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Benvolguts veïns i veïnes, 
Un any més, però amb la il·lusió del primer, vos 
presentam el programa de les esperades festes de sa 
Coma, unes festes que no només són un conjunt d´actes 
preparats per al gaudiment de tothom, sinó que també 
són una sèrie de sentiments que reforcen la nostra 
identitat, ens fan créixer com a poble i ens fan valorar 
aquest lloc on ens ha tocat viure, un lloc on hi resideixen 
moltes cultures diferents.

Volem agrair a totes les associacions, grups i resta de 
Delegacions del municipi, la seva ajuda per a la confecció 
del programa.

Vos convidam a deixar els problemes del dia a dia de banda, 
i substituir-los per un sentiment d’optimisme i d’il·lusió, 
participant i convidant a tots els vostres amics i familiars, 
així com als pobles veïns, per gaudir d’una setmana de bon 
ambient i molta festa.

BONES FESTES!

 Nicolau Bordal Alícia Duran
 Delegat de sa Coma, Regidora de Festes, 
 Cala Millor i s´Illot Educació i Joventut
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Queridos vecinos y vecinas, 
Un año más, pero con la ilusión del primero, os 
presentamos el programa de las esperadas fiestas de sa 
Coma, unas fiestas que no sólo son un conjunto de actos 
preparados para el disfrute de todos, sino que también 
son una serie de sentimientos que refuerzan nuestra 
identidad, nos hacen crecer como pueblo y nos hacen 
valorar este lugar donde nos ha tocado vivir, un lugar 
donde residen muchas culturas diferentes.

Queremos agradecer a todas las asociaciones, grupos 
y demás Delegaciones del municipio, su ayuda para la 
confección del programa.

Os invitamos a dejar los problemas del día a día de lado, 
y sustituirlos por un sentimiento de optimismo y de 
ilusión, participando e invitando a todos vuestros amigos y 
familiares, así como a los pueblos vecinos, para disfrutar de 
una semana de buen ambiente y mucha fiesta.

FELICES FIESTAS!

 Nicolau Bordal Alícia Duran
 Delegado de sa Coma, Regidora de Fiestas,  
 Cala Millor y s´Illot Educación y Juventud
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 DIUMENGE 14 JULIOL
 13.30h
 Dinar popular de paella i jocs d’aigua
 Comida de paella y juegos de agua
 Paella und Wasserspiele 
 Collective meal (paella) and water activities

 A la zona verda de l’escola
 Ho organitza: Associació de veïns de sa Coma
 Preu: 7,50€
 Venda de tiquets: Delegació de sa Coma,
 Can Beñó i Toñi (660 690 859)
 Inscripcions: fins dimecres 10 de juliol

 DILLUNS 15 JULIOL
 18.00h
 Jocs populars infantils:
 olles, carreres de canyes, pintar cares...
 Seguidament, a les 20.00h, animació infantil 
 amb el grup ASTRONAUTES ESTRELLATS
 Talleres y juegos para todos los niños y niñas. 
 Seguidamente a las 20.00h, animación infantil 
 con el grupo ASTRONAUTES ESTRELLATS 
 Kinderanimation Entertainment for all the children
 
 A la rotonda de l’avinguda de les Palmeres

 DIMARTS 16 JULIOL
 19.00h
 Torneig de penaltis – diana
 Torneo de penaltis 
 Elfmeter-Schiessen Turnier  Turnier Penalties 
 
 Inscripcions fins divendres 13 de juliol
 al telèfon: 692 008 538 (Lluís Rodríguez)
 A les pistes multiesportives
 Hi col·labora: Redo SA.
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 20.00h
 Torneig de judo infantil
 Torneo de judo infantil  
 Judoturnier - Kinder Child judo tournament

 A la rotonda de l’avinguda de les Palmeres
 Ho organitza: Club Judo Renshinkan

 22.00h
 Cinema a la platja amb la projecció 
 de la pel·lícula CAMPEONES
 Cine en la playa con la proyección 
 de la pel·lícula CAMPEONES
 Kino am Strand Cinema on the beach

 A la platja, davant la rotonda
 de l’avinguda de les Palmeres

 22.30h
 Observació dels estels amb telescopis
 Observación de las estrellas con telescopios 
 Beobachtung der Sterne Star-gazing session 

 Ho organitza: Club Newton
 A la rotonda de l’avinguda de les Palmeres

 Del 17 al 21 de juliol
 FINALS DEL TORNEIG DE PÀDEL
 FESTES SA COMA 2019
 Finales del torneo de pádel
 Ende des padel-turniers Ends of the paddle tournament
 
 Consultau dates i horaris a la web www.santllorenc.cat 
 A les pistes de pàdel
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 DIMECRES 17 JULIOL
 18.00h 
 Taller familiar “Peixos, parc lúdic 
 de la Mediterrània”. Activitat dirigida
 a famílies amb nins i nines a partir de 2 anys
 Taller familiar “Peces, parque lúdico del
 Mediterraneo” Familienwerkstatt Family workshop

 Ho organtiza: La Residual
 A l’avinguda de les Palmeres 
 
 19.00h
 Concurs de castells d’arena
 Inscripcions fins divendres 12 a la Delegació de sa Coma
 Grups de 3-4 persones
 Concurso de castillos de arena
 Sandburg wettbewerb Sand castle competition

 A la platja de sa Coma

 19.15h
 Zumba per a adults a càrrec de Manuela Sorge, 
 professora de zumba de l’AMIPA de sa Coma
 Zumba para adultos Zumba für erwachsene Zumba for adults

 A la rotonda de l’avinguda de les Palmeres

 20.00h
 II TROBADA BALL DE LÍNIA SA COMA
 Baile de linea a cargo de la escuela de baile
 Jaume y Aina. Linientanz unter der Leitung 
 der Tanzschule Jaume und Aina 
 Line dance by the dance school Jaume and Aina

 Ho organitza: Escola de ball Jaume i Aina
 A la rotonda de l’avinguda de les Palmeres



8 AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

 DIJOUS 18 JULIOL
 20.00h

 NIT MULTICULTURAL
 Degustació de tapes de diversos països 
 i cuines del món
 Noche multicultural con tapas de diversas partes del mundo  
 MULTIKULTURELLER ABEND Tapas aus aller Welt 
 MULTICULTURAL NIGHT Tapas from around the world

 Inauguració amb els gegants Jaume Belluguins 
 i Angelina Trebolina acompanyats per la Xerebanda
 Itinerari per la nit multicultural

 20.30h
 Passacarrers amb la Banda
 de música de Sant Llorenç
 Pasacalle de la banda de música de Sant Llorenç 
 Musik Unterhaltung Musical concert

 Itinerari per la nit multicultural

 21.00h
 Demostració de ball flamenc a càrrec de 
 l’escola de dansa Satu Jiménez
 Demostración de baile flamenco
 a cargo de la escuela de danza Satu Jiménez 
 Flamencotanz-Vorführung unter
 der Leitung der Satu Jiménez Tanzschule 
 Demonstration of flamenco dance
 by the dance school Satu Jiménez

 A la rotonda de l’Avinguda de les Palmeres
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 22.00h
 Demostració de ball de bot 
 a càrrec de l’escola de ball Va de Jota i, a continuació, 
 ballada popular a càrrec del grup NIRABÉ!
 Demostración de ball de bot a cargo de Va de Jota 
 y, a continuación, baile abierto con “NIRABÉ” 
 Mallorquinischer Folkloretanz mit der Gruppe 
 “Va de Jota” Musik und Tanz für alle Majorcan 
 Folk dance “ball de bot” and popular dance

 A la rotonda de l’avinguda de les Palmeres

 DIVENDRES 19 JULIOL
 20.00h

 NIT MULTICULTURAL 
 Degustació de tapes de diversos països 
 i cuines del món
 Noche multicultural con tapas de diversas partes del mundo
 MULTIKULTURELLER ABEND Tapas aus aller Welt 
 MULTICULTURAL NIGHT Tapas from around the world

 A l’avinguda de les Palmeres

 Cercavila amb fades màgiques
 Pasacalle con hadas mágicas Strassenumzug Street Parade

 Itinerari per la nit multicultural

 21.30h
 Cercavila amb KINFUMFA DIMONIS, 
 acompanyats per la BATUCADA KINTROFA
 Pasacalle con Kinfumfa Dimonis, acompañados 
 por la batucada Kintrofa Strassenumzug Street Parade

 Itinerari per la nit multicultural
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 23.00h
 FESTA FLOWER POWER
 a càrrec de VITAMINA YE-YE 
 i LA MOVIDA BAND
 Fiesta FLOWER POWER 
 con VITAMINA YE-YE 
 y LA MOVIDA BAND
 Flower Power Flower Power

 A la rotonda de l’avinguda de les Palmeres

 DISSABTE 20 JULIOL
 18.00h
 Festa de l’escuma infantil!
 Fiesta de la espuma Schaumparty Foam party  

 A l’avinguda de les Palmeres

 18.30h
 Neteja de la platja de sa Coma 
 a càrrec de la Fundació Save the Med
 Limpieza de la playa de sa Coma a cargo
 de la Fundación Save the Med Reinigung der Strände von 

Sa Coma durch die Save the Med Stiftung Cleaning of the 
beach of Sa Coma by the Save the Med Foundation

 Ho organitza: Fundació Save the Med
 Concentració a la rotonda de l’avinguda de les Palmeres

 20.00h
 Concert de la Coral de la Gent Gran Punta 
 de n’Amer i de la Coral Gabellina
 Concierto de coral Chor Konzert  Choral concert

 Dirigeix: Margalida Barceló i Elionor Gómez-Quintero
 A l’Església Santa Maria de sa Coma

Vos animau
a venir disfressats?
¿Os animáis a venir 
disfrazados?
Traut ihr euch verkleidet
zu kommen?
Are you encouraged 
to come in disguise?
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 22.00h
 GRAN REVETLLA amb:
 Gran Verbena
 Sommernachtsfest Great party

 INOT & WITHOUT STRING
 RICKY MERINO (OT) 
 SUSTRANDOS

 A la rotonda de l’avinguda de les Palmeres

 PER DISFRUTAR D’UNES BONES FESTES!!!!
 L’Ajuntament de Sant Llorenç s’ha adherit
 a la campanya NO SIGUIS ASE, gaudeix de la festa. 
 Trobareu informació a devora l’escenari, 
 a la rotonda de l’avinguda de les Palmeres.

 
 DIUMENGE 21 JULIOL
 21.00h
 Espectacle de dansa “4EVER. 
 THE MUSIC IN MY LIFE” 
 a càrrec de l’escola Free Soul Dance Center
 Espectáculo de danza “4EVER. THE MUSIC IN MY LIFE” 

de la escuela Free Soul Dance Center
 Tanz Dance

 A l’escenari de la rotonda
 de l’avinguda de les Palmeres
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