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Del 22 al 30 de juny

Esporlerines i esporlerins, molts d’anys!

Deim molts d’anys a qui celebra un aniversari, o a 
algú en el dia del seu sant, o ens ho deim de manera 
universal, generosa i reiterada, per Nadal, per Pasqua...

I deim molts d’anys perquè volem expressar el desig 
que aquella persona a qui ens dirigim pugui viure 
molts d’anys de felicitat i gaubança, que per molts 
d’anys pugui compartir la vida amb la gent estimada. 
Deim molts d’anys per desitjar felicitat, per felicitar.

Hi ha una ocasió molt especial en què les esporlerines 
i els esporlerins ens deim molts d’anys amb una 
mirada de saludable complicitat perquè és la nostra 
festa, la festa d’Esporles, la Festa Major, que s’escampa 
per carrers i places... Són les festes! Les festes de sant 
Pere!

De festes a festes, passa un any! I direu, bé, vaja quina 
cosa, això ho sap tothom! Ben segur que sí. Però em 
pos a pensar en aquesta evidència i veig que des de 
les passades festes han passat moltes coses. Hem 
tengut festes a la Vilanova, la Fira Dolça, unes altres 
Jornades d’Estudis locals, hem travessat el llindar de 
Cap d’Any, els Reis Mags ens han duit moltes de les 
coses que vàrem demanar amb tanta il·lusió, la XVI 
pujada a la Fita del Ram, se’ns ha omplit el poble 
de contes amb el 4t Contesporles, han arribat les 
someres... I tantes, tantes altres coses que cadascú 
té a la seva memòria, tantes vivències que ens fan 
més rics. I també em pos a pensar en totes aquelles 
persones que enguany no seran amb nosaltres però 
que viuen per sempre en el nostre cor.

A Esporles rebem l’estiu amb els braços oberts i amb 
una rialla fresca, perquè just quan arriba ens posam 
en festes, i així la benvinguda que donam a l’estiu 
també és una benvinguda per a les festes i per a tots 
els amics que ens visiten, perquè volen compartir 
aquests dies d’alegria amb nosaltres.

Per això, orgullosa de ser la vostra batlessa, us vull 
felicitar per les festes de sant Pere.

I que sigui per molts, molts d’anys!!!

Esporles, Sant Pere 2019

Salutació  
de la  
batlessa
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Divendres 21 de juny
 
Final de curs escola.
 
Final de curs de les Nits 
Alternatives del Casal, amb sopar 
i concert de Xanguito.

Abans de festes

Engalanada
Recollida de paperí a l’ajuntament 

en horari d’oficines

Festes de 
Sant Joan 
2019 a 
S’Esgleieta
Divendres 21 de juny

20.30 h Sopar a la fresca. 
Cada veïnat ha de dur el seu plat 
estrella perquè tots ens puguem 
delectar amb les habilitats 
culinàries dels nostres veïns.
21 h Música a càrrec de  
“The Carol’s Boys”.

Dissabte 22 de juny
 11.30 h Minifestes. Curses infantils, 
tallers, música i pintacares.

Diumenge 23 de juny
De 12 a 20 h Mercat “Vine a 
conèixer S’Esgleieta”. 
Mercat artesà i de segona mà, cada 
veïnat pot posar la seva paradeta 
per vendre o mostrar tot el que li 
interessi. Parades, menjar, begudes 
i molta alegria!
Inscripcions per WhatsApp al 
688216272 fins el 14 de juny.

12.30 h Espectacle infantil a càrrec 
de Marino e Marini. Màquina 
Gramòptica Universal.

19 h Cantada d’Havaneres al pou 
amb “Rom Cremat”.

20.30 h Concert dels “Marino e 
Marini”.

22.30 h Bocsifocs. Dimonis, fogueró 
i torrada.
 
Fi de festes amb música i ball.



Del 22 al 30 de juny

11 h Ruta Passejant i glossant per 
Esporles, a càrrec de Pep Alemany.
Durada aproximada: 1h 45 min. 
Apte per a tothom.
Lloc de trobada: Plaça de 
l’Ajuntament.

19 h Animació infantil amb Mel  
i Sucre.                
Lloc: Placeta del Jardinet.

19.30 h Festa del Corpus amb missa, 
processó i festa per a les persones 
majors.

22 h Score Popular Festes de Sant 
Pere. Cursa d’orientació nocturna.
Lloc: Placeta del Jardinet.
Ho organitza: Ermassets club de 
muntanya d’Esporles.

19 h Pregó de festes a càrrec de 
Guillem Mateu Bernat amb sonada 
dels Xeremiers d’Esporles.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.

 20 h Correfoc infantil a càrrec de  
la Colla de Dimonis Bocsifocs. 
Lloc de sortida: Plaça de 
l’Ajuntament.

 22 h Concert a càrrec de The Lira’s 
Band.
Lloc: Placeta del Jardinet.

Dissabte 22 Diumenge 23
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Dilluns 24
De 9 a 14 h Inici del Campus de 

Bàsquet. Per a infants nascuts entre 
el 2007 i el 2015. Fins el divendres 
28 de juny.
Lloc: Poliesportiu de l’IES.
Ho organitza: Esporles BC.

12 h Concert a càrrec dels professors 
de l’Escola Municipal de Música  
i Dansa i els usuaris del Centre  
de Dia.
Lloc: Centre de Dia.

17 h Partidets de futbol 3x3.
Lloc: Placeta del Jardinet.
Ho organitza: CE Esporles.

17.30 h  Jocs d’aigua per a infants  
de 0 a 3 anys.
Lloc: Escoleta Municipal.
Ho organitza: AMIPA Escoleta.

19 h Recepció dels esportistes 
destacats.
Lloc: Casa des Poble.

20 h Mostra de ball de bot a càrrec  
de la Rondalla Maristel·la.
Lloc: Placeta del Jardinet.

21.30 h Ballada Popular a càrrec  
d’Al Mayurqa.
Lloc: Placeta del Jardinet.    

23 h Vespre Zombie. 
A partir de 12 anys.
Lloc: Passeig.
Ho organitza: Casal Municipal  
de Joves.
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Dimarts 25 Dimecres 26
10 h Jocs, tallers i castell inflable per a 

infants de 4 a 12 anys.
Lloc: Placeta del Jardinet.
Ho organitza: Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca.

17 h Tornejos billar, tennis taula, futbolí 
i pedra-paper-tisora. De 12 a 30 
anys.
Lloc: Casal Municipal de Joves.

18 h Exhibició de teles i acrobàcies 
aèries.
Lloc: Poliesportiu de l’IES Josep 
Font i Trias.
Ho organitza: Ermassets club  
de muntanya d’Esporles.

18.30 h Carreres de joies i jocs 
populars.
Lloc: Passeig.
Ho organitza: Centre d’Esplai la 
Cadernera d’Esporles.

20 h PoetrySlam i sopar de llonguets.
Lloc: Carrer del Canonge Garau, 3.
Ho organitza: Ateneu Popular 
d’Esporles.

20 h Ball en línia a càrrec de Joana 
Quesada.
Lloc: Placeta del Jardinet.

21.30 h Nit de música amb
Trio Hijos de la Menor
Combos de l’Escola de Música

12 h Batalla de Quintos.
Lloc: Passeig.

17 h Volta cicloturística pels carrers del 
poble i pujada a Mirant de mar.
Lloc: Placeta del Jardinet.
Ho organitza: Ermassets club de 
muntanya d’Esporles.

18 h Guerra de bombardes de farina.
Punt de trobada: Casal de Joves.

20 h Concert de Dones amb Cor.
Lloc: Església de Sant Pere.

20 h Trobada de Batucades. 
Lloc: Passeig.
Ho organitza: Escola Municipal de 
Música i Dansa.

20 h Musiqueta amb PD Cabragines i 
sopar de llonguets.
Lloc: Carrer del Canonge Garau, 3.
Ho organitza: Ateneu Popular 
d’Esporles

22 h Concurs de Playback esporlerí. 
Recomanam als participants i 
les seves famílies que evitin les 
representacions i cançons amb 
contingut inapropiat, com lletres 
masclistes o hipersexualització 
infantil. 
Inscripcions: al mateix lloc fins a 
mitja hora abans del concurs.
Lloc: Placeta del Jardinet.
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Dijous 27
10 h Jornada de portes obertes al 

rocòdrom dels Ermassets, per a 
edats de 5 a 11 anys.
Lloc: Rocòdrom de Son Quint.

12 h Jornada de portes obertes al 
rocòdrom dels Ermassets, per a 
edats de 12 a 16 anys.
Lloc: Rocòdrom de Son Quint.

A partir de les 18 h, al Passeig, la 
Suma’Truck de Càritas vendrà 
productes de Koluté (línia de moda 
confeccionada a un taller de Càritas 
elaborada amb tela africana) i 
productes de comerç just.

18.30 h Exhibició de gimnàstica 
rítmica.
Lloc: Placeta del Jardinet.
Ho organitza: Club Ritmica 
Esporles.

19.30 h Projecció dels documentals: 
“Xavi González encadena Cleopatra 
original 9a” i “Climbing in Indiana 
Creek. Las her-morsas”.
Lloc: Sala d’actes de Sa Fàbrica.
Ho organitza: Ermassets club de 
muntanya d’Esporles.

20 h  1a semifinal del Torneig de futbet 
de Sant Pere.
Lloc: Poliesportiu de l’IES Josep 
Font i Trias.

20.30 h Taller de Lindy Hop.
Lloc: Placeta del Jardinet.

21 h 2a semifinal del Torneig de futbet 
de Sant Pere.
Lloc: Poliesportiu de l’IES Josep 
Font i Trias.

22 h Nit de Swing amb
Marino e Marini
Hi Hats
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Divendres 28

Dues opcions, a les 10 h o a les 17 h

Matí
10.00-10.15 h Introducció a l’IMEDEA (UIB-CSIC).
10.30-11.30 h Cites ràpides amb científics.
11.30-12.30 h Entenguem el canvi climàtic.
12.30-13 h Visita al Laboratori de Microbiologia.

Horabaixa
17.00-17.15 h Introducció a l’IMEDEA (UIB-CSIC).
17.30-18.30 h Cites ràpides amb científics.
18.30-19.30 h I tu, qui ets? Descobreix les algues invasores 
del Mediterrani.

Opcional:
19.30-20 h Visita al taller d’instrumentació

Jornada de portes obertes a l’IMEDEA

Totes les activitats són gratuïtes però cal inscripció al correu: 
charina@imedea.uib-csic.es
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Durant la revetlla hi haurà una taula informativa de reducció de riscos 
a les festes populars a càrrec de la PADIB.

Divendres 28
17 h Festa de fi de curs per a les 

famílies de l’Escoleta Municipal 
d’Esporles.
Lloc: Escoleta Municipal.

19 h Representació de l’obra El Mag 
d’Oz, a càrrec de la companyia Mals 
Papers. Entrada 3€, socis i sòcies de 
Mals Papers gratuït.
Lloc: Casa des Poble.

20 h Concert del grup Biel Ensemble. 
En acabar s’oferirà un refrigeri.
Lloc: Cases de Bellavista. Hi 
pujarem a peu, excepte les 
persones amb mobilitat reduïda, 
que podran anar-hi acompanyades 
en cotxe.
Ho organitza: Associació Mà de 
Música.

20.30 h Final del Torneig de futbet  
de Sant Pere.
Lloc: Poliesportiu de l’IES Josep 
Font i Trias.

 23.30  h Revetla de Sant Pere 

The Wateques

Cirko

Duplicats

Tony & the Vicious
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Dissabte 29
Mercat convencional dels dissabtes 

al carrer de Mossèn Alcover.

11 h Cercavila amb la colla de 
xeremiers de l’Escola de Música i 
Dansa d’Esporles i dels Xeremiers 
d’Esporles.
 

12 h Missa Major de Sant Pere Apòstol, 
patró d’Esporles, presidida per Mn. 
Toni Mercant Morey, Arxipreste de 
Tramuntana-Ponent. En sortir de 
missa, es durà a terme el Ball de la 
Filadora.
 

13 h Refresc amenitzat per la Banda 
Lira Esporlerina.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.   
  

18.30 h Partit de bàsquet sènior 
femení: Esporles – Sa Indioteria.
Lloc: Poliesportiu de l’IES Josep 
Font i Trias.

18.30 h Mostra dels treballs dels 
alumnes del Taller de pintura.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.

21 h Sopar al carrer.

Aphònics

Hakuna Matata

 00.00  h Revetla

DJ Panjah Indi

 Dirty Deeds
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18.30 h Mostra dels treballs dels 
alumnes del Taller de pintura.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.

19 h Actuació dels Castellers de 
Mallorca.
Lloc: Placeta del Jardinet.

20 h Concert del Cor d’Esporles.
Lloc: Casa des Poble.

Diumenge 30
22.30 h Fi de festes amb espectacle 

de foc a càrrec de la Colla de 
Dimonis Bocsifocs d’Esporles amb 
la Colla de Dimonis la Diabòlica de 
Morvedre de Sagunt.
Lloc de sortida: Plaça de 
l’Ajuntament. L’espectacle es 
desenvoluparà des de la Plaça 
de l’Ajuntament a la Placeta del 
Jardinet.

00.00 h Traca final.
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Per a les persones participants

1  Posau-vos roba de cotó, 
preferiblement vella, amb 
mànigues i pantalons llargs.

2  Posau-vos un capell que cobreixi 
tot el cap i tapau-vos el clotell amb 
un mocador de cotó.

3  Protegiu-vos els ulls.
4  Posau-vos calçat adequat (esportiu, 

de muntanya, etc.).
5  Tapau-vos les orelles per disminuir 

els renous de les explosions 
pirotècniques.

6  No demaneu aigua als veïnats.
7  Obeïu les indicacions dels serveis 

d’ordre públic i de sanitat.
8  Està prohibit portar productes 

pirotècnics particulars.
9  Respectau les figures de foc, els 

seus portadors i els músics.
10 Adoptau una actitud correcta amb 

els dimonis, no obstaculitzeu el pas 
i anau alerta a fer-los caure.

11  Seguiu en tot moment les 
indicacions dels dimonis.

12 Assabentau-vos abans de l’inici 
sobre quin és el recorregut del 
correfoc i dels punts d’assistència 
sanitària.

13 En el cas de patir cremades, dirigiu-
vos immediatament als punts 
d’assistència sanitària.

14 En cas de perill, seguiu les 
instruccions dels dimonis o dels 
serveis de l’ordre públic.

Per al veïnat i comerciants

1  Retirau tots els vehicles dels carrers 
de l’itinerari.

2  Abaixau els portals metàl·lics o 
persianes dels edificis que en 
disposin.

3  Protegiu els vidres de les finestres, 
portes i aparadors amb cartons 
gruixats.

4  Enrotllau tots els tendals exteriors 
dels habitatges i locals.

5  Desconnectau tot tipus d’alarmes.
6  Està prohibit tirar aigua als 

participants i als espectadors per la 
perillositat que representa.

7  Retirau de la via pública qualsevol 
objecte que pugui dificultar el pas 
dels actors, dimonis organitzadors i 
participants al correfoc.

Si tens animals que tenen por  
dels coets

Les activitats en què està previst que 
s’utilitzin elements de pirotècnia amb 
tro són:

Dia 23 de juny de 19 a 21 hores al 
pregó i correfoc infantil i a les 22.30 
h a s’Esgleieta.

Dia 29 de juny al refresc del dia de 
Sant Pere.

Dia 30 de juny al correfoc de final de 
festes.

Mesures de seguretat per participar al correfoc
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ecoquimic@ecoquimic.com
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Annibal, 22 - Palma de Mallorca
07013 Balears - Tel. 971 73 19 30

Juan Riutort, 45 - Esporles
07191 Balears - Tel. 971 61 95 97



Del 22 al 30 de juny

A story about falling in andout of love. 

BAR ES COSTAT 

de 18 a 02 hores 

ESPORLES

Annibal, 22 - Palma de Mallorca
07013 Balears - Tel. 971 73 19 30

Juan Riutort, 45 - Esporles
07191 Balears - Tel. 971 61 95 97
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Altres col·laboradors Pintures Biel 
Tel. 626275201

Construccions Biel Comas 
Tel. 639 694 339
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Construccions Biel Comas 
Tel. 639 694 339
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Catalina Reinés
T. 607 938 491

C/. Gerrers, 30 D
Polígon de Marratxí .  07141 Marratxí

Tel. 971 60 50 90 
catalina@desimper.com

ecoquimic@ecoquimic.com

www.ecoquimic.com

ecoquimic@ecoquimic.com
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Si vas de revetlla aquest estiu...

 Abans de sortir, pensa quina nit t’espera i 
com vols que acabi.
 Organitza la tornada. Si beus alcohol no 
condueixis, cerca una alternativa.
 Sopar bé abans de sortir “fa paret”.
 Evita l’alcohol si prens medicació, estàs 
embarassada o pateixes qualque malaltia.
 Recorda: No es pot vendre ni donar alcohol 
als menors de 18 anys.
 Si no vols, no has de beure alcohol.
 Si beus alcohol, fes-ho lentament i 
alternant-ho amb refrescs o aigua.
 Les begudes “de garrafó” són de menor 
qualitat i poden ser més perjudicials.
 Mesclar alcohol amb altres drogues multiplica 
els riscos.
 Diposita el fems als contenidors.
 Empra els serveis de WC que es posen a la 
teva disposició.
 Si qualque persona no es troba bé no la 
deixis sola. Telefona a l’112.
 L’alcohol genera desinhibició i augmenta la 
probabilitat de conflictes.
 Si t’enrotlles, fes el cap viu! Utilitza condons!
 Cuida l’espai o el poble que t’acull; no 
l’embrutis i respecta el descans dels veïnats.
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Del 22 al 30 de juny



Donam les gràcies a totes les persones i entitats que col·laboren 
en l’organització d’activitats de les festes. I a tots els esporlerins 
i convidats per participar-hi. Bon Sant Pere a tothom!


