DIVENDRES, 14
17:00 h, al carrer Rafel Adrover.
TaRdEo JoVe! amb les actuacions de:
GLASFORD
SimónPrivé
JaviCastro
ToniSerra

JanfryFernan
MadPro

DISSABTE, 15
20:00 h, al campanar. Posada de la bandera i amollada de coets.
20:15 h, a la Llar dels Padrins (1r pis) Inauguració de l’exposició: “Reinventant la jugueta tradicional i mecànica” mostra itinerant de juguetes d’autor, fetes per
MARIANO SALIDO SOLER. Es podrà visitar fins dia 1 d’octubre.
20:30 h, Sortida dels CAPARROTS DE SANTANYÍ i cercavila amb els XEREMIERS DES
POBLE.
21:00 h, a la plaça de Sant Miquel. Plantada de la COLLA DE GEGANTS DE SANTANYÍ:
en Bernat Cinclaus i na Maria Ramis. Primer ball dels ARCÀNGELS I EL DIMONI.
21:15 h, a la plaça de Sant Miquel. Ball modern: hip-hop, balls llatins i urbans. Petita
demostració del que han après els nostres joves amb Antònia Melià Cortés.
21:30 h, a la plaça de Sant Miquel. Vetllada folklòrica amb:
Mostra de balls tradicionals a càrrec de: GAZTEDI DANTZARI TALDEA de Bilbao i Agrupació Folklòrica ES MAJORAL amb ES REVETLERS
Després, ballada popular amb ES REVETLERS
DIUMENGE, 16
09:30 h, a la plaça de Sant Miquel. Concentració i berenar per la XXI anada amb
carro, muntura, bicicleta o a peu, a Mondragó.
Podeu apuntar-vos fins dia 13 de setembre, als telèfons 655.643.860 (Toni Adrover Baltasar) o 656.401.883 (Toni Matas).

DIJOUS, 20
19:00 h, al Saló Parroquial. Xerrada sobre: “Atenció de primers auxilis i com utilitzar els desfibril·ladors” a càrrec de RAFEL FERRER NAVARRO, infermer i socorrista.
DIVENDRES, 21
20:00 h, a l’Església Vella. “Festa del vers” amb el 5è aniversari d’AdiA Edicions, editorial de referència poètica. Amb la participació dels autors novells en un recital, tast de vins de Son Alegre, concert amb MURDER & JOAN VIGÓ INC. I
OCELLADA.
21:00 h, a la plaça de Sant Miquel. Verbena jove amb:
Dj WASO, ANEGATS, Dj’s KAAUBOS, Dj OSCAR ROMERO, Dj BIEL SACARÉS
DISSABTE, 22
Avui es celebra el “dia mundial sense cotxes” emmarcat en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. “Mou-te per un aire més net”, durant el
dia d’avui, si no és necessari, no utilitzeu vehicles motoritzats.
17:00 h, a la zona esportiva. Horabaixa infantil amb el grup MEL I SUCRE.
19:00 h, a l’església de Sant Miquel. Missa per a tots els difunts.
19:30 h, al saló parroquial. Inauguració de l’exposició “cactus i plantes diverses”, de
Jaume Julià Adrover de Can Frare. Romandrà oberta fins dilluns dia 24.
20:30 h, a la plaça de Sant Miquel. Exhibició de ball esportiu a càrrec del CLUB DE
BALL ESPORTIU FELANITX dirigits per Adrián Olmo i Yana Olina, també de la
parella calongina Tomeu Vadell i Antònia Sastre de “can Roca”.
22:00 h, a la plaça de Sant Miquel. Gran Verbena, amb l’orquestra:
GALATZÓ i el Dj RIGO
DIUMENGE, 23
10:00 h, a la plaça de Sant Miquel. Inauguració de la 12 edició de Sa Fira de Calonge,
on trobareu: exposició de cotxes antics a càrrec del Club de Cotxes Antics de
Mallorca, 12ª Fira de producció ecològica. 3ª fira artesana.

10:00 h, a la zona esportiva. 5ª Cursa Popular i Nordik Walking Calonge 2017. Per
a més informació i inscripcions: www.elitechip.net
15:45 h, a la zona esportiva. Presentació dels equips participants a la Diada de Futbol Prebenjamí. C.D. Cala d’Or, C.E. Santanyí, Es Pla, C.E. Felanitx
Farà la treta d’honor la portera del Balears femení Natalia Martínez Julià.
A continuació començaran els partits.
19:00 h, a la plaça de Sant Miquel. Festa i homenatge a la gent gran de Calonge.
Actuació de la BANDA DE MUSICA DE SANTANYÍ, dirigida per Pedro Vallbona.
DIJOUS, 27
19:00 h, al saló parroquial. Conferència: “cuidem el Medi Ambient, aprenguem a
reciclar” a càrrec de MARIA DEL MAR RIGO MANRESA, llicenciada en ciències
ambientals i enginyeria agrícola.
DIVENDRES, 28
18:00 h, fins a les 19’00 h al bar de la Tercera Edat. Concurs de Coques i Pastissos. Premis, també, per les coques i pastissos fets per nines i nins fins a 12 anys.
20:30 h, a la plaça de Sant Miquel. Sopar a la fresca de PAMBOLI. Podeu adquirir tiquets fins dilluns dia 24 de setembre.
Seguidament animarem el vespre amb:
Música en viu i cançons de tota la vida... amb NUEVOS BOHEMIOS.
DISSABTE, 29, DIA DE SANT MIQUEL ARCÀNGEL
10:45 h, Cercavila, amb els XEREMIERS DES POBLE.
11:00 h, a l’església de Sant Miquel. Ofici solemne, presidirà Mons. Sebastià Taltavull Anglada Bisbe de Mallorca. Cantarà el Cor de l’Església Parroquial de
Calonge, els Arcàngels ballaran l’Oferta. Seguidament a la placeta de l’església, ball dels Arcàngels i el Dimoni de Calonge, acompanyats pels Xeremiers des Poble. (la missa del capvespre queda suprimida)

DISSABTE, 6 D’OCTUBRE
07:30 h, Concurs de pesca: concentració de pescadores i pescadors al bar Deportiu. Hi
haurà una categoria de nins fins a 12 anys. Es podrà pescar fins a les 11:00 h.
Procurau ser puntuals.
DIUMENGE, 7 D’OCTUBRE
13:30 h, al pati del col·legi públic de Calonge. Dinar de pescadores i pescadors que
hagin participat en el concurs de pesca. L’entrada serà pel pati de l’escola al carrer de Sa Romeguera.
15:30 h, a la plaça de Sant Miquel: Preregrinació i missa a Sencelles (la missa serà a
les 17:00h al convent).
És posarà autocar que partirà de la plaça de Calonge. Per apuntar-s’hi i rebre més
informació anau a ca ses monges, l’autocar es pagarà a la partida.

www.ajsantanyi.net

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
REGIDORIA DE FESTES

Coberta: Natura de Miquel Ferrer i Montserrat

Calonge 2018

DIUMENGE, 30, DIADA MOTERA
09:30 h, a la plaça de Sant Miquel. Concentració de moters i moteres per a la 10ª
Volta Motera Amics de Calonge.
10:30 h, espectacular sortida de tots els moters i moteres.
14:00 h, a la plaça de Sant Miquel. Arribada i dinar de torrada per a tots els moters i
moteres. S’han d’adquirir tiquets.
18:00 h, a la plaça de Sant Miquel. Espectacle amb NARCIS ROCA STUNT SHOW.
19:30 h, al carrer Rafel Adrover. Concert amb OLD NOISE.
Durant tot el dia hi haurà Fira Motera.

DIJOUS, 4 D’OCTUBRE
19:00 h, a l’església de Sant Miquel. Missa en honor a Sant Francesc. En haver acabat, les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia de Calonge ens convidaran a un petit refrigeri al convent, per celebrar el seu Sant Patró.

Festes de Sant Miquel

13:30 h, a la plaça de Sant Miquel. Dinar de germanor, paella per a tots aquells que
en vulguin, podeu adquirir tiquets fins dilluns dia 24 de setembre, a les botigues del poble: Forn i Pastisseria Germans Adrover (es forn), Magatzem Adrover (Can Polla), Supermercat Binimelis (Can Pep Ferrer).
Música i ball amb el grup: REPLEGATS
L’Ajuntament de Santanyí farà reconeixement als comerços calongins, que duen
més de 50 anys realitzant la mateixa activitat comercial.
17:00 h, a la zona esportiva. XV Memorial Tomeu Adrover Polla, tradicional partit
de futbol de fadrins contra casats.
21:00 h, a la plaça de Calonge. 7a Trobada de ball en línia i sopar, enguany festa de
blanc i cel.
Hi haurà sopar per a tots els que volgueu compartir taula amb nosaltres, el
menú costarà 10 € i podreu adquirir tiquets al forn de Calonge fins dijous dia
27, comptarem amb col·laboració dels nostres mestres Antònia Salas i Rafel
Rosselló.
També tendrem l’actuació del cantant SEBAS GARRETA
En haver acabat; s’amollarà un petit castell de focs artificials.

