21.30 h Actuació de
balls andalusos a
càrrec de Alma del Sur
a la plaça dels Pins.
20 h Cercavila
amb ‘Els qui ningú
vol’ i animació. A
continuació, pregó
a càrrec de Mauricio
Trespalacios a plaça
del Centre Cap Vermell.
Pasacalles y pregón en
la plaça del Centre Cap
Vermell.

Dimarts, 9
18 h Festa
aquàtica i a
continuació,
a les 20h,
Festa de
l’escuma
a la plaça
dels Pins. Ho

Dimecres, 10
21.30 h Exhibició del
Capricho Club a la
plaça dels Pins.

Dijous, 11
20 h Guateque de la 3a
edat al local del Club
Sol Naixent.
En el local del Club Sol
Naixent Guateque de
la 3ª edad.

Dissabte, 13
I Torneig
de truc al
restaurant
Es Polígon
de
Capdepera
(programes
a part).

20 h Actuació del
ballet de Claudia Suiter
a la plaça Castellet.

Divendres, 12
20 h Circ. Diversos
espectacles. Ho
organitza: Tira tira
Mr. Fish & Chips,
espectacle de circ amb
un artefacte mòbil a
càrrec de Mr. Carrot a la

direcció
al Bar
Marea i
acabant
a la
plaça dels
Pins.

Centre Cap Vermell
(entrada gratuïta).
Activitat inclosa al
programa CACIM
(Consell de Mallorca).
Música clásica:
Perenne.

Vetlada de DJ
21 h Dj René Luís
22.30 h Sustrandos
00 h Dj Pablo Raij
2 h Dj Tofe

N

ÍS
É LU

DJ TO

17 h Trakabar.
Cercavila amb la
banda de música a
cada bar tassons a 1€
per comprar al llarg
del trajecte. Preus
populars.
Itinerari: 17 h sortida
del Bar Mosquito en

F

Marta Bauzà, soprano
Antoni Lliteres, tenor
Jesús López Blanco,
piano

E

19 h Judo a la plaça
dels Pins.

18 h Tallers,
jocs d’aigua
i animació
infantil a la
plaça dels
Pins. Ho
organitza:
Mallorca Fiesta.
Talleres, juegos con
agua y animación
infantil.

plaça dels Pins.
Kenyan Warriors
i Circ enllaçats
(acrobàcies)
Circo

OS
RAND

Diumenge, 7

Dilluns, 8

organitza: Divermón
Fiesta acuática y
fiesta de la espuma en
la plaça dels Pins.

ST
SU

AGOST
AGOSTO

21.30 h Exhibició de
Total Dance a la plaça
dels Pins.

RE

SANT
ROC
2022

Dilluns, 15
19 h Streetball per a
nins de 3 a 12 anys al
parc del Centre Cap
Vermell.
Majors de 13 anys sense
preinscripció.

Diumenge, 14
21 h Perenne. La
música que mai
caduca a l’auditori del

Perikas jazz reunion

Dimarts, 16
20 h Missa en honor
a Sant Roc a l’església
parroquial.
Misa en honor a Sant
Roc.
22 h Focs artificials
al moll. A continuació,
Perikas jazz reunion.
Activitat del programa
CACIM (Consell de
Mallorca).
Fuegos artificiales y
jazz en el puerto.

Correfoc
2022

Recollida selectiva porta a porta.
Durant aquesta vetlada no se’n realitzarà. En cas de necessitat, la podeu lliurar a la deixalleria municipal.
MESURES DE SEGURETAT

• Protegiu amb cartó les entrades
i finestres d’habitatges i comerços.
• Vestiu roba de cotó, amb mànigues i calçons llargs.
• Duis capell amb ales que cobreixi tot el cap i tapau-vos el
clatell amb un mocador de cotó
o similar.
• Protegiu-vos els ulls i l’oïda.
• Duis calçat adequat i ben fermat (esportives, botes de muntanya...).
• Seguiu en tot moment les indicacions dels serveis d’ordre públic, l’organització del correfoc i
altres.

Recogida selectiva de basuras
puerta a puerta. Durante esta
velada no se realizará. En caso
de necesidad, pueden entregarla en la ‘deixallería’ municipal.
MEDIDAS SEGURIDAD

• Protejan con cartón entradas y ventanas de comercios y domicilios particulares.
• Vistan ropa de algodón con
manga y pantalón largo.
• Lleven sombrero con alas
que cubra toda la cabeza
y protejan el cogote con un
pañuelo o similar.
• Protéjanse adecuadamente
la vista y el oido.
• Sigan en todo momento las
indicaciones de los servicios
de orden público, organización del ‘correfoc’ y otros.

!
AVÍS CANVI RECOLLIDA DE
FEMS I ÚS DE SANITARIS
Per les festes de Sant Bartomeu s’informa que no
es realitzarà la recollida
selectiva porta a porta als
carrers on desenvolupin
les activitats festives.
Per aquest motiu podeu
dipositar les diferents
fraccions a les àrees habilitades d'acord amb el
calendari de recollida.
Podeu dipositar els residus d'acord amb el dia de
recollida a partir de les 20
h als poals que es col·locaran als punts següents: pl.
Constitució, c/ Principal,
c/ Mar amb cantonada
amb c/ Segadors Gabellins i final c/ Major.
En cas d'urgència podeu
lliurar els residus a la Deixalleria Municipal.
Encara que siguin festes
cuidau el nostre poble i
ajudau a mantenir-lo net.
Utilitzau els banys portàtils, les papereres i contenidors corresponents.
Gràcies per la vostra col·
laboració.

AVISO CAMBIO EN LA
RECOGIDA DE BASURA Y
USO DE SANITARIOS
Les comunicamos que
con motivo de las fiestas
de Sant Bartomeu no se
realizará la recogida selectiva puerta a puerta en
las calles donde se realicen las actividades de las
fiestas.
Durante estos días deberán depositar las diferentes fracciones en las áreas
habilitadas al efecto de
acuerdo con el calendario
de recogida.
Deberán depositar los residuos de acuerdo con el
día de recogida a partir
de las 20 h en los contenedores que se ubicarán en
los siguientes puntos: pl.
Constitució, c/ Principal,
c/ Mar esquina con c/ Segadors Gabellins y final c/
Major.
En caso de urgencia pueden aportar los residuos a
la Deixalleria Municipal.
Mantengan limpios los
espacios públicos. Utilicen los retretes portátiles,
papeleras y contenedores
habilitados al efecto.
Gracias por su colaboración.

festes de
SANT ROC

2022

CALA RAJADA

12 h Vermutada
gabellina a la plaça
de l’Orient amb

CAL

CURSA DE SANT
BARTOMEU
Carrera popular de
Sant Bartomeu
18.30 h Cursa per a
nins i nines. Carrera
infantil. Inscripcions
infantils a partir de les
16.30h a la plaça de
l’Orient.
19 h Cursa popular.
Carrera popular des de
www.elitechip.net
00 h Festa blanca a la
plaça del Sitjar
Fins a les 1.30 h
Dj Pablo Raij. A

Dilluns, 22

De 17 h a les 00 h
Tormenta electrònica
amb Dj a l’aparcament
de la piscina.
Sergi Slegel, Sergio
Ales y José Ponce.

De 18 h a 00 h Garbeo
gabellí amb diversos
Dj. René Luís, Simonet
y Simó Mestre.

serg
i

s

net
mo

rené

Dimarts, 23
21 h Concert de Sant
Bartomeu de la Coral
s’Alzinar a l’església
parroquial.

del Sitjar amb els grups
Orquestra Aquarius,
Exit Band, Ves-hi tu i
Valnou.

Dimecres, 24

l

aquarius

Dijous, 25

17 h Carreres de
cavalls a es Cavaller
(programes a part).
Carreras de caballos.

20 h Missa en honor
a Sant Bartomeu a
l’església parroquial.

22h Final de
festes amb
el concert
del C.C
Banda de
Música de
Capdepera.

23 h Revetla a la plaça

simó mestre

Organitzat per la
Fundació Mallorca
Literària

19 h a l’associació
Ca Nostra, festa
d’aniversari als nascuts
en els anys 1932, 1933 i
1934.
Fiesta de aniversario
a los nacidos en 1932,
1933 y 1934.

7 h Diana florejada.

si

23 h Nit de foc.
Itinerari: sortida des
de la plaça del Sitjar i

Dissabte, 20

Diumenge, 21

LA LLUNA EN
VERS 2022

ponce

RO

NOTA: Espectáculo
no apto para
menores de 12 años.
La participación de
un/una menor está
totalmente sometida a
la responsabilidad de
su padre/madre o tutor.

ENTRADES

En el marc del cicle

uís

BLUES
,B
NS & GRAYS

21.30 h Ball de bot a
càrrec de Castell de
Capdepera a la plaça
del Sitjar.
Actuación de ‘Ball de
bot’ con la agrupación

ULIETA 2.0
UIJ
ME

19 h Cine.
Jurassic
World (en
català)
al teatre.
Entrada
gratuïta.
Activitat
sufragada
per l’Ajuntament de
Capdepera.

20 h Actuació musical
infantil amb el grup
Plou i fa sol.

g el
sle

Fraules
Blues, browns & grays
Romeu i Julieta 2.0

ROW

20 h Cercavila, traca i
pregó a càrrec de Xiscu
Sancho a la plaça de
l’Orient.
Pasacalles, traca y
pregón en la plaça de
l’Orient.

Divendres, 19

19 h Teatre de barra. 3€
(1€ per obra). Recollida
i pagament de les
entrades al teatre a
partir de les 18 h.

18 h Tallers-Ludoteca
a càrrec de Món de
colorins a la plaça del
Orient, carrer Ciutat i
plaça del Sitjar.
Talleres-ludoteca.

PABLO RA
I

19.30 h
Pirata
Jassafan
(circ al
carrer) a la
plaça de
l’Orient.
Circo y
malabares.

NOTA: Espectacle no
apte per a menors de
12 anys. La participació
d’un /una menor està
totalment sotmesa a la
responsabilitat del seu
pare/mare o tutor.

amenització de
Saxophone Deep
House Project.
Hi col·laboren: Nou
Segle XII i Orient

R ÓN
DE

é
jos

Dimecres, 17

21 h Sopar a la fresca
amb amenització del
grup Eva a la plaça del
Sitjar.

19 h
Bàsquet
3X3 al
poliesportiu.

ES
FRAUL

2022

18

al e

BARTOMEU Dijous,

22 h Companyia quatre
arreplegats presenta:
Sopar per a quatre
Intèrprets: Xisco Torres,
Clara Ginard, Jaume
Torres i Laura Serrano.
Dirigida per Arnau
Serra.

22 h Grup verbenero
Islanders

continuació, Dj Juan
Campos. Per finalitzar,
Dj Calderón.

finalització a l’escola
de música. Nit de foc
desde la plaça del
Sitjar a la escuela de
música.

sergio

GRUP EVA

Castell de Capdepera.

J

SANT

Dissabte, 27

a les 21 h
LOVELY, poemari
d’Antònia Vicens
de Mònica Fiol.
Espectacle teatral.
Espectáculo teatral

Diumenge, 28

a les 21 h al Castell de
Capdepera. Concert de

Jaume Tugores Trio
Entrades: 10€ / 12€ (8€
residents a Capdepera)
Compra d’entrades al
següent enllaç: https://
ticketib.com/events/jaumetugores-trio

Més informació: https://
www.mallorcaliteraria.cat/ca/
fitxa-activitat/1555

festes de

SANT BARTOMEU

2022

Divendres, 2 de
setembre
Gimcana nocturna
A les 20 h a la plaça del
Sitjar. Inscripcions per
Googleform. (programes

a part)

Ajuntament
de Capdepera

CAPDEPERA

