
Miquel Cabot, batle de Marratxí

l   Queda totalment prohibit emprar pirotècnia particular, 
       no controlada per l’organització. 
l  Duis roba de cotó; calçons i màniga llarga; calçat adequat; 
      capell o mocador al cap;  taps a   les orelles i ulleres 
      que protegeixin els ulls. 
l  Els vidres de les ulleres i les càmeres es poden fer malbé amb les espires. 
l  No tireu aigua. 
l  No toqueu, recolliu o manipuleu artefactes pirotècnics. 
l  No fumeu ni encengueu foc prop dels contenidors de material pirotècnic. 
l  Com a públic per a presenciar l’actuació us heu de situar 
      a una distància prudencial. 
l  Heu d’evitar que els infants i les persones amb mobilitat 
      reduïda se situïn a les primeres files. 
l  Podeu ballar amb els dimonis, però sempre amb una actitud de festa. 
l  Com a públic que participa al Correfoc, sou els responsables 
      primers i únics dels accidents que hi pugui haver 
      si no seguiu les recomanacions i les mesures assenyalades. 

MESURES DE SEGURETAT 
PER AL CORREFOC

Benvolgudes i benvolguts,

Ja arriben a Marratxí les festes de Sant Marçal! Les nostres són les primeres festes 
patronals de l’estiu a Mallorca, i comença un temps ple d’activitats, de concerts, de 
bauxa i de bon ambient.

Les festes de Sant Marçal són el punt de trobada de tots els marratxiners i totes les 
marratxineres, el punt que uneix tots els nostres nuclis. La riquesa que té la diversitat 
del nostre municipi s’enrevolta aquests dies entorn de l’església de Sant Marçal per 
gaudir de les atraccions situades a la Verònica, els espectacles i la música al rotllo o les 
paradetes i exposicions a la plaça; però, sobretot, els marratxiners i les marratxineres 
gaudim de la companyia de tots aquells que ens atracam a Sant Marçal des de qual-
sevol indret del nostre estimat municipi. Aquestes festes es converteixen en l’excusa 
perfecte per trobar-nos amb tots aquells que estimam.

I així com divers és el nostre municipi, també ho són les nostres festes; encetam dia 
22 amb el Marrockxí per acabar dia 30 amb els tradicionals focs artificials passant per 
les exhibicions de molts dels nostres clubs esportius i les exposicions de la feina feta 
per diverses de les nostres associacions; també gaudirem de rock, ballades populars i 
comèdia, etc.

Com a batle de Marratxí, vull agrair molt especialment a totes les persones que han 
fet possible aquest programa, des de les nostres associacions, clubs, entitats i a tots 
els funcionaris de l’àrea de Fires i Festes, Brigada i Policia que vetllen perquè les festes 
siguin un èxit, especialment els voluntaris de Protecció Civil, que ofereixen el seu 
temps per tal que la ciutadania de Marratxí pugui gaudir de les nostres festes de la 
millor manera.

Marratxineres i marratxiners: 
Sant Marçal ja és aquí, gaudim de les nostres festes!
Molt d’anys!

DEL 21 AL 30 DE JUNY
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DIVENDRES 21
✹  Adoració al Santíssim
Església de Sant Marçal, 19.30 h.
Organitza: Parròquia de Sant Marçal.

✹  XXXII Certamen de Pintura de Sant 
Marçal. Lliurament del premi i inauguració 
de l’exposició
Centre Cultural s’Escorxador de Marratxí, 20 h. 

DISSABTE 22
✹  Torneig d’Scooter
Classificacions a les 9.30 i finals a les 12 h.
Col·labora: Roll & Roll
Skatepark de Sant Marçal, 9.30 h.

✹  MARROCKXÍ 2019!
Concert de bandes locals de Marratxí i amb l’actuació 
d’un grup convidat: ANEGATS! Rotllo de Sant Marçal, 20 h.

DILLUNS 24
✹  Torneig de Petanca Sant Marçal
Del 24 al 28 de juny. Inscripci ons en el Club Petanca 
Cas Capità o al telèfon 661 368 499 (Pepe Escobar).
Pistes de petanca. Cas Capità, 20.30 h.

DIMARTS 25
✹  Exhibició del Club Gimnàstica Rítmica 
Costa i Llobera
  Pavelló del CEIP Costa i Llobera, 18.30 h.
✹  Fi de curs de l’Escola Municipal de Música
Plaça de l’Església. Es Pont d’Inca, 19 h.
✹  Ballada popular amb Es Raiguer i Terra Roja
Rotllo de Sant Marçal, 20.30 h

DIMECRES 26
✹  Festa Holi!
Recollida de paquets amb pols holi a partir de les 
18.30 h. La Verònica, 19 h.
✹  XXVIII Trobada d’associacions 
de persones majors de Marratxí
Amb les actuacions de 
Trio Aquarius, Trio Aura i 
TOMEU PENYA, amb el seu 
espectacle Íntim.
Rotllo de Sant Marçal, 20 h.

 DIJOUS 27
✹  Inauguració de la Mostra de Costura 
Creativa i Cordats
A càrrec de les Mestresses de Casa de sa Cabaneta.
Saló parroquial, 18 h.

✹  Pregó de festes
A càrrec de l’actriu AGNÈS LLOBET. Abans, amolla-
da de coloms per part de la societat columbòfila 
“L’Esportiva Missatgera”. En acabar el pregó, concert 
de la Coral de Marratxí, dirigida per Maia Planas, en 
benefici de l’AECC-Marratxí.
Església de Sant Marçal, 
19.30 h. 

✹  Ballada popular amb Aires des Pla de 
Marratxí i Engalba
Rotllo de Sant Marçal, 21 h.

DIVENDRES 28
✹  Inauguració de la mostra de bonsais
De la mà de la Societat Bonsai Balear
Saló Parroquial, 16h.

✹  2ª TXIFEST. Parc Esportiu Jove
Amb jocs d’aigua, futbol bombolla, arch battle, 
gladiadors, sopar i més sorpreses (a partir dels 12 
anys). Inscripcions el mateix dia.
Camp de futbol de Son Caulelles, 18 h.
Amb la col·laboració del Fires i Festes del Departa-
ment de Cultura, Esports i Patrimoni del Consell de 
Mallorca. 
✹  Exhibició del Club Esportiu Taekwondo 
Marratxí La Verònica, 19.30 h.

✹  Donallop en concert
Gratuït, reservant entrades al telèfon 971 79 76 24 o 
a l’adreça cultura@marratxi.es.
Amb la col·laboració del Departament de Cultura, 
Esports i Patrimoni del Consell de Mallorca.
S’Escorxador de Marratxí, 20h. 
✹  Concert Nit Jove i amb Orgull!
Amb els grups Aftersun, Mala Hierba, Ipop’s, SÔBER 
i dj. Abans de començar els concerts, lectura del 
manifest en motiu del dia internacional LGTBI.
Rotllo de Sant Marçal, 22.00 h. 

DISSABTE 29
✹  Festa Sant Marçal Petit!
Contacontes Las aventuras de Tulipán, de la mà 
de Chrysallis, associació de famílies de menors 
transexuals, 10 h.
Castells aquàtics i festa de l’escuma, 10.30 h.
La Verònica.

✹  Missa i celebració del XLI Homenatge 
a la Vellesa, amb l’acompanyament dels 
Xeremiers de Marratxí
Església de Sant Marçal, 19 h.
✹  Trobada de xeremiers
Organitza: Aires des Pla de Marratxí, en motiu del seu 
40 aniversari
Plaça de Sant Marçal, 20 h. 

✹  Correfoc
A càrrec dels Dimonis de Fang 
La Verònica, 22 h.

✹  Concert Revetlla
Amb els grups Miaulos, Nuan, Ses Bubotes, La 
Canción del Verano, XAVI SARRIÀ I EL COR DE LA 
FERA i dj. Rotllo de Sant Marçal, 22.00 h.

DIUMENGE 30
✹  VIII Trofeu Festes de Sant Marçal de 
volei-platja 4x4 (fins a 14 anys)
El preu de la inscripció és d’1 kg de menjar per par-
ticipant, a benefici del Casal Solidari de Pòrtol. Més 
informació a www.voleibolportol.com.
Pista de volei-platja de l’Open Marratxí, 10 h.
Organitza: Club Voleibol Pòrtol.

✹  Plantada de na Bet i en Marçal, els 
Gegants de Marratxí
Plaça de l’església de Sant Marçal, 10.30 h. 

✹  Missa solemne en honor a Sant Marçal, 
patró de Marratxí
Ball de l’oferta a càrrec de l’agrupació Es Raiguer.
Església de Sant Marçal, 11 h. 

✹  Ball dels Gegants i Caparrots de Ma-
rratxí, acompanyats dels Xeremiers de 
Marratxí
Plaça de l’església de Sant Marçal, 12 h.

✹  VII Trofeu Festes de Sant Marçal de 
volei-platja 4x4 (a partir de 14 anys)
El preu de la inscripció és d’1 kg de menjar per par-
ticipant, a benefici del Casal Solidari de Pòrtol. Més 
informació a www.voleibolportol.com.
Pista de volei-platja l’Open Marratxí, 16 h.
Organitza: Club Voleibol Pòrtol.

✹  Concert de la Banda Municipal de Marra-
txí, dirigida per Silverio Duato
Plaça de l’església de Sant Marçal, 20 h.
✹  Nit de comèdia amb “3 nits sense dormir”
Obra de la Companyia Teatre Trui, amb la presenta-
ció del còmic Xavi Canyelles.
Rotllo de Sant Marçal, 21 h.
✹  Castell de focs artificials
La Verònica, 00 h. 

P R O G R A M A

EXPOSICIONS
✹  XXXII Certamen de Pintura de Sant 
Marçal. Del 21 de juny al 18 de juliol, de 
18 a 20h. S’Escorxador de Marratxí. Camí de 
n’Olesa, 139. Sa Cabaneta.

FIRA
✹  Del 27 al 30 de juny, fira amb tot ti-
pus de productes locals i bars a la plaça 
de Sant Marçal i voltants. Zona d’atraccions a 
la Verònica.

Anegats

Donallop

Companya 
Teatre Trui


