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FESTES DE SANT SALVADOR 
De l’1 al 7 d’agost de 2019 
 
 
 
Dissabte 27 de juliol 
 
A les 17 h, Festividad del Señor de Santiago, amb passacarrers  per Artà i fí de 
festa al polígon dels Pujols. Ho organitza: Centre Cultural Boliviano. 
 
A les 21.30 h, paella popular gegant. Preu 10 € (amb beguda i postres). 
Venda de tiquets a la tenda Qué Mona! (c/ de Santa Margalida, 52) o 
directament al Club d’Amics de la Segona Edat d’Artà. Hi haurà música per 
ballar. A la plaça del Pes. Ho organitza: Club d’Amics de la Segona Edat d’Artà. 
 
A les 24 h, Festa Blanca, amb l’actuació dels IPOP’S i el DJ JULIAN, a 
l’amfiteatre de Na Batlessa. Ho organitza: Associació de Joves Arrasartà. 
 
Diumenge 28 de juliol 
 
A les 17 h, XXIV Torneig de Vòlei 4x4, al Poliesportiu Na Caragol. Inscripcions 
fins dimecres 26 a Joan Martí o al Poliesportiu Na Caragol. Ho organitza: Club 
Vòlei Artà. 
 
A les 20.30 h, XI Torneig de Dards. Tancament de la inscripció a les 20 h, al 
Bar Central. Inscripció lliure i obsequi per a totes les persones participants. 
(Programa a part) 
 
A partir de les 21.30 h, concert al Santuari de Sant Salvador, a càrrec de 
CESK FREIXAS. Hi actuarà de teloner Roger Pistola. Preu de venda 
anticipada: 12 € (al Teatre d’Artà i a l’Ajuntament una setmana abans). Preu a 
taquilla: 15 €. Ho organitza: OCB d’Artà.   
 
Dimarts 30 de juliol 
 
A les 19 h, gimcana popular, amb una sèries de divertides proves on les 
persones participants tendran garantides unes bones rialles. A la plaça del 
Conqueridor. Ho organitza: Arrasartà i Centre Jove d’Artà. 
 
A les 22 h, nit d’humor, amb l’espectacle Morera On Fire, un monòleg a càrrec 
de Manolo Morera. Preu: 20 €. Al Punt Cafè. 
 
Dimecres 31 de juliol 
 
A les 9.30 h, inici del Torneig de Futbol 7 Infantil (de 8 a 12 anys). Més 
informació al bar de Ses Pesqueres. Ho organitza: Bar Ses Pesqueres. 
 
A les 19 h, presentació del projecte “Decorem el poble d’Artà per festes”,  a 
la plaça del Conqueridor. Hi haurà llet freda i ensaïmada per a tothom. Ho 
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organitzen: Centre de Dia i Residència,  escoles i Centre Jove. Hi col·laboren: 
Artà Empresarial i Club de la Tercera Edat.  
 
A les 19.30 h, 2a edició del partit de futbol femení entre fadrines, casades, 
separades i les que viuen en pecat. Concentració a les 16 h a Ses Pesqueres 
per escalfar, hidratar-se bé i conèixer el cos tècnic, amb l’animació del 
DJ Gurries. Després del partit, sopar de celebració. Ho organitza: Club Esportiu 
Artà. 
 
A les 21.30 h, Une soirée d’été a la française, concert emmarcat en El XXXI 
Festival d'Artà Antoni Lliteres, a càrrec de BIEL ENSEMBLE (corda i vent) i 
Gabriel Mas Salom (veu), que interpretaran obres de Berlioz, Milhaud i 
Honegger. Preu: 10 €. A la Fundació Museu Aina Maria Lliteres de Can 
Cardaix. 
 
A partir de les 22 h, concurs de karaoke. Hi haurà dues categories: fins a 14 
anys i majors de 14 anys. Un jurat especialitzat valorarà les actuacions i hi 
haurà moltíssims de premis. Ho organitza: Bar Poliesportiu Na Caragol. 
 
 

Inauguració de festes 
 
Dijous 1 d’agost 
 
A partir de les 18 h, finals de PLATA de totes les categories i final de 
dobles del XXVII Torneig de Sant Salvador de Tennis. Al Poliesportiu Na 
Caragol. Ho organitza: Club Tennis Artà. En acabar les finals, hi haurà el 
lliurament de trofeus del torneig de festes i de la temporada i refresc per al 
públic assistent. 
* Aquesta programació es pot veure afectada per criteris de l’organització. 

 
A les 19 h, partit de futbol aleví, a Ses Pesqueres. Ho organitza: Club 
Esportiu Artà. 
 
A les 19 h, inauguració de «COLORS DE MAR», exposició fotogràfica de 
Jaume Cabrer, on els colors de la mar seran els protagonistes. A les voltes de 
Na Batlessa. Romandrà oberta fins dia 7 d’agost, de les 19 h a les 21.30 h. 
 
A les 21.45 h, sortida de l’estol de Xeremiers d’Artà des de l’Escola de 
Música d’Artà cap a la plaça de l’Ajuntament. 
 
A les 22 h, acte inaugural de les festes, amb el ball dels capgrossos i la 
música de l’estol de Xeremiers de l’Escola Municipal de Música d’Artà. Pregó 
d’inici de les festes a càrrec d’Olga Huguet Rodríguez, i coet boiet. A la plaça 
de l’Ajuntament. 
 
A les 22.15 h, des de la mateixa plaça, inici del correfocs, a càrrec dels 
Dimonis de Son Ganxó i la batucada TremolArtà. El recorregut d’enguany serà 
el següent: pl. de l’Ajuntament, c/ de Rafel Blanes, c/ del Sol, c/ de Josep 
Sanxo de la Jordana, c/ de la Parròquia, pl. de l’Església, c/ de les Figueretes, 
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costa d’en Torreta i pl. de l’Ajuntament. Duis la roba adequada per a aquest 
tipus d’acte. En acabar, passacarrer a càrrec de TremolArtà fins a arribar a 
l’amfiteatre de Na Batlessa. 
 
A les 23.30 h, I Moguda Artanenca amb Gent d’Arrel, amb l’actuació de 
VERSIONADOS  i DJ TXEMA SANCHEZ . Hi haurà venda solidària de capells. 
Al carrer de Cristòfol Ferrer Pons. Ho organitzen: Restaurant Can Jaume i Ses 
Tres Forquetes. (Iniciativa privada) 
 
Divendres 2 d’agost 
 
A partir de les 18 h, finals d’OR de les categories Escola i, a les 19.30 h, 
finals d’OR de les absolutes del XXVII Torneig de Sant Salvador de Tennis. 
Al Poliesportiu Na Caragol. Ho organitza: Club Tennis Artà. En acabar les 
finals, hi haurà el lliurament de trofeus del torneig de festes i de la temporada i 
refresc per al públic assistent. 
* Aquesta programació es pot veure afectada per criteris de l’organització. 

 
A les 19 h, lliurament de trofeus del Torneig de Billar i del Torneig de 
Petanca de l’Associació de Persones Majors. En acabar, hi haurà un refresc 
per a les persones participants. Al Club de la Tercera Edat. 
 
A les 19 h, partit de futbol cadet, a Ses Pesqueres. Ho organitza: CE Artà. 

A les 19 h, cucanyes, pal ensabonat i jocs infantils, a la plaça del Marxando. 
Acte amenitzat pels Xeremiers. Ho organitza: col·lectiu de veïnats de la 
Placeta. 
 
A les 20 h, inauguració de «FERROS I GARAVATS», exposició d’escultura i 
pintura de Miquel Sarasate, a l’Ajuntament d’Artà. Romandrà oberta fins a finals 
d’agost, als matins, en horari d’obertura de l’Ajuntament. 
 
A les 21.30 h, representació de la obra de teatre FUM, FUM, FUM, a càrrec de 
Fila Zero Teatre, sota la direcció de Bernat Mayol. Una comèdia refrescant per 
a aquestes festes. Al Teatre d’Artà. Preu: 10 €. Reduïda: 8 €. Venda d’entrades 
a partir de dimecres 31 de juliol, de les 19 h a les 21 h, a la taquilla del Teatre o 
al 971829700. 
 
A les 22 h, gran verbena, amb les actuacions de les orquestres XIRIMINGUET 
BAND, LLUNA PLENA, SOM VERBENES i MADONA, a la plaça del 
Conqueridor. 
 
Dissabte 3 d’agost 
 
A les 18 h, VII Davallada de Carretons de Sant Salvador. Veniu en família a 
riure una estona amb aquests cotxes boigs! Ho organitza: Carretoners de 
Mallorca.  
 
A les 18 h, Torneig 12 h de Futbet. Preu de la inscripció: 30 €/equip. Màxim de 
10 persones per equip. Requisit: camisetes del mateix color. Data límit 
d’inscripció: 31 de juliol. Ho organitza: Bar Poliesportiu Na Caragol. 
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A les 19 h, partit de futbol de 2a regional entre el CE Artà i la UE Porreres, a 
Ses Pesqueres. Ho organitza: CE Artà. 
 
A les 19.30 h, espectacle de màgia a càrrec del MÀGIC CLOQUELL, a 
l’amfiteatre de Na Batlessa. Per a tots els públics. 
 
A les 20.30 h, mostra de fruits d’horts familiars i ecosocials. Duis les 
tomàtigues del vostre hort per mostrar-les. En acabar, es farà un trempó. A 
l’amfiteatre de Na Batlessa. 
 
A les 21.30 h, representació de la obra de teatre FUM,FUM, FUM, a càrrec de 
Fila Zero Teatre, sota la direcció de Bernat Mayol. Una comèdia refrescant per 
a aquestes festes. Al Teatre d’Artà. Preu: 10 €. Reduïda: 8 €. Venda d’entrades 
a partir de dimecres 31 de juliol, de les 19 h a les 21 h, a la taquilla del Teatre o 
al 971829700. 
 
A les 23 h, festa Carnaval d’estiu. Arriba una de les festes més divertides de 
l’estiu a les vies del ferrocarril, amb els grups MARIA’N’GANXA i MONNY 
PENNY i un DJ, a l’Estació del Tren. Hi haurà una decoració diferent, i moltes 
sorpreses per a un vespre inoblidable. Ho organitza: Bar Talayot (Iniciativa 
privada) 
 
A les 24 h, inici de la XXXI edició de la Cursa Popular Festes de Sant 
Salvador. Inscripcions a www.elitechip.net fins dissabte 3 d’agost, a les 13 h. 
Preu (amb el lloguer del xip inclòs): 4 € per Internet i 10 € el mateix dia a la 
plaça fins a les 23.30 h. 1 € de l’import es destinarà a Estel de Llevant. Ho 
organitza: Club Atletisme Artà. 
 
Diumenge 4 d’agost 
 
A les 10 h, I Torneig de Tennis Taula Festes d’Artà, al Poliesportiu Na 
Caragol. Inscripcions al bar del Poliesportiu Na Caragol (tel. 971829730) abans 
del 29 de juliol de 2019. Ho organitza: Club Tennis Taula Artà. 
 
A les 10 h, jornada de portes obertes del Club Agility Artà, a Na Batlesa. 
Vine amb el teu ca o cussa a conèixer i practicar aquest esport i passa-hi una 
bona estona. 
 
A les 10.30 h,  taller de circ en família. S’hi podrà practicar trapezi, malabars, 
equilibris, rul·lo  i monocicle, i acrobàcia, entre d’altres, a càrrec de Cia. Circ 
Bover. A l'amfiteatre de Na Batlessa. 
 
A les 12 h, Vermut amb Banda. Per cinquè any consecutiu, l’Associació Banda 
de Música d’Artà, la nostra Banda, convida tot el poble a gaudir d’uns dels 
actes més esperats de les festes. Vine a fer un vermut amb la família o els 
amics, amb música per ballar, per escoltar o, simplement, per gaudir d’un 
migdia diferent i original. A la plaça de l’Ajuntament. 
 
A les 19 h, partit de futbol infantil, a Ses Pesqueres. Ho organitza: CE Artà. 
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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 h, presentació del llibre Torres i talaies costaneres, a càrrec de 
Vicenç Sastre i Àngel Aparicio, a la sala polivalent del Teatre d’Artà. 
 
A les 21 h, IV Vetlada de Ball en Línia, a la plaça del Conqueridor, amb el DJ 
Pep Rayó Gurries. Ho coordinen: Àngela i Pep. Ho organitza: Club de la 
Tercera Edat d’Artà. 
 
A les 21.30 h, V 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 5 km. Punt 
de trobada a Na Batlessa. En acabar, hi haurà síndria per refrescar el cosset. 
Ho organitza: Nordic Walking Llevant. 
 
A les 23 h, Festa Jove & Nit Free Alcohol, amb l’actuació de CAU D’ORELLA, 
AMAKA i XUBEK, Na Batlessa. Ho organitza: Centre Jove d’Artà. 
 
Dilluns 5 d’agost 
 
A les 9 h, amollada de coloms des del creuer de Petra, a càrrec del Club 
Columbòfil Artanenc. 
 
A les 10 h, actuació dels pallassos Spaguetti, activitat intergeneracional de 
majors i infants, al pati de la Residència. 
 
A les 19 h, des de la plaça de l’Ajuntament, inici de la tradicional cercavila per 
la part baixa del poble, amb els capgrossos, els xeremiers, les autoritats i la 
Banda de Música d’Artà.  
 
A les 20 h, Es Voltí 2.0, sortida des del Convent i final de festa al Bar Pas a 
Nivell, amb l’actuació de VAL9. Ho organitza: Associació Arrasartà. 
 
A les  20.30 h, inauguració de l’exposició col·lectiva de pintura «El fuego de 
los colores», a la galeria DomusART (carrer de Ciutat, 12). Romandrà oberta 
en horari comercial fins dia 31 d’agost. 
 
A les 22 h, sopar a la fresca, amb un tribut especial a MECANO. Reserves de 
taules i cadires a l’Ajuntament, fins a les 12 h. Ho organitza: Artà Empresarial. 
 
A les 24 h, gran castell de focs artificials, a càrrec de Pirotècnia Europlá. 
 
Dimarts 6 d’agost 
 
A les 10 h, des de la plaça de l’Ajuntament, inici de la tradicional cercavila per 
la part alta del poble, amb els capgrossos, els xeremiers, les autoritats i la 
Banda de Música d’Artà.  
 
A les 17 h, partit de futbol femení, a Ses Pesqueres. Ho organitza: CE Artà. 
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A les 18 h, Súper Boti-Xop, amb castells inflables, tobogans d’aigua, lliscadors 
i, per acabar, festa de l’escuma infantil! A poliesportiu  parc de Na Caragol. És 
gratuït.  
 
A les 19 h, partit de futbol de 2a regional entre el CE Artà i el CD Manacor. 
Ho organitza: CE Artà. 
 
A les 20 h, solemne celebració de l’Eucaristia a l’església parroquial, amb la 
participació de l’Orfeó Artanenc. Presidirà l’Eucaristia el rector de la Parròquia, 
Mn. Joan Servera. 
 
A les 22 h, verbena monumental de Sant Salvador, amb les actuacions de les 
orquestres OASIS, BIG MARÍTIM, THE WATEQUES i SUSTRANDOS, a la 
plaça del Conqueridor. 
 
Dimecres 7 d’agost 
 
A les 15.30 h, LXX 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, celebració de l’Eucaristia presidida pel rector de la Parròquia, 
Mn. Joan Servera, i ball de la cisterna a càrrec de l’agrupació Artà Balla i Canta 
i els Xeremiers, a l’esplanada de davant de Sant Salvador. 
 
A partir de les 19.30 h, festa Holi infantil. Vine amb roba vella de color blanc i 
ulleres i gaudeix d’una divertida festa amb pólvores de colors i música actual, 
amb els DJ’s R&R. A l’amfiteatre de Na Batlessa. 
 
A les 22 h, festa pagesa i ball obert amb l’agrupació Artà Balla i Canta, a la 
plaça del Conqueridor. 
 
A les 24 h, gran traca de fi de festa, des de la mateixa plaça. 
 
 
 
 
Molt bones festes a tothom i molts d’anys! 
 
 
Durant les festes no hi haurà mercat municipal ( 6 d’agost). 
 
Aquest programa és un resum dels actes de les festes. Consultau el programa 
íntegre a la pàgina web de l’Ajuntament d’Artà (www.arta.cat) 
 
L’Ajuntament d’Artà vol agrair la col·laboració de totes les persones i entitats 
que, altruistament, han fet possible dur a terme aquest programa.  


