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SANTA MARIA DEL CAMÍ



DISSABTE, DIA 9
A les 22 h., a la plaça de la Vila

Hissada de la bandera carmesí de la vila de Santa Maria del Camí.
Repicada de les campanes.

 
Concentració de colles i passacarrers fins a la plaça Nova 

en honor a la colla guanyadora acompanyats al ritme de xaranga.
 

A les 22.30 h., a la plaça Nova
Pregó i Carnaval d’estiu

La colla guanyadora dels XX Jocs populars, Esturmiats, donarà el sus a les
festes. 

Tothom hi pot venir disfressat per gaudir de la festa.
Prova puntuable per als XXI Jocs Populars

 
Revetlla musical amb l’actuació de:

LOS MAPAMUNDHI
OLD NOISE
MADONA
Dj’s locals 

 

DIUMENGE, DIA 10
De les 10 a les 13 h., al Camp Municipal d’Esports Antoni Gelabert 

Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Classes d'spinning a càrrec de Maria del Camí Dols.

Donatius destinats a ABDEM.
 

DILLUNS, DIA 11
A la plaça de la Vila, de dia 11 al 22 de juliol

Exposició IV Certamen de Fotografia 2021
10 anys Serra de Tramuntana. Ahir i avui.

 
A les 17 h., a la plaça Nova
Festa infantil aquàtica

Per a infants de 4 a 12 anys, acompanyats d'un adult. 
Imprescindible dur banyador.



 

DIMARTS, DIA 12
A les 18 h., al Casal de Joves (Sa Graduada)

Jornada de jocs de taula
Activitat de 12 a 18 anys.

 

A les 21 h., a la vinya de can Pau (Camí de Passatemps)
Poesia al vinyet Paraules encantades

Reciten: Victòria Canyelles, Miquel Crespí, Antoni Mulet i Aina Sastre. 
Música: Vinyòvol Band

 

DIMECRES, DIA 13
De 20 a 23.30 h., a la plaça Nova

Pelat a la fresca
Organitzat pel Casal de Joves

 

DIJOUS, DIA 14
A les 21 h., a la plaça Nova

XVIII Gimcana nocturna “Agència d’espionatge”
(per a joves a partir de 12 anys)

Inscripcions al Casal de Joves fins dilluns dia 11
Grups: mínim 5 persones, màxim 10.

A les 23.30 h., a la plaça Nova
Prova final de la gimcana nocturna

 

DIVENDRES, DIA 15
A les 12 h., a la Biblioteca de Cas Metge Rei

Contacontes: Un mar de sensacions
A càrrec de Centimets Teatre. 

Per a infants de 0 a 3 anys. Inscripció prèvia.
 

A les 20 h., a l’Espai Passatemps
Presentació del llibre Dones viatgeres a Mallorca (segles XIX-XX). Del silenci a la

descoberta de Jaume-Bernat Adrover Artigues.
 

A les 22:30 h., a la plaça Nova
Revetlla de rock català 

L’EQUILIBRISTE
ANEGATS

SUASI I ELS ELECTRODOMÈSTICS
 



 

DISSABTE, DIA 16
A les 14.30h, a la plaça Nova

Dinar de Colles
Inscripció prèvia.

 
A les 18 h., a la plaça Hostals

Concentració de colles
 

A les 19 h., a la plaça Nova
Arribada de colles i inici dels 

XXI Jocs Populars de Santa Maria del Camí
 

A les 23 h., a la plaça Nova
Proclamació de la colla guanyadora dels XXI Jocs Populars de Santa Maria del Camí 

Revetlla musical amb l’actuació de:
AFTERSUNS
ISLANDERS
Dj’s locals

 
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 17
A les 21 h., a la plaça Nova

Concert de la Banda de Música de Santa Maria del Camí
 

 
 



DILLUNS, DIA 18
A les 18.30 h., a la plaça de la Vila

Bicicletada infantil temàtica: “Pel·lícules d’animació”
Vine amb la teva bicicleta endomassada i ambientada per a l'ocasió.

D’acord amb la normativa el nins fins a 16 anys han d’anar
obligatòriament protegits amb casc.

Arribada a les 19 h. a Plaça Nova i ens refrescarem amb un gelat i grup
d’animació infantil.

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

a càrrec de Lídia Macanàs.
 

A les 21.30 h., al Camp Municipal d’Esports Antoni Gelabert
Bicicletada nocturna

En arribar nedada i sopar d’estiu. Cadascú ha de dur el seu sopar.
Els menors han d’anar acompanyats d’un adult i han de dur casc

obligatòriament fins els 16 anys.
 

DIMARTS, DIA 19
A les 9 h., al Casal de Joves

Sortida Juvenil a AQUALAND
Veure cartell a part. Activitat amb inscripció prèvia.

 
A les 19.30 h., a l’Avinguda Jaume III

Plantada, ballada i festeta gegantera
Passacarrers fins a la plaça Nova.

 
 
 

 
 
 



A les 21 h., a la plaça Nova
Tremponada popular acompanyada de vi blanc santamarier

En col·laboració amb les entitats i les associacions del poble.
Obrirà la vetllada l’arribada de la Colla de Gegants de Santa Maria.

 
Recordau que cada un ha de dur el seu plat, tassó i cobert. 

Venda de tiquets a la plaça Nova a partir de les 18.30 h. 
Preu: 1 € a benefici de Fundació Esclerosi Múltiple

 
Ballada popular amb el grup Sa Torre.

 
DIMECRES, DIA 20
A les 12 h., a la plaça Nova

Tradicionals corregudes de joies
(Hi haurà gelat per a tothom) 

 
A les 20 h., a l’Església parroquial

Ofici de Santa Margalida
presidit pel Bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull

Ball de l’Oferta a càrrec de l’Associació de Pensionistes i Jubilats 
 

A les 22 h., a la plaça Nova
Teatre: ART

A càrrec del Grup Mai Som Tots Teatre
 

DIJOUS, DIA 21
A les 20 h., a la plaça Nova

Torneig de truc
Inscripció prèvia. Veure cartell a part.

 
A les 20.30 h., a Ses Cases des Mestres

Presentació del llibre Llegendes i rondalles santamarieres 
amb la intervenció de Caterina Valriu i l’autor Mateu Morro.

Amb la col·laboració de la Colla de Gegants amb alguns protagonistes
del llibre.

 



 

DIVENDRES, DIA 22
A les 21.30 h., a la plaça Nova

Sopar a la fresca
Hi haurà premi a la taula millor ambientada.

Inscripcions a l’Ajuntament els dies 13, 14, 15 i 18 de juliol.
 

Revetlla de final de festes de Santa Margalida amb l’actuació de:
LORENZO SANTAMARIA

ALIEN LOVERS
Dj’s locals

 

DISSABTE, DIA 23
De 9 a 14 h., a la plaça Nova

Torneig de petanca Santa Maria
Organitza: Club Petanca Majors Santa Maria

 
De 10 a 19 h., a la piscina municipal

Jornada de bateig de buceig
A càrrec de FiRUSUB.

Inscripció prèvia. Veure cartell a part.
 

A les 17 h., a la plaça Andreu Torrens
Sortida al CANET ROCK

Inscripcions bus al Casal de Joves.
 



L ’ A j u n t a m e n t  
d e  S a n t a  M a r i a  d e l

C a m í  v o s  d e s i t j a  
u n e s  b o n e s  f e s t e s  

 

 
Les camisetes i les banderoles estaran a la

venda a partir de dia 6 de juliol 
a l’Ajuntament (matins) i 

al Casal de Joves Sa Graduada (horabaixes)


