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Cala Rajada
AGOST/AGOSTO 2019

Divendres, 9

19 h a la plaça dels Pins, Judo.

20 h Cercavila amb la banda 
de cornetes i tambors i ‘Els que 
ningú vol’. A continuació, pregó a 
càrrec de Josep Navarro.
Pasacalles. A continuación, pregón 
a cargo de Josep Navarro.

21.30 h a la plaça del Pins, 
exhibició de Total Dance.

Dissabte, 10 

20.30 h Al Centre Cap Vermell,  
Streetball. 
A les 19h per a nins 
de 3 a 12 anys. 
20.30 h majors de 13 anys. 
Sense preinscripció.
Streetball en el Centro Cap 
Vermell. 
19 h para niños de 3 a 12 años. 
20.30 h mayores de 13 años. Sin 
preinscripción previa.
 

23 h a la 
plaça dels Pins, 
Festa Hawaiana. Amb Dj’s.
Es recomana anar vestit per a 
l’ocasió.
Fiesta Hawaiana. Con Dj’s. Se 
recomienda vestir para la ocasión.

Diumenge, 11

9.30 h Sortida XII Triatló a la 
platja de cala Agulla.  

14 h a sa Gravera, paella 
popular a benefici de les 
esglésies de Capdepera i Cala 
Rajada. 
Tiquet-donatiu: 8 €. 

Trakabar. Cercavila amb música. 
Música a cada bar. Tassons a 
1€ per comprar al llarg de tot el 
trajecte. Preus populars.
Itinerari: 17 h Sortida des de Coco 
Beach. Recorregut:  18 h Marea – 
19 h Norai – 20 h Chevy. 
Finalitzarà a les 21.30 h.
Pasacalles con música por 
diferentes bares.

21.30 h a la plaça dels Pins, 
Actuació de balls andalusos 
a càrrec de l’escola ALMA DEL 
SUR.  
En la plaça dels Pins, Actuación 
de baile andaluz a cargo de la 
Escuela de ALMA DEL SUR.

Dilluns, 12

18 h a la plaça dels Pins Tallers, 
parc temàtic i animació 
infantil. Ho organitza: Mallorca 
fiesta. En la plaça dels Pins, 
Talleres, parque temático y 
animación infantil. Organiza: 
Mallorca fiesta. 

22 h a la plaça dels Pins, Hip-
hop a càrrec dels subcampions 
d’Europa, CAPRICHO CLUB. 

Dimarts, 13

18 h a la plaça dels Pins FESTA 
AQUÀTICA. Ho organitza: 
DIVERMON. 
FIESTA ACUÁTICA. 

20 h a la plaça dels Pins, 
Festa de l’escuma.                                                                                                 
En la plaça dels Pins, Fiesta de la 
espuma.

 

20h al local del 
Club Sol Naixent, 
‘Guateque’ de 
la 3ª edat.
En el local del 
Club Sol Naixent 
Guateque de la 
3ª edad. 

Dimecres, 14 

21 h, al Centre Cap Vermell 
Concert líric a càrrec 
Bàrbara Femenias 
(soprano) i de M. Antònia 
Gomis (piano). Programes a 
part. Entrada gratuïta. Aforament 
limitat. Recollida d’entrades a 
partir de dia 12 d’agost a les 
OIT de Capdepera i OIT de Cala 
Rajada. 

En el Centro Cap Vermell 
Concierto lírico a cargo 
Bàrbara Femenias (soprano) 
y M. Antònia Gomis (piano). 
Programas aparte. Entrada 
gratuita. Aforo limitado. Recogida 
de entradas a partir de día 12 de 
Agosto en la OIT de Capdepera y 
la OIT de Cala Rajada. 

Dijous, 15 

21 h al moll 
Sopar solidari a 
càrrec de ‘Som 
aquí gabellins’. 

Preu: 7€. 
A continuació, 

actuació del ballet de 
Claudia Suiter.

Cena solidaria a cargo 
de ‘Som aquí gabellins’. A 
continuación ballet de Claudia 
Suiter. 
Precio: 7€.

Divendres, 16 
Sant Roc 

20 h a l’església Missa en 
honor a Sant Roc.   
En la iglesia, Misa en honor a 
Sant Roc. 

22 h Piromusical al moll. 
A continuació, Jazz al moll 
a càrrec de Monkey Doo, 
el swing més ballador de la 
contrada. Amb el suport del 
Consell de Mallorca.

Gran Piromusical en el puerto 
y posterior actuación de jazz a 
cargo de Monkey Doo.

Dijous, 22  
(Capdepera)

Avís: mesures correfoc

Recollida de fems porta a porta. Durant aquesta vetlada no se’n 
realitzarà. Dipositau les bosses als contenidors corresponents.

Mesures de seguretat:
- Protegiu amb cartó les entrades i finestres d’habitatges i comerços.
- Vestiu roba de cotó, amb mànigues i calçons llargs.
- Duis capell amb ales que cobreixi tot el cap i tapau-vos el clatell amb un 
mocador de cotó o similar.
- Protegiu-vos els ulls i l’oïda.
- Duis calçat adequat i ben fermat (esportives, botes de muntanya...).
- Seguiu en tot moment les indicacions dels serveis d’ordre públic, 
l’organització del correfoc i altres.

Aviso: medidas correfoc

Recogida selectiva de basuras puerta a puerta. Con motivo del 
Correfoc no se realizará recogida puerta a puerta, por lo que la basura 
deberá depositarse en los contenedores habilitados al efecto.

Medidas de seguridad:
- Protejan con cartón entradas y ventanas de comercios y domicilios 
particulares.
- Vistan ropa de algodón con manga y pantalón largo.
- Lleven sombrero con alas que cubra toda la cabeza y protejan el cogote 
con un pañuelo o similar.
- Protéjanse adecuadamente la vista y el oido.
- Sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de orden 
público, organización del correfoc y otros.

Recorregut 
Correfoc

Cala Rajada

Divendres, 2

20 h al Centre Melis Cursach.
Inauguració de l’exposició:
“Oracle”, de Mateu 
Estarellas. 
Exposició de pintura 
Oberta del 2 al 25 d’agost de 19 a 
21 h. Dilluns tancat. 

2, 3 i 4 Divendres, 
dissabte i diumenge

20 h al Teatre
CINE: 
Padre no hay más que uno
Durada: 90 minuts /
Versió: en castellà
Gènere: comèdia/ Entrada: 5€

Dissabte, 3

19:30 h A la platja de Cala 
Mesquida, Final masculina de 
la Supercopa d’Espanya de 
Futbol Platja.
CD San Francisco - Levante UD. 

Dijous, 8

21 h al Castell
CITA AMB ÀNGELS 
Tribut a Sílvio 
Rodríguez,
a càrrec de Joan Isaac i Sílvia 
Comes.
Una proposta 
imprescindible per als qui 
cerquen un oasi de poesia 
i de música en aquest món 

convuls.
Entrada: 8€; anticipada: 5€. A l’OIT 
de Capdepera. Aforament limitat.


