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Un altre any ha arribat el mes
d’agost, per tant arriba Sant
Bartomeu, el nostre patró, i és un excel·lent
moment per reunir-nos amb la família i els
amics, per celebrar i gaudir de les festes del
poble.
Aquest dies el poble està més viu que
mai, quasi tots els saliners són al poble,
els estudiants ara no tenen classe, els que
treballen lluny de ses Salines solen demanar
vacances aquests dies. Tothom que pot
procura fer poble, i aquell que no pot, té el
poble dins el seu cor.
Tots necessitam desconnectar de la rutina
diària, i dedicar un temps a passar-ho bé, a
riure, a passejar, a ballar, … tots ens mereixem
“disfrutar” de les festes. I vos puc assegurar
que des de l’ajuntament hem fet tot el que

hem sabut per intentar aconseguir-ho.
S’ha fet molta feina per preparar un ventall
d’activitats diverses amb la il·lusió que
trobeu qualque acte del vostre gust i pugueu
viure Sant Bartomeu amb alegria.
Aprofitaré, per donar les gràcies a tots els que
heu ajudat a fer possible aquest programa,
i com no, a tots els que amb la vostra
participació el fareu realitat.
També vull desitjar-vos, a tots els saliners i
visitants, molta salut i que la pau, l’amistat i la
solidaritat no ens faltin i com no unes bones
festes.
Recordau el lema d’aquests dies “TOTS FEIM
SANT BARTOMEU”. Molts d’anys!
Maria Bonet Rigo
Batlessa de Ses Salines

SALUTACIÓ DEL REGIDOR DE FESTES
Ja hi som! Ja és aquí! Ja ha arribat Sant Bartomeu a ses Salines!
I tots els saliners i salineres, des del més gran
al més petit, ens sentim cridats a fer festa. Alguns fins i tot fent feina perquè la majoria en
pugui gaudir.
Un any més tot el poble comença a tenir
ganes de festa, d’esbarjo i d’oci. Un any més
tots i cada un de nosaltres esperam amb els
braços ben oberts aquests propers dies. Un
mes d’agost que el volem viure amb la intensitat de cada un dels esdeveniments festius,
un mes, que per excel·lència és el que més
ens uneix com a poble.
Amb les repicades de campanes donant
l’ordre de començament de les festes i amb
la Festa del Cavall com a traca final, ens endinsam dins un programa el qual tothom hi
té cabuda. Ningú no es quedarà sense el seu
acte. Vull destacar el XXè Aniversari del Festival de la llluita contra el càncer una mica més
en especial, i recordar tots els actes que són
tradicionals a Sant Bartomeu. Donar també la
benvinguda a altres, com són la I Carrera Nocturna de Ses Salines o el Concert d’Havaneres.
A les mans teniu el programa d’enguany,
amb més de 40 actes i activitats coordinats
per l’Ajuntament i amb la vital col·laboració
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de les entitats i associacions del poble, que
cada un aporten el seu granet d’arena i que
sense elles res no seria possible.
Voldria destacar que aquest programa per sí
sol no és res. Però obté un gran valor quan
saliners i visitants participem a cada un dels
actes de la millor manera. Així que vos deman
que gaudiu al màxim de tots i cada un d’ells,
perquè d’aquesta manera Sant Bartomeu
serà de cada vegada més, el “nostre Sant Bartomeu”, el que feim entre tots!
Finalment, vull dedicar unes paraules a dues
joves promeses, en Lluís Mas, per la seva
medalla de plata als Jocs del Mediterrani i a
Sebastià Portell pel seu 1r Premi al VIè Concurs de Teatre Breu “Inicia’t”, a Badalona, amb
la seva obra de teatre “Un torrent que era la
mar”. Enhorabona i no atureu!
També vull aprofitar aquestes línies per animar-vos a consolidar la iniciativa que any
rere any té una gran acceptació, la de posar
a la façana de casa nostra, la bandera de Sant
Bartomeu. Animau-vos, i recordau que “Tots
feim Sant Bartomeu”! Molts d’anys i millors
festes!
Tolo Salvà Vidal
Regidor de Festes i Participació Ciutadana

BANDERA DE SANT BARTOMEU
Salinera! Saliner! Amics!
Així com l’any passat vàrem impulsar aquesta idea,
des de l’equip de govern hem decidit continuar
amb ella. Com que l’objectiu principal és seguir fent
poble, t’animam a sumar-te a la novadora iniciativa,
perquè cadascú pugui penjar la seva bandera de Sant
Bartomeu.
És per això, que hem decidit que tots els que volguem,
poguem decorar la nostra façana amb la bandera de
Sant Bartomeu, que com ja es va explicar ara fa un
any, sempre serà la mateixa i sempre tendrà el mateix
lema de “Tots feim Sant Bartomeu”. Un detall més a les
nostres festes que de ben segur ens diferenciarà de la
resta.
Com ho podrem fer? Podrem passar a recollir-la per
l’Ajuntament a partir de dia 10 d’agost, al preu de 10 €.
Quan la penjarem? A partir de dia 16 d’agost, dia de
la penjada de banderes i repicada de campanes, just
una setmana abans del nostre patró. La penjarem ben
visible a la façana de casa nostra. La podrem tenir fins
en haver acabat les festes.
Per acabar, només em queda donar-te les gràcies per
voler participar en aquesta iniciativa. Ben segur que ses
Salines destacarà per l’esperit de festa i bon ambient
que ens caracteritza.
A tots i cada un de vosaltres, gràcies, anem per feina...
... i recordau que, “Tots feim Sant Bartomeu”
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Per Josep Maria Panadés

alineres, saliners, amigues i amics, bon vespre a tothom.
En primer lloc vull agrair sa vostra assistència a aquest tret de
sortida de ses festes de Sant Bartomeu 2012, en aquest poble de
Ses Salines que estim i valor tant.

També vull donar ses gràcies al consistori per haver-me elegit com
a pregoner d’enguany. Me sent molt orgullós d’aquesta tasca que
m’han encomanat i de sa responsabilitat que se m’ha concedit.
Tots sabeu qui sóc, i per aquells que encara no me coneixeu vet aquí
sa meva radiografia:
Vaig néixer a Ses Salines un 16 de gener de 1955, just un any abans
de sa neu, es quart germà de cinc, a casa del metge del poble que tots
sabeu qui era.
A s’escola els meus mestres foren Dª Margarita, D. Llorenç i Dª Francisca. Un fet curiós era que ca nostra estava just davant del corral de
s’escola i només havia de botar sa paret per arribar-hi. Però no vos
penseu que tot eren avantatges de viure tant a prop de s’escola. Sa
majoria dels meus companys agafaven sa bicicleta per traslladar-se
des dels seus domicilis fins a s’escola, un passeig del qual jo no podia
gaudir. I com que en tenia tantes ganes de tant en tant agafava sa
meva petita bicicleta, feia dues voltes a s’escola i l’aparcava a sa porta principal. Es problema arribava a s’ hora de sortir, quan no me’n
recordava d’agafar-la, anava cap a casa botant sa paret des corral, i
deixava sa bicicleta a s’escola.
Després de completar els estudis d’ingrés i de primer curs de batxiller
amb don Llorenç, als 11 anys va tocar partir cap a ciutat, a continuar
amb els estudis fins a COU. I després, cap a Barcelona per poder estudiar la carrera de medicina.
Malgrat aquests gairebé onze anys d’estudis fora de casa i de Mallorca, mai vaig deixar d’estar connectat amb el meu estimat poble de Ses
Salines ni vaig deixar de sentir-me Saliner. Tot el contrari, me sentia
Saliner pels quatre costats, m’hi sentia més que mai.
De fet, estudiant a Barcelona, i molts dels aquí presents ho recordaran, cada quinze dies més o manco agafava un avió i venia a ajudar

els meus col·legues de Ses Salines a tirar s’equip de futbol endavant,
a sa difícil tasca de lluitar a tercera divisió nacional contra equips,
tots ells professionals, mentres noltros érem s’únic equip de sa categoria absolutament amateur i gairebé tots els jugadors natius del
poble. Això demostrava la capacitat de la gent del poble de fer accions
altruistes per un be comú, sense remuneració a canvi. No només els
jugadors no cobraven sinó que els directius, entrenador, massatgista,
encarregats del material, cuidador del camp, etc… tampoc, així com
tota l’afició bolcada totalment en s’equip, desplaçant-se a tot arreu.
Més tard veureu la importància d’aquesta afirmació.
Sa meva infantesa a Ses Salines me va inculcar uns valors que tota la
vida m’han servit per funcionar com a persona en aquest món cada
cop més competitiu i dificultós. I aquests valors, com els vaig assolir?
Bàsicament, a través dels pares i educadors del poble, un model de
disciplina i honestedat. Però també, i el més important per ventura,
a través dels jocs d’infantesa, naturals, espontanis, a l’aire lliure sempre, amb molta creativitat i imaginació.
No vull caure amb la ximplesa d’afirmar allò del Manrique: “Qualsevol temps passat va ser millor” No, no, no. Només intent exposar ses
arrels dels valors que assumirem en aquells moments de ses nostres
vides i que consider que són d’actualitat en aquest moment tant delicat que estam passant.
Els meus companys de jocs segur que recordaran amb emoció ses
botelles de penicil·lina per fer ses jugadores de futbol, ses bolles per
jugar a “chiba”, “buen pie” i “tute”, ses pistoles de pinces d’estendre
amb ses que fèiem aquelles guerres tant divertides de blat de moro
els divendres al mig dia quan Don Llorenç se n’anava a Palma. O ses
baldufes amb merros de llima d’acer que en tanta cura anàvem a Son
Baró i amb molta paciència en Bernat, n ‘Andreu, en Toni o en Miquel
els esmolaven, per tal de pegar uns bons pinços.
Tots aquests jocs que habitualment es duien a terme al corral de
s’escola o al mig del carrer, fomentaven la convivència, la fidelitat,
l’amistat, tots mos ajudavem i no hi havia diferències entre noltros.
Aquets carrers que no estaven encara asfaltats i els bassiots que es
formaven a l’hivern es gelaven i era es nostro divertiment rompre sa
capa de gel a potades. Ara amb el canvi climatic i s’asfalt, no hi han
bassiots ni gel.
En aquesta escola varem adquirir molts d’aquests valors ètics i humans que ara tampoc es valoren i noltros ens sentim orgullosos de
tenir.

El respecte als pares, mestres, persones majors, era profund i això facilitava molt l’aprenentatge. Això sí, si arribàvem a casa havent rebut
un càstig, a casa en rebíem un altre, i després mos demanaven què
havia passat; ben igual que ara, no és vera?
No necessitavem entreteniments extres, tècnics, ni artificials, sa natura ens ho donava tot, encara que a vegades noltros la pitjàvem una
miqueta.
Com anècdotes d’aquell temps d’infantesa recordam amb molta cura
i emoció els partits de futbol que es feien al corral de s’escola plassers
contra porresseters, no importava que fóssim 18 contra 16. No se contava, no necessitàvem àrbitre, només el suc de taronja de Dª Juanita
(ma mare), que en els descansos i en acabar els partits ens agermanava, mentres es metge Dº Julià (mon pare) ens curava ses nafres i
posava gafes, per que com sabeu no hi havia gespa en aquell temps
sinó moltes pedres i qualque excrement de gallina.
Fa uns minuts he mencionat que venia a jugar altruistament, perquè
gairebé tothom col·laborava amb activitats col·lectives d’una forma
totalment desinteressada: com per exemple la cavalcada dels Reis, ses
comèdies, el Teleclub, el “Gran Cacau”, es “Zaboe”, d’Església, que
per cert he d’aprofitar l’ocasió d’anomenar sa figura de D. Gabriel
Seguí i sa tasca que va dur a terme al nostre poble, sempre prioritzant
sa humanitat per sobre de sa religió. Com es va integrar al poble!
En aquest mateix sentit d’integració també vull recordar sa figura del
meu pare i sa seva pista de tenis, que era ca tothom, fins i tot ell esperava torn rigurosament per jugar el seu partit, malgrat que ell mateix
feia de transportista, posava les pilotes, arbitrava els partits, fins i tots
els amistosos. Nomes s’impacientava si el venien a cercar per una visita a l’hora del tenis.
Al futbol hi feia el mateix. Ell era el President, però més que res era
honorari, ja que la feina la feia tota n’Andreu de ca’s ferrer i sa seva directiva. Ell ens oferia primes per no esser amonestats durant el partit,
no mai per guanyar o empatar. Les primes eren una cocada, un sopar
d ‘arròs de peix…
En resum en es poble ja posàvem en pràctica sa sentència de l’ex President dels EUA John Fitzgerald Kennedy que deia: “No penseu què
pot fer es vostre país per voltros sinó el que podeu fer voltros per es
vostre pais”.

Pot ser vivim un moments en que en cal una profunda reflexió al pensament de Kennedy. Vivim un temps de desconfiança absoluta en que
hem perdut la fe i la esperança amb les institucions, els polítics, els
governants, els bancs, els professionals i persones en general, fins i tot
uns amb els altres.
Vivim una crisi profunda, no tant econòmica sinó, i molt més greu de
valors ètics i morals.
No vull parèixer pretensiós, moralitzador o posseïdor de la veritat,
res més lluny del meu pensament i les meves paraules. No pretenc
donar lliçons a ningú, però penseu per un moment, fa uns anys, no
tants, com anàvem a comprar, què compràvem i com ho reciclàvem…
Botelles de retorn, paper d’estraça, senalles d’espart, llet amb lleteres
a la vaqueria, restes de verdures i fruites per els porcs darrera casa,
femés al corrals. No hi havia ni era necessària la recollida de fems i
deixalles, quasi no n’hi havia. En el poble encara ara hi ha gent que
segueix practicant aquestes bones costums.
Si he descrit aquesta estampa tant poc optimista es perquè vos vull
encoratjar a prendre mesures positives que mos duguin a canviar
aquest panorama.
Tot el que hem vist i exposat dels valors que vàrem aprendre quant
érem infants en aquest poble tant entranyable, són els que ens han
de permetre sortir d’aquesta situació. I, com és lògic, haurem de començar a donar exemple noltros mateixos els primers.
Però permeteu-me una llicència. Qui creieu que té més poder per caviar ses coses? Els que governen? Els que legislen? Els polítics? Els
que tenim el poder som tots noltros, que per això som tants, i ens hem
oblidat de lo forts que érem quan fèiem força tot plegats! Som noltros que hem de donar es primer pas, i el polítics ens seguiran. Som
noltros que hem de deixar de col·laborar amb sa codícia i recordar
aquella generositat nostra tan meravellosa.
Salineres, Saliners, amigues i amics es el moment de plantejar-nos què
pot fer cadascú de nosaltres per Ses Salines, què pot fer Ses Salines per
Balears i què pot fer Balears per a la resta del món.
“Penseu que si volem podem. Fa més qui vol que qui pot.”
Saliners, salut i molt d’any i que disfruteu de ses festes.
Gràcies!

PROGRAMA D’ACTES SANT BARTOMEU 2013
DIVENDRES, 16 D’AGOST

9 hores – INICI INSCRIPCIONS PER AL BALL MOVE AND DANCE! Comença a inscriure’t a les
classes de ball que es faran per a nins i nines entre 5 i 12 anys, per després fer la demostració
de ball “Move and Dance” dia 23 d’agost!
Nota: Les inscripcions es faran a l’Ajuntament i al Centre Cívic, són obligatòries i el preu és
de 10 €, que inclou les classes de 2 hores dels 4 dies. Les classes seran els dies 19, 20, 21 i 22
d’agost de 10 a 12 hores a les Escoles Velles.
Per a més informació parlar amb la Directora Jessica Deharre, al telèfon 659402231.
Lloc: Escoles Velles.
12 hores – PENJADA DE BANDERES i REPICADA DE CAMPANES, amb motiu de l’inici de les
festes del nostre patró, Sant Bartomeu!
Lloc: Campanar de l’Església.
12 hores – PENJADA DE BANDERES DE SANT BARTOMEU per part dels saliners i salineres.
Vos animam a que torneu crear l’esperit de festa que ens caracteritza, posant ben visible a casa
vostra la Bandera de Sant Bartomeu!

21.30 hores – PREGÓ DE SANT BARTOMEU, a càrrec de Miquel Galmés Pastor. (Metge de
Ses Salines). Lloc: Plaça de Sant Bartomeu.
A continuació, GRAN VETLLADA POPULAR amb el concert de la Banda de Música de ses
Salines. En acabar, hi haurà gelat i ensaïmada per a tothom.
Lloc: Plaça de Sant Bartomeu.

DISSABTE, 17 D’AGOST
9.00 hores – GRAN MARXA CICLOTURÍSTICA. Lleva la pols a la bicicleta i acompanya’ns fins
al cap Salines. No et perdis la ja tradicional marxa cicloturística!
Lloc de partida: Davant l’Ajuntament.
20 hores – INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE PINTURA “TALLER DE PINTURA DE CONXA
CAMARENA”. L’exposició romandrà oberta fins dia 30 d’agost,
de 18 a 21’30 hores.
Lloc: Església Vella
è
Col·labora: Regidoria de Cultura.

XX

22 hores – HOMENATGE A LLUÍS MAS, ciclista local, per la
seva medalla de plata als Jocs del Mediterrani i a SEBASTIÀ
PORTELL, artista local, pel seu 1r premi al VIè Concurs de
Teatre Breu “Inicia’t”, a Badalona, amb la seva obra “Un torrent
que era la mar”.
Lloc: Plaça Major.

FESTIVAL
CONTRA EL
CÀNCER
Plaça Major
de ses Salines

Dissabte 17 d’agost

a les 22.00 hores

22 hores – XXè FESTIVAL A BENEFICI DE LA LLUITA CONTRA
EL CÀNCER. Arriba el XXè Festival! Enguany recordarem
actuacions d’aquests 20 anys, i amb el títol “20 ANYS DE VIDA,
GRÀCIES A TU”.
Lloc: Plaça Major.
Hi col·labora: Junta Local de l’AECC Ses Salines.

Venda d’entrades anticipades:

Ses Salines: Forns i supermercats
Colònia: Joieria Oliver i Drogueria Veny
Campos: Calçats Margalida

ls
pecia
ions es illors
ctuac
22 a ant les m ys!
record s 20 an
st
d’aque

Adult: 9 €
Nin (4-12 anys): 4 €

Organitza:

Patrocina:

JUNTA LOCAL DE SES SALINES
I COLONIA DE SANT JORDI

En acabar – FI DE FESTA, amb DJ convidat.
Lloc: Plaça Major.
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DIUMENGE, 18 D’AGOST
9 hores – GRANS CARRERES CICLISTES DE SANT BARTOMEU, enguany amb un nou circuit.
Sortida i arribada al C/Andreu Burguera Mut.
Ho organitza: Club Ciclista de Ses Salines.
Hi col·labora: Protecció Civil.
19 hores – V FESTA DE S’ESPIGOLADA. “L’espigolador ja arriba, amb el seu carro ple
d’ametlles, per guanyar alguns diners i començar amb les festes tradicionals del poble...” A
càrrec de la Colla de Dimonis Maria Enganxa. Escolanets infernals, s’espigolador, i molt, molt,
molt per espigolar! Ens veiem allà!
Lloc de partida: Ajuntament. Espigolada a l’Església Vella.
Hi col·labora: Colla de Dimonis Maria Enganxa.
20.45 hores – IV FESTA DE LA GENT GRAN. Homenatge a les persones majors de 80 anys i als
matrimonis que enguany compleixen els 50 anys de casats.
**Tots els majors de 80 anys i els matrimonis que enguany compliu els 50 anys, s’han d’apuntar
a l’Ajuntament o a la Residència de Ses Salines, fins dia 15 d’agost.
Lloc: Pati de les Escoles Velles.
21 hores – SOPAR PER A LA GENT GRAN. Una vegada acabats els homenatges, hi haurà un
sopar per a tots els que s’hagin apuntat.
Preu: 2 €.
** La recaptació del sopar anirà destinada a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia.
**Els tiquets es podran comprar a l’Ajuntament o a la Residència de Ses Salines, fins dia 15
d’agost.
Lloc: Pati de les Escoles Velles.
21.45 hores – CONCERT DE BALL DE SALÓ. Arriba el fi de festa d’avui, amb un concert a
càrrec de BALL STIL DUO, perquè ho passeu d’allò més bé i ho balleu fins al final.
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DILLUNS, 19 D’AGOST
19.30 hores – PRESENTACIÓ DE LA REVISTA RESSÓ A SES SALINES! La secció salinera
d’aquesta revista arriba al poble. Aquí tens la seva presentació! T’hi esperam!
Hi col·labora: OCB Ses Salines
20 hores - ACTUACIÓ DELS XEREMIERS DE SES SALINES, DESORIENTATS I LA BIG BAND DE
SES SALINES! Acompanya’ns a aquesta vetllada!
20.30 hores – SOPAR DE GERMANOR, a càrrec de l’OCB de Ses Salines!
Venda de tiquets a Supermercat Es Figueral, Lluïsa Taller d’Enqudernació i Ca na Cati. Preu 6 €.
Els tiquests inclouen pa amb oli, beguda i dolç i es poden adquirir fins dia 16 d’agost.
Hi col·labora: OCB Ses Salines
Lloc: Pati de davant de les Escoles Velles.

DIMARTS, 20 D’AGOST
19.30 hores –JORNADA DEL CAMPIONAT DE TRUC. Cerca la teva parella i apunta’t al
campionat de truc d’aquestes festes.
Inscripcions: A l’Ajuntament fins dia 20 a les 13 hores i al camp de futbol fins al mateix dia a les
19 hores.
**El mateix dia els propis participants decidiran si el torneig s’allarga a l’endemà a la mateixa
hora.
Lloc: Camp de Futbol
21 hores – SOPAR A LA FRESCA, a benefici de les obres de l’Església. T’hi esperam! Preu: 10 €.
Venda de tiquets a Ajuntament de Ses Salines, Dolços 70 i Supermercat Es Figueral, fins dia 17
d’agost. Hi col·labora: Consell Parroquial de Ses Salines. Lloc: Plaça Major.
21.30 hores – MOMENTS EN DIAPOSITIVA a càrrec de Jaume Bonet Vidal, que enguany fa
el seu 50è aniversari com a fotògraf i que arrel d’això cada any podem disfrutar de la seva
feina. Enhorabona! És part d’aquests dies. Aquesta estona entranyable torna entre nosaltres.
Enguany amb els temes “El Gran Cacao”, “Ses misses de l’any 1963” i “sa Festa dels 75 anys de
Ses Salines com a municipi” i VÍDEO RESUM DE L’ANY 2012-2013 DEL GRUP EXCURSIONISTA JA
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DIJOUS, 22 D’AGOST

ARRIBAM!, a càrrec del Grup Excursionista.
Hi col·labora: Regidoria de Joventut, Jaume Bonet Vidal i Toni Caldentey. Lloc: Plaça Major
En acabar – GRAN CONCERT D’HAVANERES! A càrrec del grup HARPELLOTS! No hi faltis!
Lloc: Plaça Major.

DIMECRES, 21 D’AGOST
21 hores – GRAN COMBAT DE GLOSAT! Presentat per Felip Munar i amb els glosadors
convidats: Mateu Matas (Xurí), Maribel Servera (Servereta) i Miquel Cano (Garvinyet). Lloc: Plaça
Major.

Són les festes grans d’estiu,
Celebram a ses Salines
Les meravelles més fines
Que pot gaudir un ésser viu,
i això ens dóna empriu
per fer aquesta vetllada
de glosa enamorada
que ens fan els glosadors:
tots ens faran els honors
per gaudir de la glosada.
Serà en Felip Munar
a la presentació
que sembrarà la llavor
a l’hora de començar,
la pauta ell donarà
a mestre Mateu Xurí,
na Servereta per fi
donarà paraula closa
em Miquelet ja s’imposa
perquè sap prendre camí.
En acabar – FI DE LA VETLLADA AMB BALL DE BOT, a càrrec del grup local “GAUBANÇA”.
Lloc: Plaça Major.

20 hores – PRESENTACIÓ – RECITAL “D’ULLS DE GENETA”, de Marcel Pich. Un poemari
d’amor ambientat entre Ses Salines i Ciutat, amb la intervenció de l’autor, que recitarà alguns
poemes i la participació de Sebastià Portell.
Lloc: Església Vella.
21hores – CONCERT “ARTEFACTES MUSICALS”. T’esperam a compartir una estona amb
música que es durà a terme d’una manera molt especial. Anima’t!
Hi col·labora: Regidoria de Cultura i Consell de Mallorca.
Lloc: Auditori Municipal l’Esponja.

DIVENDRES, 23 D’AGOST
18 hores – GRAN CERCAVILA I RECOLLIDA DE JOIES. Torna el nostre gran cercaviles, on
recollirem les joies per demà! Nins i nines, anau alerta, no estireu molt fort la coa al Dimoni
Vell, perquè els escolanets infernals s’enfadaran... Tot això amb la gran actuació dels nostres
xeremiers
Lloc de sortida: davant l’Ajuntament.
Col·labora: Colla de Dimonis Maria Enganxa i Xeremiers de Ses Salines.
19 hores – GRAN FESTA INFANTIL, amb el grup “MEL I SUCRE”
Anima’t! Vine a ballar, cantar i riure durant una bona estona!
Lloc: Plaça Major.
19.45 hores – NINS I NINES! AVUI PINTAM EL CARRER! Vine
a fer el teu dibuix al carrer. Hem de deixar tot el carrer ben
decorat! En acabar, hi haurà un gelat per a tots els participants!
Lloc: Plaça Major.
20 hores – XXIII CARRERA A PEU “COLÒNIA DE SANT JORDI
– SES SALINES”, amb un ambient d’arribada a càrrec de la SalBatukada de Ses Salines.
El lloc de partida serà al bar Delfín, de sa Colònia, i l’arribada davant el bar s’Alambí, de ses
Salines.
Assisteix a l’arribada de la tradicional carrera a peu! I sobretot, anima a tots els corredors que
fan la carrera des de sa Colònia! Mentrestant esperes, gaudeix de l’ambient a ritme de tambors.
ATENCIÓ:
- Les inscripcions es podran fer on-line a través de la pàgina web www.eltitechip.net i al Bar
Delfín fins una hora abans de la carrera.
- Els menors de 18 anys només podran córrer la carrera si el seu pare, mare o tutor legal firmen
la corresponent autorització
Preu: 6 € (Inclou inscripció, avituallament durant i després de la carrera, camiseta per a tots els
participants, metge, assegurança, ambulància i trofeus) + 3 € de lloguer de chip per la gent
que no en tengui.
**Els empadronats al municipi tendran un descompte de 3 €.
Hi col·laboren: Bar Delfín, Bar s’Alambí, Sal-Batukada de Ses Salines i Protecció Civil.
20.15 hores – GRAN FESTIVAL MOVE AND DANCE. Gran demostració de ball a càrrec de
l’escola de ball “Move and Dance”, amb els nins que hauran fet les classes durant aquesta
setmana passada.
Lloc: Plaça Major.
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22.30 hores – GRAN REVETLLA DE SANT
BARTOMEU, a càrrec de l’ORQUESTRA XIRIMINGUET
BAND, i “LA LOCA MOTORA” i “LA CANCIÓN DEL
VERANO”. Arriba la revetlla, s’acosta Sant Bartomeu
i l’estona de gaudir de la festa, els amics, dels saliners
i de les salineres.
Lloc: Plaça Major.

22 hores – GRAN NIT DE TEATRE, amb l’obra “N’HAN DE VENIR DE CASTA”, a càrrec del grup
Quart Creixent i dirigida per D. Pep Lluís Fernández.
Sinopsi: Una família de poble venguda a més. Una marquesa de Ciutat venguda a menys.
Es necessiten els uns als altres per aconseguir els seus objectius, però res no sortirà com
voldrien...
Hi col·labora: Quart Creixent.
Lloc: Plaça Major
24 hores – GRAN NIT FOCS ARTIFICIALS I FI DE FESTA, a càrrec de la Pirotècnia Jordà. Vine
al C/ La Pau a veure els tradicionals focs artificials. T’hi esperam!
Lloc: C/ La Pau.

DIUMENGE, 25 D’AGOST
9’30 hores – GRAN TIRADA DE RECORREGUT DE CAÇA! Vine a gaudir de sa tirada de Sant
Bartomeu que any rere any organitzen els caçadors locals.
Lloc: Es Camp Simó.
Col·labora: Societat de Caçadors de Ses Salines i Colònia de Sant Jordi.
16 hores - TORNEIG FUTBOL 3X3!! Fes el teu equip i participa al torneig que s’organitza
per tot Mallorca i ara és a ses Salines Els guanyadors participaran a la final que es celebrarà a
Palma a la inauguració del poliesportiu Son Moix!
Lloc: Plaça Major
19.30 hores – PENJADA DE LA BANDERA DEL CAVALL, la qual ens recordarà que només
queda una setmana per la XVI Festa del Cavall de ses Salines.
Sortida de cas flabioler (Avda. Francesc de Borja i Moll, 27) i penjada de la bandera a la Plaça
Maties Salvà, 6.
Hi col·labora: Quart Creixent.

DISSABTE, 24 D’AGOST, DIA DE SANT BARTOMEU!

20 hores – GRAN PARTIT DE FUTBOL. TROFEU DE SANT BARTOMEU. T’esperam a aquest
Trofeu de Sant Bartomeu, partit que enfrontarà el CE Ses Salines (1a Regional) i el Futbol Base
Santanyí (1a Regional).
Hi col·labora: CE Ses Salines.
Lloc: Camp Municipal d’Esports.

18 hores – CORREGUDES A PEU, ESTIRAR CORDA, JOCS POPULARS! Vine a gaudir d’aquesta
estona tradicional i nostra. Pensa a dur les sabates esportives!
Hi col·labora: Associació Esport Saliner.
Lloc: Avinguda Francesc de Borja i Moll.
19’45 hores – ENTREGA D’INSÍGNIES DELS DONATS DE SANG. Entrega d’insígnies a les
persones que han superat les 10, 25 i 50 donacions. Enhorabona a tots ells!
Lloc: Església de ses Salines.
Hi col·labora: Catalina Garí.
20 hores – MISSA SOLEMNE, en honor al nostre patró Sant Bartomeu.
Col·labora: Consell Parroquial de Ses Salines i Coral de Ses Salines.
Lloc: Església de Sant Bartomeu.
21 hores – REFRESC POPULAR. Una vegada acabada la missa, refresc popular per a tots els
assistents.
Lloc: C/ La Pau.
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20.30 hores – NIT DE TEATRE, amb l’obra “Un torrent que era la mar”, escrita per Sebastià
Portell i Clar i representada pel grup de teatre MAROR. Primer aniversari de Maror Teatre i amb
motiu del “Viè Premi de Tatre Breu Inicia’t de Badalona”, la tornam a tenir entre nosaltres! Vine
a celebrar-ho amb nosaltres!
Sinopsi: ‘Un torrent que era la mar’ narra la història d’un poble, Vilamar del Migjorn, a partir de
la veu de quatre dones. La seva solitud, l’enyorança i la guerra són les principals protagonistes
d’aquest drama mariner, on no s’arriba a saber si això que hi ha al poble és la mar... o un torrent.
Preu: 5 €.
** Venda d’entrades al telèfon de la companyia 619 373 799. Places limitades.
Lloc: Auditori Municipal l’Esponja.

DIVENDRES, 30 D’AGOST
22 hores –I CURSA NOCTURNA SES SALINES! Assisteix a la primera
carrera nocturna i de disfresses organitzada per joves del municipi!
Lloc de sortida: Ajuntament
ATENCIÓ: - Les inscripcions es podran fer on-line a través de la pàgina
web www.eltitechip.net i al Bar Sa Plaça fins una hora abans de la carrera.
- Els menors de 18 anys només podran córrer la carrera si el seu pare,
mare o tutor legal firmen la corresponent autorització
Preu: 5 € (Inclou inscripció, avituallament durant la carrera, metge,
assegurança, ambulància i trofeus) + 3 € de lloguer de chip per la gent
que no en tengui. Hi col·laboren: Associació Esport Saliner.

DISSABTE, 31 D’AGOST

19’30 hores –XVI FESTA DEL CAVALL. Arribam a la setzena festa des Cavall de Ses Salines!
Gaudeix d’aquest horabaixa de “jaleo”, anelles, jocs i molt més!
Lloc: El primer toc de flabiol serà a les 19’30 a l’Avinguda Francesc de Borja i Moll, n. 27. La resta
de la festa, a la Plaça Sant Bartomeu.
Ho organitza: Quart Creixent. Hi col·labora: Agrupació Cavallista de ses Salines i Protecció Civil.
En acabar –FI DE FESTA AMB DJ Una vegada es retirin els cavalls, començarà el fi de festa amb
la millor música dels “GASPAR SAMPOL”. Lloc: Plaça Sant Bartomeu.

DIUMENGE, 1 DE SETEMBRE
21’30 hores - CONCERT DE LA CORAL DE SES SALINES. No te pots perdre aquest concert
d’estiu baix el títol “Música des de Mallorca als Estats Units”.
Hi col·labora: ACiM de Ses Salines. Lloc: Davant l’Església

DISSABTE, 7 DE SETEMBRE
23 hores – III FESTA JOVE FINAL D’ESTIU 2013, amb les
actuacions dels DJ’s JAUME COLOMBÀS (“Abraxas” i “El que
faltaba”), JUAN CAMPOS i ÓSCAR ROMERO (Flaix FM i Minibar
Club).
Lloc: Carrer la Pau, davant l’Auditori.
Organitza i col·labora: Associació Esport Saliner

DIUMENGE, 8 DE SETEMBRE

10 hores –FI DE FESTA DE LES ACTIVITATS D’ESTIU! Entrega de diplomes a tots els nins i
nines que han participat a les activitats d’estiu 2013.
Lloc: Camp de Futbol.
10’30 hores –XOP PARC INFANTIL! Nin! Nina! Gaudeix d’un dematí de jocs, de castells
inflables, de castells inflables aquàtics! No et pots perdre aquest dematí. Vine, disfruta de
l’ambient, dels amics i d’aquestes atraccions que tenen l’aigua com a principal aliada.
Lloc: Camp de Futbol.
Col·labora: Regidoria de Joventut.

20 hores – PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “PH BASIC”, original de Jaume
Caldentey, amb dibuixos d’Horació Sapere i partitures de David León.
També comptarem amb la presència del president de Projecte Home,
Tomeu Català i de Miquel Adrover. També hi participa Leonard Muntaner
Editors.
Lloc: Hotel Can Bonico.

www. bodegabarahona.com
Plaça Sant Bartomeu, 2 - Ses Salines

971 649130
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AQUEST PROGRAMA NO HAURIA ESTAT POSSIBLE SENSE VOSALTRES.
A TOTS I A CADA UN, MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA AJUDA!
Policia Local
Protecció Civil
Consell de Mallorca
Regidoria de Cultura
Regidoria de Joventut
Regidoria de Serveis Socials
Regidoria de Turisme
Brigada Municipal
Associació Esport Saliner
Colla de Dimonis Maria Enganxa
Xeremiers de Ses Salines
Miquel Galmés
Club Ciclista de Ses Salines
AECC de Ses Salines
Jaume Bonet Vidal
Sebastià Portell
Grup Excursionista Ja Arribam
Blai Rosselló
Conxa Camarena
Sergio Fernández
Obra Cultural Balear de Ses Salines
CE Ses Salines
Associació de Caçadors de Ses Salines
Penya Esportiva s’Alambí
Associació de Persones Majors de Ses Salines
Consell Parroquial de Ses Salines
Banda de Música de Ses Salines
Coral de l’ACiM de Ses Salines
Quart Creixent Teatre
Bar Delfín
Bar s’Alambí

Telèfons d’interés
Ajuntament - 971 64 91 17 – 25 Fax: 971 64 94 54
Policia Local Ses Salines - 971 64 93 11 - 658 99 43 84 - 971 16 60 35
Unitat Sanitària Ses Salines - 971 64 94 40
Unitat Sanitària Colònia Sant Jordi - 971 65 61 31
Centre Cívic Colònia Sant Jordi - 971 16 60 05
Oficina d’Informació Turística - 971 65 60 73
PAC Campos, urgències - 971 65 12 70
Urgències INSALUD – 061
Apotecaria Ses Salines - 971 64 91 44
Apotecaria Colònia Sant Jordi - 971 65 52 07
Guàrdia Civil, urgències – 062
GESA, avaries - 971 65 28 88
Col·legi Públic Ses Salines - 971 64 91 72
Col·legi Públic Colònia Sant Jordi - 971 65 54 77
Escoleta Municipal Ses Salines - 971 64 97 39
Escoleta Municipal Colònia de Sant Jordi - 971 65 57 35
Rectoria Ses Salines – 971 64 91 29
Rectoria Colònia Sant Jordi - 971 65 51 28
Funerària del Migjorn - 669 494 261 - 606 648 778
Bombers – 085
Emergències – 112
Sorea - 971 65 54 78

ajuntament@arrakis.es
www.ajsessalines.net

I els que, sense voler, haguem pogut deixar.
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