Divendres 6 de juliol
20.00 h. A local social de l’Associació de Veïns del Port de Pollença, inauguració de l’exposició
“Què hem fet aquest hivern?” Mostra de treballs de costura, pintura i restauració de
mobles realitzats als tallers de l’Associació de Veïns del Port de Pollença.
Organitza: Associació de Veïns del Port de Pollença
21.00 h. Pregó amb el títol “Terra Ferida”, a càrrec de Marc Cerdó i Ensenyat, a l’església de
la Mare de Déu del Carme. A continuació actuació del Cor de Pollença.
Acte seguit s’oferirà un granissat a les persones assistents.

SALUTACIÓ

22.00 h. Concert a càrrec de la Banda de Música de Pollença a la plaça Miquel Capllonch

Hem entrat de ple en el bessó de l’estiu, així ens ho fan saber les festes del Moll, unes festes
que combinen l’art de l’entreteniment amb el deixar-se endur per la placidesa de vorera de
mar.
Els temps que corren ens empenyen a renéixer una mica cada dia, a cercar nous reptes i
desafiaments –tant personals com professionals- i, sobretot, a no perdre l’humor, ja sigui
entès com a disposició de l’ànim o com a facultat de descobrir i expressar elements que ens
provoquin la rialla o, si més no, el somriure. Ens cal saber veure el costat bo de les coses que
tenim al nostre voltant i valorar-les en la seva justa mesura, i les festes es presenten com un
bon moment per fer-ho.
Ha arribat el temps de festa, el temps de celebrar la vida, la salut, la feina i tot allò que ens
forma i ens fa ésser una comunitat amb afinitats i disparitats, però amb un objectiu comú:
tirar endavant i reeixir en allò que ens hem proposat. I per poder-ho fer res millor que
enfortir encara més els lligams entre veïnats, parents i amics, només així podrem gaudir
plenament de la festa i fer-la nostra.
El batle					

Miquel À. March Cerdà			

El regidor delegat de Festes

Bernat López Plomer

Dissabte 7 de juliol
21.00 h. VI Cursa popular marinera al passeig de Saralegui.
Organitza: Associació de Veïns del Port de Pollença.
23.30 h. Revetla Té la Marinera, amb el grup Wateques i Deejays grup a la plaça de
Miquel Capllonch.

Diumenge 8 de juliol
19.30 h. Mostra de ball de pagès a càrrec de l’agrupació folklòrica Es Majoral de Calonge i
Racó de Tramuntana, a la plaça Miquel Capllonch.
Organitza: Racó de Tramuntana
22.30 h. A la plaça de Miquel Capllonch, concert a càrrec del grup Less the Beats (tribut als
Beatles).

Dilluns 9 de juliol
18.30 h. A la plaça nova (de l’Enginyer Gabriel Roca), segona edició de circ infantil Festes
del Moll, a càrrec de tres artistes de l’associació Cap de Fibló, que duran a terme
un espectacle de malabars, acrobàcies aèries i humor, tot ambientat en la mar, els
mariners i, qui sap, si algun pirata. A continuació faran un taller de malabars (maces i
pilotes) i d’acrobàcies aèries (cèrcol i tela).
20.30 h Cercavila amb els gegants de Pollença, l’Esbart de Sant Jordi, acompanyats dels
Xeremiers Orats. Concentració a la plaça de Miquel Capllonch.

Dimarts 10 de juliol
18.30 h. Festa d’aigua, atraccions aquàtiques per a infants, a l’aparcament de la piscina
municipal. En acabar de gaudir de l’aigua podreu participar a la festa de l’escuma.
21.00 h. Ball de pagès a càrrec del grup Aires de la Cala, a la plaça Miquel Capllonch.
23.00 h. Música en viu a la plaça de Miquel Capllonch a càrrec de The Hurstlers.

Dimecres 11 de juliol
19.00 h. A la plaça nova (de l’Enginyer Gabriel Roca), animació infantil a càrrec de Flip i
Flop. Després d’aquest actuació els infants podran prendre un gelat per gentilesa de
Bartomeu Reig SA, Helados Nestlé i de Can Butxaca.
22.00 h. Nit de jazz, bossa i funk a la plaça de Miquel Capllonch, a càrrec del grup
Springtime Jam.

Dijous 12 de juliol
21.00 h. Sopar solidari a benefici d’Abaimar a la plaça de Miquel Capllonch.
Animació a càrrec de la Xaranga de Pollença.
22.30 h. A la plaça de Miquel Capllonch, ball de saló a càrrec de Duo Summer i l’actuació
de Marina Reus.

Dissabte 14 de juliol
18.00 h. A la platja de la Gola, relleus dins l’aigua i jocs d’arena.
Organitza: ONIT
20.00.- Classe solidària de zumba a càrrec de n’Aina Bordoy i Denise Andrade,
instructores del Club Duva i Enfórmame., a la plaça Miquel Capllonch.
Preu per participant: 5 euros a benefici d’AFAMA. Organitzen: FONAESPORT
22.00 h. Festa a la Gola amb Deejays Grup.
Col·labora: Associació de Veïns del Port de Pollença

Diumenge 15 de juliol
18.30 h. Missa solemne a l’església de la Mare de Déu del Carme. El Cor de Colonya
interpretarà la Salve Marinera i l’himne del Carme. Acte seguit processó marinera
amb les imatges de Sant Pere i la Mare de Déu del Carme.
Per poder participar a la processó us heu d’inscriure prèviament a l’oficina municipal
del Port de Pollença. En el cas que no estigueu inscrits, l’Ajuntament no es
farà responsable dels possibles danys que se us puguin ocasionar.

23.00 h. Correfocs a càrrec de la Colla de dimonis Ca de bou acompanyats dels tamborers
Ca de bou. Itinerari: plaça de Miquel Capllonch, carrer de l’Ecònom Torres, passeig
de Saralegui i la Gola.
24.00 h. Focs artificials a la platja de la Gola a càrrec d’EUROPLA S.L.

Port de Pollença en festes

EXPOSICIONS
Galeria Joan XXIII “Tot Marco”: Exposició col·lectiva de diversos pintors,
“Llums”
• Del 30 de juny al 21 de juliol.
8 Vuitulls: Exposició multidisciplinària d’artesania, art emergent i disseny.
Reial Club Nàutic: Dibuixos de l’alumnat d’educació infantil del CEIP Port de
Pollença, CEIP Miquel Capllonch i de l’escoleta Sant Vicenç de Paül
• Del 20 de juny al 20 de juliol.
Local social de l’associació de veïns del Port de Pollença: Expossició de
fotografia XESCA SERRA del 8 al 17 de juliol.
• De dilluns a diumenge de 19.00 a 21.00 h.

Mercadet d’artesania al passeig d’Anglada Camarasa
• Dissabte 14 de juliol de les 18.00 a les 23.00 h.
• Diumenge 15 de juliol de les 18.00 a les 23.00 h.

ACTES ESPORTIUS
V Torneig de pàdel “Mare de Déu del Carme”
Del 2 al 14 de juliol al Poliesportiu del Port de Pollença.
Entrega de trofeus dia 15 de juliol a les 20.00 h en el local de l’AVVPP
Organitza: Associació de Veïns del Port de Pollença
Torneig de rugbi platja “Dragut”
Dia 14 de juliol a partir de les 9.00 i fins a les 21.00 h, a la platja de la Gola
Organitza: Corsaris Rugbi Futbol Club
VIII Torneig solidari volei platja Dentistas Sobre Ruedas - Mare de Déu del Carme.
Lloc: platja de La Gola
Del 7 al 15 de juliol

POEMA:
NO FACEU FESTA, MOLLERS
no faceu festa, mollers,
no faceu festa!
Ni per St. Pere, patró
De xarxa llesta,
Ni en la jornada següent
carmelitana,
de barques amb processó
tot sobirana.
I és que un Port sempre és “festiu”,
és balconada.
a un bell espectacle etern,
eterna ullada...
Devora muntanya i vall,
quieta i muda,
cosa viva n’és la mar,
jamai retuda...
si la mar és festa, mollers,
cada jornada;
se us podrà donar els “ Molts d’Anya”
tota l’anyada ...
Bernat Cifre

MARE DE DÉU
DEL CARME 2018
del 6 al 15 de juliol

