € (a la venda al mateix recinte 
una hora abans de l’espectacle)

A les 21.30 h., al celler Sebastià 
Pastor (carrer Joan Mesquida s/n)
Dansa i música

Obra de dansa contemporània amb música en 
viu.
Ballarina: Magdalena Garzón. Violoncel: 
Marc Alomar.
Entrades: 5’50 € (actuació i copa de vi)

DISSABTE,  DIA 7
FESTA DEL GALL

A les 20.30 h., a la plaça de la Vila
Concentració de colles i passacarrers fins a 
la plaça Nova en honor als Porkots.
Farem una aturada davant l’església per 

Bones festes!!



fer la hissada de la bandera carmesí de la 
vila de Santa Maria del Camí que dona per 
inaugurades les festes de la Patrona. 

A les 21.30 h., a la plaça Nova
Pregó i Nit de playbacks
La colla guanyadora dels XVIII Jocs 
populars Porkots donarà el sus a les festes. 
Amb la col•laboració de la Societat de 
Caçadors de Santa Maria del Camí.
També es triarà el gall que presidirà els 
Jocs Populars. Recordau que és una prova 
puntuable. 
Després dels playbacks, djs locals: Lorhen, 
Bûho, Pil.m8 I Deluigi

DIUMENGE,  DIA 8

A les 20.30 h. i a les 21.30 h.  
a Ca s’Apotecari
Microteatre
Hi ha més peixos a la mar
Entrades: 7 € (a la venda a Ca s’Apotecari de 
dilluns a divendres, de 9 a 14 h.)

DIJOUS, DIA 12

A les 20.30 h., a Ca s’Apotecari
Inauguració de l’exposició “Imatges des 
del Cor”, 
de la ONG EducaClown, entitat que utilitza 
les arts escèniques i el clown com a eina 
terapèutica per a nins amb dificultats.
Del 12 al 22 de juliol. De dilluns a 
divendres, de 9 a 14h. 

DIVENDRES, DIA 13

A les 21.30 h., a la plaça Nova
Sopar a la fresca
Gaudeix de sopar a plaça amb els teus 
amics.  Hi haurà premi a la taula millor 
ambientada.
Imprescindible inscripció. Teniu fins dia 10 
de juliol per fer-ho.

A continuació, revetlla musical amb 
l’actuació de l’orquestra Big Maritim, 
Baix’n’nicotina i Islanders



DISSABTE, DIA 14

De 9 a 14 h., a la plaça Nova
Torneig de petanca Santa Maria
Organitza: Club Petanca Majors Santa Maria

A les 18.30 h., a la plaça Hostals
Concentració de colles

A les 19 h., a la plaça Nova
Arribada de colles i inici dels XIX JOCS 
POPULARS DE SANTA MARIA DEL CAMÍ.

A les 23 h., a la plaça Nova
Proclamació de la colla guanyadora dels 
XIX Jocs Populars de Santa Maria del Camí 
Revetlla musical amb l’actuació de: The 
wateques i  Pirates pirats

Hi haurà punts informatius de la campanya 
#Nosiguisase de la Conselleria de Salut 
i de la campanya NO I PUNT de la Direcció 
Insular d’Igualtat. 

DIUMENGE,  DIA 15
A la plaça Nova

A les 21 h., 
Concert de la Banda Infantil Andreu Torrens

A les 22 h.,
Concert de la Banda de Música de Santa 
Maria del Camí

DILLUNS, DIA 16,
DIMARTS, DIA 17
i DIMECRES, DIA 18

A partir de les 19 h., al Camp 
Municipal d’Esports Antoni Gelabert
VI 3X3 Santa Maria del Camí 
Organitza: Quintos ‘98

A les 18.30 h., a la plaça de la Vila
Bicicletada infantil 
Enguany la temàtica és els jocs de taula. 



Vine amb la teva bicicleta endomassada i 
ambientada per a l’ocasió.
D’acord amb la normativa, el nins de fins a 
16 anys han d’anar protegits amb casc.

A les 19 h. a la plaça Nova
Espectacle infantil 
Arribada de la bicicleta i festa amb el 
grup Mel i Sucre que presentarà el seu nou 
disc “El cor del bosc”. Ens refrescarem amb 
un gelat. 

A les 20 h., a la plaça Nova
Masterclass de zumba i exhibició zumba kids

A les 21.30 h., al Camp Municipal 
d’Esports Antoni Gelabert
Bicicletada nocturna
En arribar nedarem i  sopar d’estiu. Cadascú 
ha de dur el seu sopar.
Els menors han d’anar acompanyats d’un 
adult i, segons la normativa, s’ha de dur 
casc fins els 16 anys.

DIMARTS, DIA 17

A les 21 h., a la vinya de can Pau 
(Camí de Passatemps)
Poesia al vinyet: Altres accents
Espectacle homenatge a  Josep Calafat i 
Mesquida en el centenari de la seva mort, 
i a Josep Maria Llompart, en motiu de la 
celebració de l’Any Llompart
Lloc de trobada a les 20’45 h. al Celler 
Jaume de Puntiró (Plaça Nova, 23).

DIMECRES, DIA 18

De 20 a 23 h., a la plaça Nova
Bingo a la fresca
Organitza: Casal de Joves s’Estació

A les 21 h., a la plaça de la Vila
XVI Gimcana nocturna Festes populars de 
les Illes Balears
(per a joves a partir de 12 anys)
Inscripcions al Casal de Joves fins 



divendres dia 15 de juliol o al mail 
casaldejoves_sestacio@hotmail.com
Grups: mínim 5 persones, màxim 10.
Organitzada pel Casal de Joves s’Estació

A les 23h., a la plaça Nova
Prova final de la gimcana 

DIJOUS,  DIA 19

A partir de les 19 h., al Camp 
Municipal d’ Esports Antoni Gelabert
Torneig futbol 7
Partit 3r i 4t classificats i gran final del 
Torneig
Organitza: Quintos ‘98

Tremponada popular
En col•laboració amb les entitats i les 
associacions del poble.
Obrirà la vetllada l’arribada dels nostres 
gegants, en Soler, el Bandejat i na Maria de 
Coanegra.

Recordau que cada un, ha de dur el seu plat, 
tassó i cobert. Preu: 1 € a benefici de Fons 
de Solidaritat Mallorquí.

Ballada popular amb el grup Sa Torre 
Gran revetlla musical amb el grup Géminis 
i Tomeu Penya 

DIVENDRES, DIA 20

A les 12 h., a la plaça Nova
Tradicional correguda de joies
acompanyats dels xeremiers de Santa Maria 
del Camí. 
Hi haurà gelat per a tothom.

A les 16.30 h., a la plaça Nova
Festa infantil aquàtica
Per a nins de 4 a 12 anys. Imprescindible 
dur banyador i roba vella.
Els nins han d’anar acompanyats d’un adult.
Amb la col•laboració del Casal de Joves 
S’Estació



A les 20 h., a  l’església Parroquial
Missa concelebrada en honor a la Patrona
Oficiarà la missa el Excm. i Rvdm. Sr. 
Sebastià Taltavull, Bisbe de Mallorca. 
Ball de l’Oferta a càrrec de l’Associació de 
Pensionistes i jubilats

A les 22 h., a la plaça Nova
Teatre: Pagesos i ciutadans, de Caterina 
Rigo Estelrich
a càrrec del Grup de teatre S’Escoleta

DISSABTE, DIA 21

A les 18 h., a l’àrea de trial de Son 
Llaüt
II Trial Base Santa Maria del Camí 
Cursa puntuable pel Campionat de Balears 
de Trial Base

DIUMENGE, DIA 22

A les 20 h., a la plaça Josep Maria 
Llompart (Can Borreó)
Una passejada pel camí florit 
Espectacle de poesia i música a càrrec de 
Gori i amics    
Acte emmarcat dins els actes de l’any Josep 
Maria Llompart.



www.ajsantamariadelcami.net
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