
 

23 de juny al parc de la Mar
18.30 h Tallers infernals: activitats infantils perquè els més   
               dimonions i dimoniones participin de la revetla amb tallers
               de màscares, picarols, globotada, photocall endimoniat i 
               moltes més activitats 
     20 h Corredimonis: engresca’t amb els dimonis més joves de la
               ciutat i participa de la cercavila acompanyat de la batucada
               infantil i dels dimonis infantils de les colles Realment
               Cremats i Enfocats 
20.30 h Música tradicional: ball de bot amb l’actuació de la Revetla
               de Sant Antoni
21.30 h Pregó: convidada a la festa a càrrec del president de la  
                Federació d’Associacions de Veïns de Palma i pregó del  
                Dimoni Bufó, Tomeu Caragol, caçador de dimonis

      22 h Correfoc: s’obriran les portes de l’infern per a
                gaudir de la revetla amb els dimonis de la ciutat     
 Colles de dimonis participants: 
 Assoc. Cultural Dimonis de Son Sardina, Enfocats
 Assoc. Cultural Realment Cremats
 Assoc. Kinfumfà
 Assoc. Cultural Rondalla de Bellver, Trafoc
 Assoc. Cultural Ratapinyada, Endimoniats
 Assoc. Cultural Trabucats
 Assoc. Es Cau des Boc Negre
     Bèsties de foc: 
 AV Pla de Sant Jordi, Drac i Guardian de Sant Jordi
 Assoc. Es Drac de na Coca

 (Consulta les mesures de seguretat per al correfoc a  www.palma.cat)

23.30 h Actuació musical: posau el punt �nal a la festa ballant al 
               ritme més pop amb el grup La Movida Band 

A més:  visita comentada "Cara a cara amb el dimoni". Activitat 
entorn de l'exposició "Un món de Mil Dimonis" 
23 de juny / 19 h / Museu de Krekovic / Hi haurà servei de 
ludoteca endimoniada durant l’activitat
Inscripcions: info@fundaciocasamuseu.cat
Organitza: Casa Pare Ginard. Museu de la Paraula
També podeu visitar l’exposició �ns dia 30 de juny
(de dilluns a divendres de 10 a 14 h, dimecres de 16.30 a 20 h i  
dissabte de 10 a 14 h)

 

AV Sant Josep Obrer Son Coc
Del 26 de juny al 2 de juliol
Pl. de Miquel Dolç

AV Es Molí – Rafal – Vivero
Del 29 de juny al 22 de juliol i de l’1 al 2 de setembre
Pl. de l’Església de Crist Rei

AV Born d’Es Molinar
De l’1 de juliol al 27 d’agost
Pista del Molinar 

AV Camp Rodó
Del 6 al 8 de juliol
Pl. de Paris

AV Es Pil·larí
Del 14 al 23 de juliol
Local parroquial de l’Eglésia de Sant Francesc d’Assís
(camí de Muntanya)

AV S’Olivera de Son Cotoner
Del 14 al 16 de juliol
Pl. del parc de Son Cotoner

AV Son Ferriol
Del 15 al 23 de juliol
Pl. del Prevere Bartomeu Font

AV San Jaime
Del 25 al 28 de juliol

AV  Amanecer
Del 28 al 30 de juliol
Pl. Gran de Carles Riba

AV Son Espanyolet – Son Cotoneret
Del 31 de juliol al 15 d’agost
Pati parroquial – c. de Miquel Porcel, 12

AV Sa Garriga
Del 6 al 15 d’agost
Pl. de l’Església

AV Son Rapinya
Del 18 al 27 d’agost
Pl. de Son Quint

AV Santa Pagesa
Del 2 al 9 de setembre
Pl. de Santa Pagesa i c. de Blanquerna

AV Es Fortí
Del 3 al 10 de setembre
Pl. Madrid

Avís: l’organització adverteix que aquest programa és 
susceptible de canvis. Totes les activitats són gratuïtes, excepte 

les assenyalades amb el símbol        que són de pagament

Per a més informació sobre les activitats:
www.palma.cat        Tel  010
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L’estiu és època de passar més temps al carrer i viure l’alegria 
de les vacances i el bon temps. 

Les festes estiuenques dels barris són una tradició ben arrelada 
a Palma. L’Ajuntament fa feina per a millorar les barriades, però 
la vida de barri la creen els seus habitants amb projectes 
comuns com les festes, en les quals poden participar junts de la 
diversió, la convivència i poden contribuir a l’orgull de barri. 

L’Ajuntament de Palma vol impulsar aquest esperit de festa 
compartida i participada amb aquest programa d’activitats 
Estiu 2017 per a tota la ciutat. Les festes de Sant Joan, nit 
màgica de foc per a grans i petits, en són, any rere any, un dels 
punts forts. 

A més, el nou model que s’inicià l’any passat es consolida amb 
el concurs Palma Talent, el concert Les Altres Veus o la jornada 
familiar Esclataventura, i se n’hi afegeixen de nous com la 
ballada de swing. La gimcana Trescabarris serà una gran 
oportunitat per a conèixer més el patrimoni d’un barri 
emblemàtic com el Terreno.

L’estiu és una època propícia per a la diversió i les festes són per 
a la gent, així que no ho dubteu i gaudiu-ne al màxim!

José Hila Vargas 
Batle de Palma 

#Palma de festa

del 23 de juny
al 2 de juliol



Esclataventura
Un esclat d'aventura 
amb jocs, rocòdrom, 
pont tibetà, tir amb arc, 
slackline, caiacs, i moltes 
aventures més
De 17.30 a 21 h / Parc de 
la Mar

Trescabarris
Gimcana popular al barri 
del Terreno
Més informació a 
www.trescaelterreno.cat
10.30 h

Exhibició de Poetry Slam
Metralla de paraules, versos esmolats, un tret de sentiments 
de pit a pit
De 19 a 22 h / parc de l’Esperança (devora el centre de salut 
de Son Gotleu)

Combat de  glosadors
Els glosadors, mitjançant les tonades tradicionals de 
l'illa, improvisaran versos i mantindran un diàleg entre 
ells
Presentador: Felip Munar
Glosadors: Xavier Ferriol, Maribel Servera, Pau Riera, 
Cati Eva Canyellas i Mateu Xurí
De 20.30 a 22 h / pl. de l’Olivar

"Les altres veus"
27 de juny 
19 h Ruta guiada "Dones de Palma, 
històries de les grans desconegudes"
20.30 h Actuació de Zone Sisters a la
pl. de l'Olivar
 29 de juny 
19 h Ruta guiada "Dones de Palma, històries de les 
grans desconegudes"
20.30 h Actuació d’Aura Veus a la pl. de l’Olivar

Cal inscripció prèvia per a les rutes guiades a mallorcainsolita@gmail.com

Dia de l'Orgull LGTBI
Manifestació
19.30 h / punt de trobada: 
Museu Es Baluard
Revetla de l'Orgull LGTBI
20.30 h / pl. de Cort
Organitza: Associació Ben Amics
Co-organitza: regidoria d'Igualtat 

Passejart: microteatre i dansa
El parc es converteix en un espai per passejar i 
gaudir-hi de la representació de diferents obres.
De 18 a 21 h / Parc de les Fonts

Infantil:
Paradox Magic Show  (màgia)  18 i 18.30 h
Com està el pati (improvisació teatral còmica) 
d'Artimanya Teatre  18 i 18.30 h

Microteatre:
Batalleta (improvisació teatral 
còmica) d'Artimanya Teatre  19 i 20 h
Coses que no t'he contat (relat eròtic) Espectacle només 
per adults 20.30 h

Dansa:
Kï de la cia. Des-equilibrats  18.30 h
Hell-O de la cia. Kse&Me  19 h
Amigo de la cia. Emilio Roig  19.30 h
Inestable   20 h
All Inclusive de la cia. UnaiUna  20.30 h

PalmaTalent
II concurs de Playback i 
Karaoke
Final dissabte 1 de juliol a 
les 22 h
Més informació a 
www.palmatalent.com
22 h / Am�teatre del Parc de la Riera

Ballada de Swing
Amb l'actuació de Monkey Doo Swing Band i Dj Oh My 
Swing
De 19 a 22 h / pl. de Pius IX (Can Pastilla)

Barridiades 
24 de juny / De 10.30 a 13.30 h / 
Parc de les Meravelles (l’Arenal)

Activitats al voltant les arquitectures de la 
Fundació Pilar i Joan Miró amb motiu de la festa 
de Sant Joan
Més informació a www.miromallorca.com
24 de juny / D’11 a 14.30 h / Fundació Pilar i Joan Miró

Concert de Cris Juanico
29 de juny / 21 h / Teatre Mar i Terra

Ass. Amics de Tilloli presenta a Studium Aureum amb 
el concert 'Vespro de la beata Vergine' de Claudio 
Monteverdi
29 de juny / 21 h / Castell de Bellver

Taller de percussió i dança interactiva, dins el cicle 
Serenal (activitats entorn de la cultura senegalesa a 
s’Arenal). En acabar hi haurà sopar popular
13 de juliol / 19 h / pl. dels nins (l’Arenal)

Festa d'Estiu Canamunt Ciutat Antiga
Organitza: Trenta Tres Agitació Cultural
Col·labora: Ajuntament de Palma
14 de juliol / 19 h / Parc de la Mar
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