
Salutació 

S’acosten dies de festa i la Mare de Déu del Carme es prepara per sortir 
a la mar, a la badia de la qual és protectora, i en el Moll se celebra l’estiu.

La petita comunitat que tants d’anys enrere configurà el Moll i li conferí 
el caràcter que encara avui dia perdura, s’ha vist engrandida. Són moltes, 
ara, les cultures que l’habiten, però així i tot, encara és viva la llavor que 
hi deixaren els seus primers pobladors. 

Cal mantenir una actitud oberta cap a tot allò que porten els nous 
temps, però sense perdre res pel camí, hem de saber preservar el nostre 
entorn perquè és el que ens ha permès ser capdavanters en molts dels 
àmbits que avui ens són vitals. Aquests nous temps ens han de portar 
prosperitat, però el preu a pagar tampoc no ha de ser la pèrdua de la 
pròpia identitat i de la idiosincràsia que ens caracteritza, ens hem de 
sentir orgullosos de ser com som i, sobretot, hem de saber transmetre 
aquest sentiment. 

Hem encetat una nova legislatura i estam preparats –ara encara amb 
més força i empenta- per tirar endavant un projecte comú: fer del Port 
de Pollença un lloc fascinador que quedi a la memòria d’aquells que el 
visiten. El millor paratge pels seus habitants; un lloc on es trobin a gust, 
i on viure i conviure sigui un exercici de complaença. 

Amb el mes de juliol arriba la festa, i n’hi ha per a tots. Gaudiu-ne tant 
com pugueu amb amics, veïnats i parents.

Molts d’anys!

 El batle     El regidor delegat de 
Festes Port de Pollença

            Bartomeu Cifre Ochogavia Andrés Nevado Rodríguez

Divendres 5 de juliol
18.00 h  Taller de Transpolseres a càrrec de Chrysallis. Vine a crear la teva 

polsera o braçalet amb els colors de la bandera transsexual, al parc 
infantil de l’edifici Miquel Capllonch. 
Organitza: Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Pollença

20.00 h  Inauguració de l’exposició de fotografia “MO” de Toni Perelló 
Valls i mostra dels tallers de costura, restauració i decoració de 
mobles duita a terme a al local social de l’Associació de Veïns del 
Port de Pollença. 
Organitza: Associació de Veïns del Port de Pollença 

21.00 h  Pregó amb el títol “A les mares”, a càrrec de Joan Orell Bauzà. A 
continuació concert a càrrec de Voicello. 
Acte seguit s’oferirà un granissat a les persones assistents.

Dissabte 6 de juliol
21.00 h    VII Cursa popular marinera al passeig de Saralegui. 

Organitza: Associació de Veïns del Port de Pollença.

23.30 h  Revetla amb Té la Marinera, el grup Aftersun i Deejaysgrup 
a la plaça de Miquel Capllonch.

Diumenge 7 de juliol
21.00 h  Mostra de ball de pagès a càrrec de l’agrupació Aires de la Cala, 

a la plaça de Miquel Capllonch. 
Organitza: Aires de la Cala

22.30 h  A la plaça de Miquel Capllonch, concert a càrrec del grup 
Feeling

.

Dilluns 8 de juliol
17.00 a les  
21.00 h  Mercadet solidari a benefici de l’AECC, a la plaça de Miquel 

Capllonch. 
Organitza: AECC - Col·labora: ONIT

18.30 h  Festa d’aigua i atraccions aquàtiques per a infants, a l’aparcament 
de la piscina municipal. En acabar de gaudir de l’aigua podreu 
participar a la festa de l’escuma i acabar de remullar-vos amb el 
camió antic dels bombers.

20.30 h  Cercavila amb els gegants de Pollença, l’Esbart de Sant Jordi, 
acompanyats dels xeremiers de La font del gall. Concentració a 
la plaça de Miquel Capllonch.

21.00 h  Revetla concert a càrrec de Al Boleo, Spring Jam Time, 
Majava, The Order, a la plaça Miquel Capllonch. 
Organitza: Associació de musics de Pollença

DIMARTS 9 de juliol
18.30 h  Animació infantil a càrrec de Uapidubi, a la plaça Miquel 

Capllonch. En acabar els infants rebràn un gelat, gentilesa de Can 
Butxaca.

22.00 h  Nit d’humor a càrrec de Xavi Canyelles, Carlitos i Chely 
Capitán a la Plaça Miquel Capllonch.

Dimecres 10 de juliol
21.00 h  Sopar solidari a benefici d’AFAMA a la plaça de Miquel 

Capllonch.

22.30 h  A la plaça de Miquel Capllonch, ball de saló a càrrec de Galatzó. 
Animació a càrrec de Xaranga.

Dijous 11 de juliol
18.00 h  Taller d’estels per a infants a la platja de la Gola. Vine a fer el teu 

estel i aprèn a fer-lo volar! 
Organitza: AECC - Col·labora: ONIT

21.00 h  Revetla concert a càrrec de Felix,Pep Toni & Cristian, The 
Order, Manteca Latin Project, a la plaça Miquel Capllonch. 
Organitza: Associació de musics de Pollença

Dissabte 13 de juliol
07.00 a  
20.00 h  Torneig “Dragut” de rugbi platja, a la Gola. 

Organitza: Corsaris Rugby Football Club

19.00 h  Ludoteca Colorins, espai de joc i entreteniment per a infants d’1 
fins a 12 anys. Els infants podran gaudir d’una selecció de jocs i 
minidiscoteca a la plaça de Miquel Capllonch.

22.00 h  Festa a la Gola amb Deejaysgrup. 
Col·labora: Associació de Veïns del Port de Pollença
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Exposicions
Galeria Joan XXIII “Tot Marco”: Exposició col·lectiva de 
diversos pintors.

8 Vuitulls: Exposició multidisciplinària d’artesania, art 
emergent i disseny.

Reial Club Nàutic: Dibuixos del VII Concurs de dibuix 
“Badia de Pollença” de l’alumnat d’educació infantil del CEIP 
Port de Pollença.

MERCADET D’ARTESANIA al passeig d’Anglada Camarasa
 • Dissabte 13 de juliol de les 18.00 a les 23.00 h.
 • Diumenge 14 de juliol de les 18.00 a les 22.00 h.

Poema
Damunt la mar blava
d’aquesta badia,
Oh Mare del Carme,
moveu fresca brisa.

I envant, barca intrèpida,
bordades segures,
feim proa a les costes
de Glòria futura.

Bernat Cifre

Diumenge 14 de juliol
18.30 h  Missa solemne a la parròquia de la Mare de Déu del Carme. 

S’interpretarà la “Salve Marinera” i, amb acompanyament de la 
Banda de Música de Pollença, l’”Himne a la Mare de Déu del 
Carme”. Acte seguit processó marinera amb les imatges de Sant 
Pere i la Mare de Déu del Carme.

Per poder participar a la processó us heu d’inscriure prèviament a l’oficina 
municipal del Port de Pollença. En el cas que no estigueu inscrits, l’Ajuntament 

no es farà responsable dels possibles danys que se us puguin ocasionar.

23.00 h  Correfocs a càrrec de la colla de dimonis Ca de bou acompanyats 
dels tamborers Ca de bou. Itinerari: plaça de Miquel Capllonch, 
carrer de l’Ecònom Torres, passeig de Saralegui i la Gola.

24.00 h  Focs artificials a la platja de la Gola a càrrec d’EUROPLA S.L.

DiMARTS 16 de juliol
20.30 h  Actuació del Cor de Pollença, a la parròquia de la Mare de Déu 

del Carme. 
Organitza: Associació de Veïns del Port de Pollença


