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SANT SALVADOR  
 
Del 31 de juliol al 7 d’agost de 2021 
 
CONCURS DE DECORACIÓ DE CARRERS I FAÇANES. Inscripcions a 
<artaempresarial@gmail.com> o al whatsapp del 653750018. Consultau les 
bases del concurs a <www.arta.cat>. 
 
Dissabte 31 de juliol 
 
Exposició de l’artista Lilian Sylvia Argüelles, amb el títol «SERIOGRAFIA DE 

OLAS EN MOVIMIENTO», al Bar Pessics. 

 
A les 19 h, «EMPODERADES», pintura i escultura de Rosa Gallach. Abstracció 
i figuració unides com una simfonia  perfecta entre dues maneres d’entendre la 
pintura, des del gest i l’atzar de la taca fins al dibuix i la pinzellada controlada. A 
la sala d’exposicions de Na Batlessa. Romandrà oberta fins al 9 d’agost, de les 
19 h a les 21.30 h. 
 

A les 20 h, demostració de SALTS I ACROBÀCIES a la plaça del Conqueridor. 
Després hi haurà la possibilitat que les persones assistents puguin practicar. 
Places limitades. Inscripcions al whatsapp 681078167. Ho organitza: Club 
Acrobàcies Artà.  
 

A les 21 h, Festival de Música Antiga: LA MÚSICA QUE FEU BALLAR EL REI 
SOL, espectacle dirigit per Pau Pascual, combina música, dansa i teatre a 
partir de la comèdia ballet El burgès gentilhome, de Molière i Jean-
Baptiste Lully. Amb l’amor lliure com a temàtica principal, s’aconsegueix 
endinsar l’espectador dins l’univers imaginatiu dels dos autors i en el seu 
procés creatiu per crear l’argument i la música de l’obra. A la Parròquia de la 
Transfiguració del Senyor. Places limitades. Preu: 10 €, a <www.ticketib.com>. 
Els doblers recaptats es destinaran als Serveis Socials. Ho organitza: Amics de 
la Música de la Colònia. 
 
A les 22 h, BALL DELS CAPGROSSOS i música de l’estol de xeremiers de 
l’Escola Municipal de Música d’Artà. Pregó d’inici de les festes a càrrec de 
PROTECCIÓ CIVIL. A la plaça de l’Ajuntament. Cal inscriure’s prèviament al 
whatsapp 683370037, fent-hi constar l’activitat, el nom de totes les persones 
participants i els números de telèfon. Aforament limitat. 
 
 
A les 23 h, MOSTRA DE BATUCADES, a càrrec de TREMOLARTÀ, a 
l’amfiteatre de Na Batlessa. Places limitades. Cal inscriure’s prèviament al 
whatsapp 683370037, fent-hi constar l’activitat, el nom de totes les persones 
participants i els números de telèfon. Aforament limitat. 
 
 

http://www.ticketib.com/
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Diumenge 1 d’agost 
 
A les 19 h, TORNEIG D’ESCACS, a l’amfiteatre de Na Batlessa. Inscripcions 
gratuïtes al telèfon 615351553. Ho organitza: Club Esportiu Reis i Dames de 
Llevant. 
 
A les 20.30 h, L’ASSASSÍ DE LA MÀSCARA (escape room urbà). Cartes, 
mapes, pergamí i una sèrie de preguntes enigmàtiques us faran recórrer el 
poble d’Artà per resoldre aquest misteri. Cal inscriure’s prèviament al whatsapp 
680563965, fent-hi constar l’activitat, el nom de totes les persones participants. 
Cal tenir la bateria del mòbil ben plena. Grups d’entre 2 i de 4 participants. Punt 
de sortida: Centre Jove d’Artà. Ho organitza: Àrea de Joventut. 
 
A les 21 h, VI VETLADA DE BALL EN LÍNIA, a la plaça del Conqueridor. Cal 
mostrar el DNI a l’entrada. A la plaça del Conqueridor. Ho organitza: Club de la 
Tercera Edat d’Artà. 
 
A partir de les 21.30 h, concert al Santuari de Sant Salvador, a càrrec de 
PEPET i MARIETA, que presenten La vacuna, un nou espectacle que combina 
cançons d’ara i de sempre amb una posada en escena càlida i amb gran sentit 
de l’humor. El resultat és un xou proper salpebrat de gags i sorpreses 
escèniques que tant aconsegueix eriçar la pell a l’audiència com jugar-hi per 
acabar armant una autentica gresca. Hi actuarà de teloner PUNKBOLI. Preu: 
6 €, a <www.ticketib.com>. Ho organitza: OCB d’Artà.   

 
Dilluns 2 d’agost 
 
A les 19.30 h, CENTIMETS & FAMILY BAND! Actuació musical infantil. Cal 
inscriure’s prèviament al whatsapp 683370037, fent-hi constar l’activitat i el nom 
de tots els familiars. A l’amfiteatre de Na Batlessa. Aforament limitat. 
 
A partir de les 19.30 h, semifinals del XXIX Torneig de TENNIS Festes de Sant 
Salvador. Al Poliesportiu Na Caragol.** 
 
A les 21.30 h, representació de l’obra de teatre ADÉU, JANE. Joana s’ha 
d’afrontar a un comiat per al qual no estava preparada: el comiat del seu pit. 
Mentre se sotmet a una ressonància magnètica, reconstrueix els fets que l’han 
portat al moment present. Deixant fluir els pensaments, sabrem quines són les 
seves pors, els seus dubtes i les seves il·lusions. Parla d’allò que tots vivim 
d’una manera o d’una altra: la pèrdua. Venda d’entrades a partir de dimecres 
28 de juliol, de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre o al 971829700. Entrada 
general: 10 € - Entrada reduïda: 8 €. 
 
Dimarts 3 d’agost 
 
A partir de les 17 h, «JOCS D’AIGUA», diada esportiva del Consell de 
Mallorca. Hi haurà una estora màgica, una manta de connexió WOW, vòlei 
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aquàtic, bàsquet aquàtic, tres en ratlla submergible, relleus, material per agafar 
del fons de la piscina. Cal inscriure’s prèviament al 618926167. A la Piscina 
Municipal d’Artà. Duis banyador, gorra de bany i tovallola Ho patrocina: Consell 
de Mallorca. 
  
A les 19 h, partit de FUTBOL CADET, a Ses Pesqueres. Ho organitza: CE Artà. 
 
A partir de les 19.30 h, finals de la categoria sènior plata del XXIX Torneig de 
Tennis Festes de Sant Salvador. Al Poliesportiu Na Caragol.** 
 
A les 20.30 h, actuació de la XARANGA ELS ESPARRALLS, a la plaça de 
Margalida Perelló. Cal mostrar el DNI a l’entrada. 
 
A les 21 h, SORTIDA NOCTURNA AMB BTT. Sortida i arribada al Bar 
Almudaina. És necessari apuntar-se al whatssap 608936367, i és obligatori dur 
casc i llum a la bicicleta. Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un 
adult i els joves d’entre 12 i 18 anys han de dur una autorització del 
pare/mare/tutor/tutora per poder-hi participar. Ho organitza: Club Ciclista 
Artanenc. 
 
A les 22 h, VETLADA MUSICAL CAMP, a càrrec de QUATRE PER QUATRE, 
a la plaça del Pes. Cal inscriure’s prèviament al whatsapp 616617667, fent-hi 
constar l’activitat, el nom de totes les persones participants i els números de 
telèfon. Aforament limitat. Ho organitza: Club de la Segona Edat d’Artà. 
 
Dimecres 4 d’agost 
 
A partir de les 18 h, finals de la categoria escola del XXIX Torneig de Tennis 
Festes de Sant Salvador. Al Poliesportiu Na Caragol.** 
 
A les 19 h, partit de FUTBOL INFANTIL, a Ses Pesqueres. Ho organitza: CE 
Artà. 
 
A partir de les 19.30 h, finals de la categoria sènior or XXIX Torneig de Tennis 
Festes de Sant Salvador. En acabar cerimònia de clausura, es lliuraran els 
trofeus. Al Poliesportiu Na Caragol.**  
 

A les 20 h, MASTERCLASS BALL, activitat ludicofamiliar. Selecciona una 
cançó i crea el teu muntatge de coreografia. Cal inscriure’s prèviament al 
whatsapp 680563965, fent-hi constar l’activitat, el nom de totes les persones 
participants i els números de telèfon. A la plaça del Pes. Ho organitza: Àrea de 
Joventut.  
 
A les 20.30 h, presentació del llibre LA RONDALLA DE PERE PUJOL, UNA 
CUROLLA FETA COL·LECCIÓ, de Joan Bernat Ginard. Al Museu ArtArtà al 
carrer Antoni Blanes nº 19. Aforament limitat. 
 
A les 21.30 h, VII CAMINADA DE LES LLANTERNES. S’hi pot participar amb 
bastons o sense. Si pot ser, tothom ha de dur llum. El recorregut serà d’uns 
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5 km. Punt de trobada a Na Batlessa. Cal inscriure’s prèviament al Gimnàs 
d’Artà o al telèfon 635632950. Ho organitza: Nordic Walking Llevant. 
 
A les 21.45 h, CONCERT DE LA BANDA DE MÚSICA D’ARTÀ, a l’amfiteatre 
de Na Batlessa. Aforament limitat. Cal inscriure’s prèviament al whatsapp 
683370037, fent-hi constar l’activitat, el nom de totes les persones participants i 
els números de telèfon. 
 
Dijous 5 d’agost 
 
A les 19 h, partit de FUTBOL JUVENIL, a Ses Pesqueres. Ho organitza: CE 
Artà. 
 
A les 19 h, lliurament de trofeus del TORNEIG DE BILLAR i del TORNEIG DE 
PETANCA de l’Associació de Persones Majors. Al Club de la Tercera Edat. 
 
A les 20 h, INAUGURACIÓ DE LA REMODELACIÓ DE LA SALA DE LES 
PROMESES, exvots i altres objectes regalats per persones devotes dels 
pobles d’Artà i Son Servera a la Mare de Déu de Sant Salvador al llarg del 
temps. Seguidament, es podran visitar les reformes fetes i veure la restauració 
de les seves corones i el tron de fusta original. Romandrà oberta fins dia 8 
d’agost, de les 10 h a les 20 h. Al Santuari de Sant Salvador. 
 
A les 21.30 h, representació de l’obra de teatre TACONS I PARTITURES, a 
càrrec de Fila Zero Teatre. Una colla de músics vividors i no gaire professionals 
són despatxats de l’orquestra on tocaven. Aquell mateix vespre, sense fer-ne 
comptes, són testimonis de l’assassinat d’un col·laborador de la policia. Per 
poder fugir dels gàngsters, es veuen obligats a fer uns “canvis” i a sofrir les mil 
peripècies per poder salvar la vida. Direcció: Bernat Mayol. Venda d’entrades a 
partir del 3 d’agost, de 19 h a 21 h, o al telèfon 971829700. Preu: 10 € - 
Reduïda: 8 €. Al Teatre d’Artà.  
 
A les 21.30 h, concert a càrrec de BUHOS, al pàrquing de sa Clota, amb 
l’actuació de MARCEL I JULIA com a teloners. Preu: 16 € + GG, a 
<www.ticketib.com>. Aforament limitat. 
 
Divendres 6 d’agost 
 
A les 15.30 h, 72è CIRCUIT CICLISTA de Sant Salvador. El recorregut serà el 
següent: c/ de Ciutat (sortida), c/ de Josep Melià i Pericàs, c/ Major, c/ de Rafel 
Blanes, c/ d’Antoni Blanes i c/ de Ciutat. Ho organitza: Club Ciclista Artanenc. 
 
A les 19 h, partit de FUTBOL REGIONAL PREFERENT, contra el CD 
Serverense, a Ses Pesqueres. Ho organitza: CE Artà. 
 
A les 20 h, FESTA DE LA TRANSFIGURACIÓ DEL SENYOR, a l’església 
parroquial. Missa solemne presidida per Mons. Sebastià Taltavull, bisbe de 
Mallorca. 
 

http://www.ticketib.com/
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A les 21.30 h, representació de l’obra de teatre TACONS I PARTITURES, a 
càrrec de Fila Zero Teatre. Direcció: Bernat Mayol. Venda d’entrades a partir 
del 3 d’agost, de 19 h a 21 h, o al telèfon 971829700. Preu: 10 € - Reduïda: 8 €. 
Al Teatre d’Artà.  
 
A les 21.30 h, concert a càrrec d’ANEGATS, al pàrquing de sa Clota, amb 
l’actuació del cantautor local SANSA com a teloner. Preu: 9 € + GG,  Els 
tiquets es vendran a <www.ticketib.com>. Aforament limitat. 
 

Dissabte 7 d’agost 
 
A les 19 h, FESTA DE LA MARE DE DÉU DE SANT SALVADOR,  a 
l’esplanada del Santuari. Missa solemne en honor a la Mare de Déu de Sant 
Salvador, presidida per Mons. Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca. A 
continuació, BALL DE LA CISTERNA, a càrrec de l’agrupació Artà Balla i 
Canta i els Xeremiers.  
 
A les 21.30 h, LLIURAMENT DELS PREMIS del CONCURS DE DECORACIÓ 
DE CARRERS I FAÇANES i, a continuació, VETLADA DE BALL DE BOT, a 
càrrec de l’agrupació ESCLAFITS I CASTANYETES, a la plaça del 
Conqueridor. Cal inscriure’s prèviament al whatsapp 683370037, fent-hi constar 
l’activitat, el nom de totes les persones participants i els números de telèfon. 
Aforament limitat. 
 
A les 24 h, GRAN TRACA de fi de festa, des de la mateixa plaça. 
 
 
**Aquesta  programació es por veure modificada segons els de criteris de 
l’organització. 
 
 
Durant aquests dies hi haurà mercat municipal (3 d’agost) i mercat de  2a mà  
(1 d’agost). 
 
A causa de la situació sanitària actual i dels canvis normatius  
consegüents en matèria de mobilitat, higiene i distància social, els actes 
programats es poden veure afectats en funció de com evolucioni la 
normativa esmentada.  
 
D’acord amb les autoritats sanitàries i seguint els protocols de seguretat 
decretats pel Ministeri de Sanitat, l’Ajuntament d’Artà informa del següent: 
 
* L’aforament és limitat en tots els actes.  
* Les reserves als actes s’han de fer de manera anticipada i NO es podran 
adquirir entrades a la porta del recinte.  
* És obligatori l’ús de mascareta en tots els actes. 
* S’ha de realitzar una neteja de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i a la 
sortida del recinte.  
* Per poder accedir al recinte, s’ha de dur la confirmació del whatsapp. 

http://www.ticketib.com/
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* S’ha de respectar la distància de seguretat tant a l’entrada, com a la sortida i 
també dins el recinte. 
* Les portes del recinte s’obriran una hora abans que comenci cada actuació 
per assegurar una entrada escalonada del públic.  
* En tots els casos, s’han de seguir les instruccions del personal de seguretat 
tant a l’entrada, com a la sortida i dins el recinte, el qual indicarà com s’ha 
d’actuar en cada moment. 
 
Consultau el programa íntegre i actualitzat a la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.arta.cat).  
 
L’Ajuntament d’Artà vol agrair la col·laboració de totes les persones i 
entitats que, altruistament, fan possible dur a terme aquests actes.  
 
 
  


