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Salutació del Batle

juvenils i per adults. De fet, algunes d’aquestes activitats ja estaven previstes de la 
legislatura anterior i s’han respectat. En aquest sentit, també aprofitam la feina de 
les diferents  associacions i grups del nostre municipi que contribueixen enormement 
en la dinamització de les festes. 

Demostrem al món que el poble de Petra és un poble cívic, demostrem al món que 
som respectuosos, demostrem al món que la festa és festa, que la gent és neta i que 
NO és NO. Demostrem-ho. 

Estimats conciutadans, els anys passen de pressa. Aprofitau cada instant i regalau-
vos les millors festes de la vostra vida. De tot cor, molts d’anys. 

Salvador Femenias Riera, batle de Petra.

Estimats petrers i petreres. Molt sovint, en el transcurs d’un any hi ha moments que 
et fan pensar en la proximitat d’algun esdeveniment que està a punt d’arribar. Quasi 
sempre aquests esdeveniments solen ser dates assenyalades que d’una manera o 
l’altra marquen o han marcat les nostres vides. D’altres, en canvi, ens situen en 
el temps, ens recorden el moment present, i de retruc, el moment que vindrà. Així, 
quan arriben les verges, sabem que aviat arribarà Nadal, o el temps de quaresma 
que ens obre les portes a la primavera. La nostra cultura, les nostres tradicions 
han fet que nosaltres els mallorquins puguem viure cada estació de l’any com a 
mínim amb una celebració. Vivim les festes, però sobretot les convivim perquè la 
festa és l’encontre de la gent amb la seva gent. Així doncs, la calor, les vacances 
escolars, les primeres sortides a la platja, ens indiquen que alguna cosa està a punt 
de succeir al nostre poble: les festes de Santa Praxedis. Aquesta festa que ens uneix 
a tots, aquesta festa que ens fa oblidar les nostres diferències, aquesta festa que 
tant estimam està a punt d’instal·lar-se un any més als nostres carrers, als nostres 
cors.  

Des de l’ajuntament, en Miquel, na Magdalena, en Víctor, en Rafel i el vostre batle 
vos desitjam que visqueu les festes, que les gaudiu i que sigueu molt feliços, però 
igualment vos demanam que les respecteu. La festa és de tot el poble, des del més 
petit al més gran, i som el poble, des del més petit al més gran, els que feim la 
festa. Esperem que la moderació, el seny i la diversió siguin els actors principals 
d’unes festes que prometen molt, amb activitats de tot tipus: culturals, infantils, 



Actuacions de:
DJ ATRÒPIK
DJ PEP ROSSELLÓ  
DJ RAFEL I EUGENI
}hora: 23.00 h
}lloc: Plaça fra juníPer serra

VERBENA JOVE

4 km / 8’5 km. La cursa de 4 km 
es podrà realitzar en la modalitat 
nordic walking.
Sortida de la cursa a les 19’30 h 
des del Bar Ca S’Escolana.
Trofeus per a diferents categories.
Sorteig de regals entre els 
participants.
}organitza: juan ceballos, miquel 
cresPí i elite chiP
}col·labora: ajuntament de Petra

IV CURSA POPULAR 
SANTA PRAXEDIS  
PETRA 2019. MEMORIAL 
CATALINA RIERA 
“SERRETA”

}hora: 18.00 h
}lloc: PoliesPortiu na caPitana

SEMIFINALS  
DE TENNIS DOBLES

Divendres 5 Dissabte 6

Actuacions de:
4L
mADÒNA 
DJ cOyOTE UGLy
DJ myOTRAGUS bALEARIcUS
Concurs de disfresses: Apuntar-
se a la barra dels joves abans 
de la 1.30h.
}hora: 23.30 h
}lloc: Plaça fra juníPer serra
}organitza: associació de joves 
"el dimoni s'hi va retre"
}més informació: facebook i 
instagram @jovespetra 
 

CARNAVAL  
D'ESTIU



}hora: 18.00 h
}lloc: PoliesPortiu na caPitana

SEMIFINALS  
DE TENNIS DOBLES

bALLS EN LÍNIA  
(HORA: 19.30 H)
bALL DE SALÓ I SALSA  
(HORA: 22.15 H)
}cati riera / PeP soler / Paqui lebrón 
}lloc: Plaça ramon llull

GRAN  
FESTA DEL BALL

Concurs fotogràfic per a totes  
les edats pel poble de Petra! 
L’objectiu de la Gimcana és premiar 
les millors fotografies realitzades 
durant el recorregut pels racons 
proposats de Petra, capturant la 
bellesa del poble i les Festes de 
Santa Praxedis.
INScRIPcIÓ: Fins al dia 8 de 
juliol a les 14 h a l’Ajuntament 
de Petra. S’haurà de facilitar l'e-
mail on s’enviaran les bases i més 
informació.
GRUPS: Inscripció individual o amb 
grups de màxim 4 persones.
}hora: 19.00 h
}lloc: Plaça ramon llull
}organitza: serra mamerra
}col·labora: ajuntament de Petra

I GIMCANA 
FOTOGRÀFICA  
SANTA PRAXEDIS 2019

Diumenge 7 Dimarts 9 Divendres 12

Pintura tèxtil i ceràmica, a càrrec  
de Catalina Font i Cris Palmer. 
Portes obertes de dia 12 a dia 14  
de juliol.
}hora: 18.00 h
}lloc: c/de l'hosPital, 6

RACÓ D'ART

}hora: 18.00 h
}lloc: PoliesPortiu na caPitana

GRAN FINAL  
DE TENNIS DOBLES

}hora: 12.00 h

ENLAIRADA  
DE SENYERA

Tremponada per a tothom!
Ball obert amb els grups  
GALIvANçA I RONDALLA DES PLA
}hora: 21.45 h
}lloc: Plaça fra juníPer serra
}organitza: agruPació rondalla des Pla
}col·labora: ajuntament de Petra

TREMPONADA  
I BALL OBERT

A Càrrec de Don Juan Veny,  
metge-pediatre.
}hora: 20.30 h
}lloc: església Parroquial de sant Pere
}col·labora: trossos de marès

PREGÓ  
D’INICI DE FESTES



Venta de tiquets i objectes clovellers  
del dilluns a divendres abans de  
la festa de 10.00 h a 13.00 h i   
de 17.00 h a 20.00 h (Escoles Velles).

normES pEr a la fESTa
quEda ToTalmEnT prohiBiT:
• Tirar aigua als protagonistes de la festa: Balladors, 

Santa Praxedis, Membres de la Batucada i Xeremiers.
• Començar a tirar aigua abans que l'organització doni 

l'avís. DINEm Amb TRANqUIL·LITAT!
• Penjar-se, estirar i/o arrabasar el plàstic col·locat a la 

zona de l'Ajuntament per a la protecció de les façanes.
• Entrar al brollador de la Plaça Ramon Llull.
• Per tant, i per concloure, cIvISmE A LA FESTA!

}hora: 12.00 h
}lloc: concentració església Parroquial de sant Pere
}organitza: associació de joves "el dimoni s'hi va retre"
}facebook i instagram: @jovespetra

XII EDICIÓ FESTA DE 
SES CLOVELLES

Dissabte 13 Diumenge 14

“pER UN GRAPAT D’EUROS”,  
del grup de teatre Calabruix
}hora: 22.00 h
}lloc: escoles noves

TEATRE A LA FRESCA
}hora: 19.00 h
}organitza: serra mamerra

CURSA DE CREU A CREU

A càrrec de nADAL rOIG.
}hora: 19.30 h
}lloc: Església Parroquial de Sant Pere
}organitza: Comissió de l'orgue dels 
germans caymari de Petra
}col·labora: ca'n salom

CONCERT D'ORGUE

A partir de 65 anys. 
Actuació de lOS JAvALOyAS.
iNScRIPcIONS: A l' Ajuntament
}hora: 21.00 h
}lloc: escoles noves

SOPAR HOMENATGE  
A LA GENT GRAN  
DE PETRA



Hi intervenen XAvIER GELAbERT, 
ÀNGELS nIcOLAU, nADAL rOIG, JOANA 
mARIA aLbONS, CRISTINA BRUNET, 
nOFRE mOREy I rAFEL rIERA.
}hora: 20.30 h 
}lloc: església sant Pere
}organitza: Comissió de l'orgue dels 
germans caymari de Petra
}col·labora: ca'n salom

CONCERT D'ORGUE
CONTEMPORANI

}hora: 18.00 h i 19.30 h
}lloc: PoliesPortiu na caPitana

SEMIFINALS DE TENNIS 
INDIVIDUAL B-A

}hora: 19.00 h
}lloc: Plaça fra juníPer serra

ACTIVITAT INFANTIL 
SPAGUETTI GOURMET

Concurs de coques dolces i salades.
De dilluns 15 de juliol a divendres  
19 de juliol. hORARI de les 10.00 a  
la 13.00 h i de les 17.00 a les 20.00 h
}hora: 18.00 h

EXPOSICIÓ  
FEINES DE CA'N REAL

1r i 2n premi de cada competició. 
Aportació de Ca Na Bel
}hora: 20.00 h
}lloc: ca na bel

PARXÍS I TRUC

Dilluns 15 Dimarts 16

}hora: 18.00 h i 19.30 h 
}lloc: PoliesPortiu na caPitana

SEMIFINALS DE TENNIS 
INDIVIDUAL B-A

S’exposaran una selecció de 
participants i s’anunciaran les millors. 
hORARI del dimarts 16 al divendres 19 de 
juliol de les 17 h a les 20 h.
}hora inauguració: 18.30 h  
}lloc: casa de la vila

EXPOSICIÓ GIMCANA 
FOTOGRÀFICA

Cada prova tindrà un grup guanyador, 
independentment de la resta dels 
premis que no seràn acumulables 
Grups de 6 a 10 persones majors  
de 14 anys. 
Les proves es desenvoluparan  
a les dues places i arreu del poble.
iNScRIPcIONS: a les oficines 
municipals de l’ajuntament, fins a 
les 14.00 h del divendres 12 de juliol. 
S’acceptaran inscripcions fins al dia 
de la prova, sempre que hi cabin i per 
ordre d’inscripció.

}hora: 22.00 h
}organitza: serra mamerra

GIMCANA 
'SI JUGUES, GUANYES'

Heu de dur roba i calçat adequat. 
}hora: 17.00 h
}lloc: ca s'escolana

JOCS INFANTILS 
AQUÀTICS

}hora: 19.00 h i 23.00 h
}lloc: PoliesPortiu na caPitana

SEMIFINALS 
DE PÀDEL

}hora: 22.00 h
}lloc: Plaça ramon llull

TRIBUT A 
SERRAT-SABINA 
'2 PÁJAROS A TIRO'

Dimecres 17



Dijous 18 Divendres 19

}hora: 18.00 h i 19.30 h
}lloc: PoliesPortiu na caPitana

GRAN FINAL DE TENNIS 
INDIVIDUAL B-A

Per a nins i nines d’edat recomanada 
d’entre 3 i 12 anys.
Apuntar-se fins al dimarts dia 16 de 
juliol a l’Ajuntament de Petra o a  
Petit Studio (667 517 607). 
No cal dur res més que la vostra 
pròpia inspiració i ganes de  
passar-ho bé!
}hora: 10.00 h
}lloc: escoles velles
}organitza: Petit studio
}col·labora: ajuntament de Petra

TALLER DE CAMISETES  
EL DIMONI CUCARELL

Hi haurà un petit refresc.
}hora: 20.00 h
}lloc: sala de Plens, casa de la vila
}col·labora: ajuntament de Petra

PRESENTACIÓ DEL  
NOU LLIBRE D’ANTÒNIA  
RIERA SALOM: 
“EL JARDÍ DE LES LLUERNES”

}hora: a les 20.00 h el Primer Partit  a 
les 21.00 h el segon
}lloc: PoliesPortiu na caPitana

SEMIFINALS DE FUTBOL 7

}organitza: quints/es '99 
}hora: 21.30 h
}lloc: Plaça ramon llull

ENCERTA-LA

Actuacions de:
REGGAETONPARE
SAxOPhObIA
}hora: 19.00 h
}lloc: carrer amPle
}organitza: associació de joves "el dimoni s'hi va retre"
}facebook i instagram: @jovespetra

}hora: 22.30 h
}lloc: Plaça fra juníPer serra

EUROVISIÓ ARRIBA 
A PETRA
Vine a triar la teva cançó preferida. 
A càrrec de la Banda de Música de Petra

IV FIRA DE CERVESES  
I FOOD TRUCKS

Actuacions de:
ORqUESTRA bERImbAU 
LA cANcIÓN DEL vERANO 
DJ LOcAL
}hora: 24.00 h
}lloc: Plaça fra juníPer serra

VERBENA

Amb premis, refresc i detall per a tots 
els participants
}hora: 16.00 h
}lloc: estació vella
}organitza: gruP de Petanca de Petra 
(sebastià bestard)

FINAL TORNEIG 
DE PETANCA



}hora: 10.00 h
}lloc: casa de la vila

RECOLLIDA DE JOIES 
AMB EL DIMONI I 
XEREMIERS

}hora: 12.00 h
}lloc: estació vella
}organitza: quints/es '99

TRENCADISSA D'OLLES
I CORREGUDA DE JOIES

Concentració a les 20.30 h, a la Casa 
de la Vila, acompanyats de la Banda 
de Música de Petra. 
}hora: 21.00 h
}lloc: església Parroquial sant Pere

COMPLETES

}hora: 21.30 h
}lloc: PoliesPortiu na caPitana

GRAN FINAL  
DE FUTBOL 7

}hora: 20.15 h
}lloc: casa de la vila

SORTIDA DEL DIMONI 

Actuacions de:
TONINAINA 
ANEGATS 
DJ
}hora: 23.00 h
}lloc: Plaça fra juníPer serra

GRAN  
VERBENA

Dissabte 20 Diumenge 21

Hi haurà un petit refrigeri. 
}hora: 11.30 h
}lloc: església Parroquial de sant Pere

OFICI SOLEMNE

}hora: 10.30 h
}lloc: casa de la vila

SORTIDA DEL DIMONI
I XEREMIERS

}hora: 4t-3r a les 19.30 h i 2n b-2n a  
a les 21.00 h 
}lloc: PoliesPortiu na caPitana

GRAN FINAL DE PÀDEL

Càpsules de circ + tallers de circ 
}hora: 19.00 h 
}lloc: caParrot de ca n'oms

ACTIVITAT INFANTIL

Grup Puig de Bonany
}hora: 22.00 h 
}lloc: Plaça ramon llull

ACTUACIÓ DE BALL DE BOT

GRAN TRACA FINAL!



MOLTS 
D'ANYS 
I BONES 
FESTES! DISSENY I IMPRESSIÓ


