
 
 
 
 

Del 8 al 17 de juliol 
Port de Pollença en festes 

Il·lustració: Marta Coll



  
Com enyoràvem les festes del Moll!!! 

A la fi ha arribat l’estiu, l’estació de la bulla mollera: encetam el cicle 
amb Sant Pere i arribam al zenit amb la celebració de la Mare de 

Déu del Carme. Enguany tenim més il·lusió que mai després de dos 
anys sense poder estar tots plegats per fer el que tant ens agrada: 

compartir temps de festa amb amics, parents i veïnats.

Hem preparat un programa d’actes pensant en tothom. Hi haurà un 
poc de tot: exposicions, concerts, circ itinerant, esports ..., volem que 
siguin unes festes on ningú se sentí exclòs, on totes les generacions 
tenguin els seus moments especials. No es tracta de recuperar els 

dos anys perduts, ja sabem que això no és possible, però sí que hem 
fet tot el que està en les nostres mans perquè recordeu les festes 

d’enguany.

Són les del retorn a la normalitat, concepte que mai havíem desitjat 
amb tanta força i que ara el trobam el tresor més preuat. No ens ho 

hauríem pensat mai, abans de la pandèmia el que anhelàvem era 
l’excepcionalitat.

Els carrers del Moll estaran plens de veïnats i amics que tasten 
aquestes festes, que comparteixen amb els nostres visitants els actes 

que trobareu en el programa i els serveis que ofereix el sector turístic 
i complementari, que ha vist com pràcticament passaven de llarg les 

dues darreres temporades.

Molts d’anys i bons, i que el futur ens faci sempre bona cara!

El batle

Bartomeu Cifre Ochogavia

El regidor delegat de Festes 
del Port de Pollença

Andrés Nevado Rodríguez     



Divendres 8 de juliol
19.00 a 02.30 h

GRAN REVETLA EDICIÓ D’ESTIU, festival de cuina de carrer 
amb deu furgoteques (food trucks) i concerts a càrrec de Status Duo, 

El mago y los que salieron de la galera, Saus rumba, Valnou, 
The good kid, Martc i Joni Theas.
Lloc: plaça de Miquel Capllonch

Dissabte 9 de juliol
21.00 h 

Cursa marinera, 7 km.
Lloc: passeig de Saralegui

Organitza: Associació de Veïns del Port de Pollença

Diumenge 10 de juliol
20.00 h 

Inauguració de l’exposició de fotografia de Juan Luís Pourtau, i de la 
Mostra dels tallers de costura, restauració i decoració de mobles de 

l’Associació de Veïns del Port de Pollença. 
Lloc: local social de l’Associació de Veïns del Port de Pollença

Organitza: Associació de Veïns del Port de Pollença
21.00 h 

PREGÓ amb el títol «Cor, muntanya i ànima», a càrrec d’Helena 
Bellini Ferrer. A continuació concert de piano i violí a càrrec 

d’Inés Piqueras i Pep Amengual.
Acte seguit s’oferirà un granissat a les persones assistents.

Lloc: parròquia de la Mare de Déu del Carme

Dilluns 11 de juliol
20.30 h 

Concert ‘Miquel Costa i Llobera. 100 anys’ a càrrec de 
Joan Manel Escobedo.

Lloc: parròquia de la Mare de Déu del Carme
22.30 h 

Concert a càrrec dels grups Nevermind 1991 i Èxit Band
Lloc: plaça de Miquel Capllonch



Dimarts 12 de juliol
18.00 h 

Gimcana aquàtica infantil. 
Hi haurà premis i gelats per a tots els participants.

Lloc: platja d’Albercuix (devora la piscina de l’hotel Daina)
Organitzen: Reial Club Nàutic i Àrea de Joventut

20.00 h 
Actuació del Cor de Pollença.

Lloc: parròquia de la Mare de Déu del Carme
21.00 h 

Revetla amb Sweet Duo, Marina Reus & Albert Ortiz, 
Aftersuns i Old Noise.

Lloc: plaça de Miquel Capllonch

Dimecres 13 de juliol
19.00 h 

Actuació infantil ‘El Concert de Conte Contat’. 
Lloc: plaça de Miquel Capllonch

21.30 h
Mostra de ball de pagès a càrrec de l’agrupació Aires de la Cala.

Lloc: plaça de Miquel Capllonch
Organitza: Aires de la Cala

Dijous 14 de juliol
17.00 h 

Festa infantil amb tobogans i aigua, i per acabar música i escuma.
Lloc: aparcament del poliesportiu del Moll

19.00 h
Triangular de futbet F7 

Lloc: camp municipal d’Albercuix
Organitza: Amics de Sant Antoni

21.30 h
BALL EN LÍNIA i BALL DE SALÓ

 a càrrec de l’Orquestra Galatzó.
Lloc: plaça de Miquel Capllonch



Divendres 15 de juliol
18.00 a 22.30 h 

ELECCIONS CÀRRECS simulacre 2022, al carrer de Pere Josep 
Cànaves de Pollença

19.00 a 21.00 h
CIRC DE CARRER pel passeig Anglada Camarasa amb les 

actuacions de: Diamons Girls, El pirata Jassafan, Mr. Fish & Chips de 
Mr. Carrot, Acrobatic Pharaons, Movie Classics infantil; finalitzarà a 
la plaça de Miquel Capllonch amb l’actuació de la Royal X3 Circus.

Lloc: passeig d’Anglada Camarasa i plaça de Miquel Capllonch

Dissabte 16 de juliol
22.00 h 

NIT DE XOU, la revista d’aquest estiu ret un homenatge a la 
inoblidable Raffaella Carrà, presentada per Rosa de Lima, excel·lent 

cantant i comunicadora. Hi haurà actuacions internacionals i 
nacionals de circ, música, màgia, ball, etc.

Lloc: plaça de Miquel Capllonch
22.30 h

Festa a la Gola amb Deejaysgrup.
Col·labora: Associació de Veïns del Port de Pollença

Lloc: platja de la Gola

Diumenge 17 de juliol
18.30 h 

Missa solemne presidida pel rector de la parròquia i predicada 
pel diaca Mn. Gabriel Torrandell Cerdà a la parròquia de la Mare 

de Déu del Carme. S’interpretarà la «Salve Marinera» i, amb 
acompanyament de la Banda de Música de Pollença, l’«Himne a la 
Mare de Déu del Carme». Acte seguit processó marinera amb les 

imatges de Sant Pere i la Mare de Déu del Carme
23.00 h 

Correfoc a càrrec de la colla de dimonis Ca de Bou i la colla 
convidada Escarrufaverros, acompanyats per la Boutukada.

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.



Il·lustració: Marta Coll

A la sala de socis del Reial Club Nàutic
Exposició del VIII Concurs de dibuix Badia de Pollença a 
càrrec de l’alumnat d’educació infantil i primària del CEIP 

Bocchoris, CEIP Miquel Capllonch i Centre Concertat Sant 
Vicenç de Paül.  

Exposició oberta del 28 de juny al 17 de juliol.

Galeria Joan XXIII Tot Marco
Exposició col·lectiva de diversos pintors.

8Vuitulls
Exposició multidisciplinària d’artesania, art emergent i disseny.

16 i 17 de juliol
Mercadet d’artesania al passeig d’Anglada Camarasa.

Dissabte 16 de juliol de les 18.00 a les 23.00 h
Diumenge 17 de juliol de les 18.00 a les 23.00 h

IX Torneig de pàdel de l’amistat
Lloc: DUVA

Del 30 de juny al 16 de juliol, dia que es jugarà la final i 
s’entregaran els trofeus.

Organitzen: DUVA Esport i Amics de Sant Antoni
Col·laboren: Reial Club Nàutic, Colonya, restaurant Giravolta 

i Onesport


