
FESTES D’ESTIU
del 7 al 16 d’agost de 2014



Nom:

lliNatges:

Núm. de compte baNcari a suïssa:

adreça del poble:

adreça del xalet:

mariscada o porcella rostida:

coNducciÓ temerÀria:
superaciÓ tasa alcohol:
seNse casc:
atropellos:
semÀfors eN vermell:
fugues policials:

sigNatura:

FORMULARI B-247
la comissiÓ de festes te Necessita!

emplena aquest formulari i deixa’l al bar de les festes. subjecte a condicions contractuals.
15 pagues anuals + extres + sobres en “b”. 11 mesos de vacances. cotxe oficial i xófer.

sí No
sí No
sí No
sí No
sí No
sí No

Dissabte 2 d’agost
Competició de tir al plat 
Lloc: Camp de tir Sa Marina (Son Carrió)

15:30h  concentració a sa plaça

Dimecres 6 d’agost
18:00h  vestim sa plaça de festa

Dijous 7 d’agost
16:00 cridada a festa. sonada de corns 

i repicada de “Na maciana”

20:00 inauguració exposició de pintura 
“cala mesquida” de miguel 
gomila suñer 
Lloc: Bar Ca’n Pelut

21:00 inauguració exposicions: 
pintura “arrels” de miguel barceló 
manualitats a son macià 
Lloc: Centre Cívic

22:00 concert de la banda de 
música de manacor

23:00 pregó de festes a càrrec 
d’antoni sureda llinàs

 a continuació mostra 
de coques dolces i 
saladesamb obsequis 
per als cuiner/es

00:00 estoneta d’ambient



Divendres 8 d’agost
22:00 espectacle de dansa amb 

“estudio ivanna”

23:00  gran verbena amb l’actuació de: 
• Onion Rabits 
• Nits d’estiu 
• The Mindungees 
• Es ca de sa plaça

 a continuació: doneu Kebat

Dissabte 9 d’agost
8:00 petanca 

lloc: pistes esportives

17:00 Exhibició de cotxes 
de radio control 
Lloc: Circuit RC Son Macià

18:00 mercat rural de son macià

18:30 partit de futbol 
“fadrin@s-casat@s” 
Lloc: Camp municipal de Sa Sínia

20:30 demostració de gimnàstica 
i danses a càrrec de les 
associacions de gent gran

22:00 ball de saló amb l’actuació 
de la trompeta màgica 
de miquel “coronel”

00:30 estoneta d’ambient amb 
vÀlius, música lo-fi, 
directes des de barcelona. 

Diumenge 10 d’agost
16:00 festa pagesa 

Jocs tradicionals, parelles 
i ous, cans portadors, tir 
amb bassetja, concurs de                                 
menjar síndria, etc. 
Lloc: Recinte firal

22:00 Jazz and tapes 
• Yellow Moon 
• Los Peligrosos Gentlemen

Dilluns 11 d’agost
17:00 festa infantil. Jocs a sa plaça pels 

petits i gimcana pels més grans.
Hem de venir preparats: banyador, 
bicicleta, punxa, tovallola, sabates 
d’aigua, etc. Ens ho passarem molt 
bé, ens banyarem i brutejarem!!!

22:00 Nit “agroselfielounge” 
Aconsellam dur un sofà i 
vestir de blanc i rosa. Menú 
especial per a l’ocasió

 a continuació v festival 
internacional de curtmetratges 
“la macianale” 
Lloc: Recinte firal



Dimarts 12 d’agost
16:00 humor macianillo 

“La Resurrecció de l’últim kudeiro” 
15:30 preinscripcions 
Lloc: Carrer Sol

20:00 conferència “l’ametller a 
mallorca i perspectives de 
futur” a càrrec de rafel socies i 
company. centre d’investigació i 
tecnologia alimentària d’aragó 

22:00 sopar solidari a la fresca 
a benefici de can gazà 
es podran adquirir tiquets 
a les botigues i al bar de les 
festes. vetlada amenitzada 
per “femení plural”

 a continuació espectacle de 
dansa a càrrec de gimnàs 
manacor: “la petita princesa”

Dimecres 13 d’agost
15:00 horabaixa de vici “cafè i cartes” 

Lloc: bar de festes

16:00 basquet 3x3 
Inscripcions mitja hora abans 
Lloc: pistes esportives

19:00 classe col·lectiva de “Zumba” 
acadèmia Jaume i aina 
Vine a ballar!

20:00 conferència “identitat pagesa: fonts 
literàries, economia i cultura” a 
càrrec de miquel Àngel cabrer 
Lloc: Centre Cívic 

21:30 animació infantil 
actuació de mel i sucre

Dijous 14 d’agost
10:00 mostra de dibuix infantil

19:00 xxx fira de son macià

20:00 desfilada de la colla gegantera 
de sant domingo de manacor

21:30 Exhibició eqüestre 
lloc: recinte firal

22:00 ball de bot 
amb l’actuació de: 
• Galivança 
• Tramudança



Notes
• Els actes on no s’indica lloc són a la plaça.

• La Comissió de Festes es reserva 
el dret de canviar la programació 
per causes majors.

• La Comissió no es fa responsable 
dels incidents causats per la 
imprudència o per no seguir les 
indicacions de l’organització.

• La Comissió no es fa responsable 
dels menors de 18 anys que no 
vagin acompanyats d’un adult.

• Procurau reduir i reciclar qualsevol 
residu que faceu durant les festes.

• Demanaríem a tots es veïnats i negocis 
que vulguin col·laborar amb les festes, 
facin les seves aportacions al bar de 
ses festes i rebran un obsequi. molt 
agraïts per la vostra col·laboració.

Divendres 15 d’agost
12:00 diada de fogons 

Lloc: davant el Centre Cívic

16:00  xiv campionat mundial 
d’estràngol 
Inscripcions mitja hora abans

17:00 Exhibició Longboard Slide Jam. 
Lloc: Carrer des Sol

20:30 missa solemne a la mare 
de déu assumpta

 a continuació festa als majors 
amb obsequis als macianers/
es de més de 70 anys.

22:00 comèdia “bon appétit” 
a càrrec de la companyia mai 
som tots teatre, de felanitx. 

00:00 estoneta d’ambient

Dissabte 16 d’agost
8:00 a relaxing cup of cafè con 

leche a sa Plaça Progrés i 
aparició exclusiva a son 
macià den felip des vi.

10:00 trobada a la mar 
Lloc: Cala Virgili

18:00  mercat rural de son macià.

22:00 pel·lícula “per un grapat 
d’esclatassangs” 
Heu de dur sa cadira plegadissa 
o un coixí per seure. 

00:00 fi de festa, i “grescos frescos 
amb pa i callemos” 
fotos de ses festes. 



971 550 431

971 554 279

971 567 355

629 251 700

971 553 566

cala bona 971 834 047
cales de mallorca 971 587 222 971 551 063

971 554 566

971 553 287

658 481 677

971 552 858 

971 553 800

971 552 766

971 886 688 669 365 216

971 559 106

971 550 090

971 559 020

609 625 104

971 816 936

687 576 115

971 844 291

971 553 265 670 356 437

971 552 438

607 582 898

639 227 707

699 280 683

679 313 138

637 733 943

679 833 516971 554 473

971 550 513

971 844 220

971 844 907

619 061 216

971 552 150

630 489 503

AgRAïM LA COL·LABORACIó DE TOTES AqUESTES EMpRESES I  ENTITATS

620 308 223

Planters
Morey Rosselló

607 810 299

www.es-fangar.com

609 547 982
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