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Dissabte, 17 

12 h a la plaça del Sitjar Vermu-
Lilada. 
Vermutada a carrec del col·lectiu 
Esperit Feminista, 
amb l’amenització 
musical del Dj Zapa. 
Amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de 
Capdepera. Vermut 
a cargo del colectivo Esperit 
Feminista + Dj Zapa. 

20 h al camp de futbol Es 
Figueral, Torneig de futbol 
Sant Bartomeu 2019  
CE Escolar- CE S’horta.
Torneo de Fútbol en el campo 
de fútbol ES FIGUERAL. 

20 h Cercavila, traca i a 
l’Orient pregó a càrrec de 
Pedro Llabata. 
Pasacalles, traca y pregón a 
cargo de Pedro Llabata. 

00 h a la plaça del Sitjar Festa 
blanca. Revivals: Fins a les 
2h amb el Dj Juan Campos. 
A partir de les 2h amb el Dj 
Miguel Reina. Es recomana 
anar vestit per a l’ocasió.

Fiesta blanca. Con Dj’s. Se 
recomienda vestir para la ocasión. 

Diumenge, 18

XXXVI Cursa de Sant 
Bartomeu 
18.00 h Curses per a nins i 
nines (distància en funció de la 
categoria). 
18.30 h Cursa popular de Sant 
Bartomeu (6’5km aprox.) 
18.30 h Sortida marxa nòrdica 
(6’5km aprox.) 

Sortida i arribada plaça de 
l’Orient. Carrera de Sant 
Bartomeu.
Informació i inscripcions: Servei 
Municipal d’Esports. Tel. 971 58 
81 97. 

19 h al Club de l’Associació Ca 
Nostra: Festa d’aniversari als 
socis de l’any 1931.  
Fiesta de aniversario para los 
socios nacidos en 1931.

21.30 h Ball de bot amb 
Aires Gabellins. Actuación de 
‘Ball de bot’ con la agrupación 
Aires Gabellins. 

Dilluns, 19

18 h a la plaça del Sitjar: 
‘Garbeo’ gabellí (fins a les 
24h). Amb els Dj locals: Javi 
Yáñez, Robert i René.  
A partir de las 18h en la plaça del 
Sitjar: ‘Garbeo’ gabellí (hasta 
las 24h). Con los Dj’s locales: Javi 
Yáñez, Robert y René. 

22 h grup verbenero I’pops.

Dimarts, 20  

19 h Teatre breu.  Punt de 

trobada a la plaça de l’Orient 
VINCLES,  3 obres de teatre 
breu:

1# Aplec d’amor. Intèrprets: 
Jesús Crespí, Xisca Fuster i Aina 
Serra.   
2# Lapinatapei. Intèrprets: 
Marc Bibiloni i Aleix Ferrer.  
3# Gelosies. Intèrprets: Marina 
Auclair i Toni Melis.

Escrites i dirigides per 
Arnau Serra. 10€ per a les 
tres obres. Venda d’entrades 
a l’Oficina d’Informació de 
Capdepera a partir de dia 12 
d’agost i una hora abans de l’inici 
de les obres a la plaça de l’Orient. 
Teatro breve. Punto de 
encuentro en la plaça de l’Orient. 
Arnau Serra presenta: VÍNCLES, 3 
obras de teatro breve.

21h Sopar a la fresca. 
Amenitzat amb el grup PLURAL 

FEMENÍ.

Dimecres, 21

18 h a la plaça des Sitjar 
capvespre infantil. Ho 
organitza: Mallorca Fiesta.
En la plaça des Sitjar, Tarde 
infantil.

21 h a s’Alzinar, 3 x 3 de 
bàsquet. Amb inscripció 
prèvia d’equips fins a les 19h 
al Facebook del Club Bàsquet 
Capdepera.
En s’Alzinar, 3 x 3 de básquet. 
Con inscripción previa de 
equipos hasta las 19h a través 
del Facebook del Club Basquet 
Capdepera.

Dijous, 22 

19 h al Teatre
CINE: Mascotas 2
Durada: 86 minuts / 
Versió: en castellà
Gènere: animació / Entrada: 5€

23 h Nit de foc. Sortida de 
l’església i final a l’escola de 
música. A partir de les 22.30 h 
el carrer del Port es tancarà al 
trànsit fins que acabi l’espectacle.
NOTA: Espectacle no apte 
per a menors de 12 anys. La 
participació d’un/una menor 
està totalment sotmesa a la 
responsabilitat del seu pare/mare 
o tutor. 

‘Nit de foc’. Salida desde la iglesia 
con final en la escuela de música. A 
partir de les 22.30 h la calle Puerto 
se cerrará al tráfico hasta fin de 
espectáculo. NOTA: Espectáculo 
no apto para menores de 12 
años. La participación de un/a 
menor está totalmente sometida 
a la responsabilidad de su padre/
madre o tutor.

Servei de BUS gratuït: 
Anada/Ida:  

· Cala Rajada (AUMASA) 22h > 
Font de sa Cala (Na Taconera) 

22.15h > Capdepera (Plaça 
Constitució) 22.30h
Tornada/Vuelta:   

· Capdepera 01h > Font de sa Cala 
01.15 > Cala Rajada 01.30h 

Divendres, 23

19 h al Teatre
CINE: Mascotas 2
Durada: 86 minuts / 
Versió: en castellà
Gènere: animació / 
Entrada: 5€

20.30 h a l’església parroquial, 
Concert de Sant Bartomeu 
de la Coral s’Alzinar amb la 
participació de Voicello 
(programes a part).
En la iglesia parroquial, Concierto 
de la Coral s’Alzinar con 
la participació de Voicello 
(programas aparte). 

23 h a la plaça des Sitjar, 
Revetla amb els grups: 
Latinbras, Són Verbenes, 
Ves-hi tu, Valnou XL. 
Verbena 

Servei de BUS gratuït: 
Anada/Ida:  

· Cala Rajada (AUMASA) 01h > 
Font de sa Cala (Na Taconera) 

01.15h > Capdepera (Plaça 
Constitució) 01.30h
Tornada/Vuelta:  

· Capdepera 05h > Font de sa Cala 
05.15 > Cala Rajada 05.30h  

· Capdepera 08h > Font de sa Cala 
08,15 > Cala Rajada 08.30h
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Sant Bartomeu

7.15 h Diana florejada a 
càrrec de la Banda de música de 
Capdepera. ‘Diana florejada’ 
con la Banda de música de 
Capdepera.

20 h a l’església, Missa en 
honor a Sant Bartomeu. 
Oficiarà: Mn. Joan Servera 
Terrassa. En la iglesia, Misa en 
honor a Sant Bartomeu.

22 h a la plaça del Sitjar, Mai 
som tots-Teatre presenta: 
Burundanga, de Jordi Galcerán. 
En la Plaça del Sitjar, TEATRO: 
Burundanga.

Diumenge, 25 

17 h a Es Cavaller, Carreres de 
cavalls (programes a part). En el 
campo de Es Cavaller, Carreras 
de caballos (programas aparte). 

22 h A la plaça des Sitjar, 
Concert a càrrec del CC 
Banda de música de 
Capdepera (programes a part).
En la plaça des Sitjar, Concierto a 
cargo del CC Banda de música 
de Capdepera (programas 
aparte).

I a continuació final de festa 
amb un Maping a la façana 
de l’antic ajuntament (so i 
imatges).

Ajuntament de Capdepera
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Capdepera

L’Ajuntament de Capdepera agraeix a la Comissió de festes la seva feina com 
a voluntaris que fan possible el correcte desenvolupament de tots els actes. 
I en especial a  Pep Bauçà Navarro, autor del dibuix dels tassons de les festes 
que tendran les associacions de bàsquet i futbol.

El Ayuntamiento de Capdepera agradece a la Comisión de fiestas su trabajo como 
voluntarios que hacen posible el correcto desarrollo de todos los actos. Y en especial 
a Pep Bauçà Navarro, autor del dibujo de los vasos de las fiestas que tendrán las 
asociaciones de baloncesto y fútbol.

Seguiu el dia a dia de les festes al Facebook
https://www.facebook.com/FestesDeSantRocISantBartomeu

Avís: canvi recollida de fems i ús de sanitaris
Per les festes de Sant Bartomeu s’informa que no es realitzarà la recollida 
selectiva porta a porta de vidre, paper i envasos als carrers on s’hi 
desenvolupin les activitats festives. 
Per aquest motiu podeu dipositar aquestes fraccions a les àrees habilitades. 
En el cas de la fracció rebuig, la podeu dipositar a partir de 
les 20h el dilluns, dimecres i divendres als poals negres que 
es col·locaran als punts següents: pl. Constitució, c/ Principal, 
c/ Mar cantonada amb c/ Segadors Gabellins i final c/ Major. 
Recordau! Encara que siguin festes cuidau el nostre poble i ajudau a 
mantenir-lo net. Utilitzau els banys portàtils, les papereres i contenidors 
corresponents. 
Gràcies per la vostra col·laboració.

Aviso: cambio en la recogida de basura y uso de sanitarios
Les comunicamos que con motivo de las fiestas de Sant Bartomeu 
no se realizará la recogida selectiva puerta a puerta de vidrio, papel y 
envases en las calles donde se celebren las actividades de las fiestas. 
Por ello, durante estos días deberán depositar dichas fracciones en las 
áreas habilitadas al efecto. En el caso de la fracción rechazo, deberán 
depositarla a partir de las 20 h los lunes, miércoles y viernes en los 
contenedores ubicados en los siguientes puntos: pl. Constitució, c/ 
Principal, c/ Mar esquina con c/ Segadors Gabellins y final c/ Major. 
¡Recuerden! Mantengan limpios los espacios públicos. Utilicen los 
retretes portátiles, papeleras y contenedores habilitados al efecto.  
Gracias por su colaboración.


