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Sant Pere 2021 

 
Juny 

 
CONCURS DE DECORACIÓ DE CARRERS I FAÇANES. Premi de 500 € al 
carrer guanyador i de 250 € al de decoració de façana. Inscripcions a l’oficina 
municipal o al 971589297. Consultau les bases del concurs a <www.arta.cat>. 

 
Divendres 25 
 
A partir de les 18 h, inici de l’activitat CAVALLETS ECOLÒGICS, a la plaça de 
Sant Pere. Hi col·labora: Centre Cultural. 
 
A les 19 h, EXHIBICIÓ DE L’ESCOLA DE JUDO, a càrrec del Club de Judo 
Renshinkan, a la plaça de Sant Pere.  
 
A les 21.30 h, VETLADA DE BALL DE BOT, a càrrec de l’agrupació Artà Balla 
i Canta, a la plaça de Sant Pere. Les entrades es poden recollir a l’oficina 
municipal de la Bassa d’en Fasol fins dijous 24 de juny, de les 10 h a les 14 h. 
Aforament limitat. 
 

Dissabte 26 
 

A les 9.30 h, PASSEIG CICLOTURÍSTIC FAMILIAR. Vine d’Artà a la Colònia 
de Sant Pere en família amb el Club Ciclista Artanenc. Partida des de la plaça 
de Joan Ginard Ferrer (Bar Almudaina), arribada a la plaça de la Bassa d’en 
Fasol i tornada lliure (el Club facilitarà el transport de bicicletes). A la Bassa 
d’en Fasol hi haurà galletes, fruita i aigua per a tots els participants. És 
obligatori dur casc i els menors de 16 anys han d’anar acompanyats d’un adult. 
Inscripcions al telèfon 608936367. Ho organitza: Club Ciclista Artanenc. 
 
A partir de les 16 h, MERCADET ESTIUENC (arracades, tatuatges, joguines, 
roba, etc.) al passeig Marítim. 
 
A partir de les 17 h, SORTIDES AMB PIRAIGUA. Hi haurà 1 grup per hora, 
amb un màxim de 10 a 15 persones per grup. Activitat dirigida a joves d’entre 
12 i 30 anys. Inscripcions al 680563965 (whatsapp). Des de la platja de sa 
Torre. Ho organitza: Àrea de Joventut. Hi col·labora: Consell de Mallorca. 
 
A les 17 h, RECOLLIDA SOLIDÀRIA DE PLÀSTICS AL LITORAL COLONIER 
i, a continuació, exposició i visualització dels residus trobats, al passeig 
Marítim. 
 
A les 18.30 h, IX CURSA POPULAR INFANTIL ARRAN DE MAR. Inscripció 
prèvia a la plaça de Sant Pere a partir de les 17.30 h, només per a les curses 
infantils (menors de 13 anys). Sortida i arribada a la plaça de Sant Pere.  
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A les 19.30 h, IX CURSA POPULAR ARRAN DE MAR per als majors de 13 
anys, hi haurà dues distàncies: 5 km o 10 km. Inscripcions a la pàgina web 
<www.elitechip.net>, fins al 25 de juny. Ho organitza: Club Atletisme Artà. 
 
A les 21.30 h, VETLADA MUSICAL a càrrec d’OR (O-ERRA) al Poliesportiu 
Cap Ferrutx, amb l’actuació del grup local PREMIUM BAND com a teloners. 
Preu: 5 €. Els doblers recaptats es destinaran als Serveis Socials. Les entrades 
es vendran a l’oficina municipal de la Bassa d’en Fasol. 

 

Diumenge 27 
 
A les 18.30 h, «MULTIAVENTURA», diada esportiva del Consell de Mallorca a 
la plaça de la Bassa d’en Fasol. Hi haurà un rocòdrom, un slackline, un circuit 
espartà, etc. Cal inscriure’s prèviament al 680563965 (whatsapp). Aforament 
limitat. 
 
A les 18.30 h, TORNEIG D’ESCACS a la plaça de Sant Pere. Ho organitza: 
Club Esportiu Reis i Dames de Llevant. 
 
A les 19 h, II PUJADA A L’ERMITA DE BETLEM A PEU. Activitat 
ludicofamiliar. Punt de partida: pàrquing des Canons. Inscripcions al 680563965 
(whatsapp). Ho organitza: Àrea de Joventut. Hi col·labora: Consell de Mallorca. 

 
A les 22 h, VETLADA MUSICAL CAMP, a càrrec de QUATRE PER QUATRE, 
a la plaça de Sant Pere. Les entrades es poden recollir a l’oficina municipal de 
la Bassa d’en Fasol fins divendres 25 de juny, de les 10 h a les 14 h. Aforament 
limitat. 

 
Dilluns 28 
 
A les 18 h, TALLERS PER A INFANTS. Jocs populars i pintada de camisetes. 
Inscripcions prèvies al telèfon 654539377 (whatsapp). Activitat organitzada per 
l’AFA del CEIP Rosa dels Vents. A continuació, ESTIU EN FAMÍLIA. Concert 
de música infantil per compartir amb qui més estimes, a càrrec de Lluís Gili i els 
seus dos fills Lluís i Felip i de Conrad Moyà i el seu fill Joan, A la plaça de la 
Bassa d’en Fasol. Les entrades s’han de recollir a l’oficina municipal de la 
Colònia. Aforament limitat. 
 
A les 20 h, HAVANERA, concert de música clàssica a l’Església, a càrrec de  
Josep Francesc Palou (flauta) i Pedro Mateo (guitarra). Interpretaran obres de 
Ravel, Ibert, Piazzolla i Tedesco. Aforament limitat. Entrada gratuïta. Les 
entrades es poden recollir a l’oficina municipal de la Colònia, de dilluns 21 a 
dilluns 28 de juny, de les 9 h a les 14 h, i dimecres 23 de juny, de les 17 h a les 
20 h. Ho organitza: Amics de la Música de la Colònia de Sant Pere.  
 
A les 21.30 h, LLIURAMENT DELS PREMIS DEL CONCURS DE 
DECORACIÓ DE CARRERS I CASES, a la plaça de Sant Pere. 
 

A les 22 h, concert a càrrec de TOMEU PENYA, amb l’espectacle ÍNTIM, a la 
plaça de Sant Pere. Les entrades es poden recollir a l’oficina municipal de la 
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Bassa d’en Fasol, fins divendres 25 de juny, de les 10 h a les 14 h. Aforament 
limitat. 

 
Dimarts 29 
 
A les 19 h, OFICI SOLEMNE EN HONOR A SANT PERE. Presidirà l’eucaristia  
Fra. Tomeu Pastor. A l’Església de Sant Pere. 
 

A les 21 h, ball d’EN XISQUET i NA XISQUETA amb els xeremiers d’Artà i, a 
continuació, CONCERT DE LA BANDA DE MÚSICA D’ARTÀ, a la plaça de 
Sant Pere. Les entrades es poden recollir a l’oficina municipal de la Bassa d’en 
Fasol fins dilluns 28 de juny, de les 10 h a les 14 h. Aforament limitat. 

 
 
(*) Cal arribar als actes amb antelació per evitar cues. 
 
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 de conformitat amb els protocols de 
seguretat decretats pel Ministeri de Sanitat, l’Ajuntament d’Artà informa del 
següent: 
 
- L’aforament serà limitat en tots els actes.  
- Les entrades a tots els actes s’han d’obtenir de manera anticipada i no es 
podran adquirir a la porta del recinte.  
- Les entrades per als espectacles només es poden obtenir a l’oficina municipal 
de la Colònia de Sant Pere i no es poden realitzar reserves per telèfon. 
- L’horari per adquirir entrades serà de dilluns 21 a divendres 25 de juny, de les 
9 h a les 14 h, i dimecres 23 de juny, de les 17 h a les 20 h.  
- En tots els actes és obligatori l’ús de la mascareta i les cadires no es poden 
moure del lloc on estan ubicades. 
- 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 l’entrada. 
- 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 donarà indicacions de 
com actuar en cada moment. 
 
Les restriccions sanitàries seran les que estiguin vigents en el moment de 
realitzar l’activitat. 
 
Consultau el programa íntegre i actualitzat a la pàgina web de 
l’Ajuntament d’Artà (www.arta.cat).  
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L’Ajuntament d’Artà vol agrair la col·laboració de totes les persones i 
entitats que, altruistament, fan possible dur a terme aquest programa de 
festes.  
 
 

 


