SALUTACIÓ DEL BATLE

Després de dos anys diferents i
difícils, arriba l'estiu amb el retorn a
la normalitat i com és ja tradicional,
des de l'Ajuntament hem publicat
aquest programa on queden reflectits
tots els actes que s'han acordat
amb els participants a les reunions
organitzatives de festes per dur a
terme aquests pròxims dos mesos.
Aquests actes van des dels actes més
tradicionals, Novena, pregó, processó
i Es Carro de la Beata. Passant a les
festes del Port i acabant per les de Sant
Bartomeu. Amb tota classe d'actes per
a totes les edats i de tots els estils. Amb
la intenció que retornem a compartir
moments amb familiars i amics, fent
ressò de les nostres arrels i demostrar
orgull del nostre poble.

Així, que des de l'Ajuntament feim crida
a Infants, pares i padrins, per què tots
plegats passem uns dies de goig i alegria
que tanta falta ens fa.
És per a aquest Consistori un plaer poder
presentar aquest programa i esperam
de tot cor que sigui del vostre gust.
Penjau orgullosos banderes i domassos
i engalanau els carrers, demanant-vos
la vostra participació que és realment
l'esperit de les nostres estimades festes.
Salut a tots i a totes, molts d'anys i bones
Festes.
Visca La Beata i Visca Valldemossa!!!!
Nadal Torres Bujosa
Batle de Valldemossa

DA1

L

L.

Festes de La Beata
1 :30 h.
allorqu de l’escola de música
21 22. DEL 18 AL 30 DE JULIOL

Lloc: osta ord.
DIUMENGE 17 JULIOL

20:00h.
Engalanada de carrers.
18:30 h.
Mostra de ball Mallorquí per part
Convocam a tota la gent que vulgui
dels alumnes de l’Escola
de
Ball
DA1
L L. Inici participar
ovena en l’engalanada dels
Mallorquí de l’Escola de música i ball
carrers.
de Valldemossa, per finalitzar
20:00h.el curs
Enramellem places i carrers! Pengem
21/22.
cada dia a les 20h. domassos i banderes i decorem els
Lloc: Costa Nord.
carrers
del poble xcepte
mostrantdia
l’esperit
Lloc: Parroquia de ant
Bartomeu.
2
de festa. Que els nostres carrers facin
DILLUNS 18 JULIOL
més goig que mai!
Inici Novena
Per participar als grups d’enrramellar,
20:00h.
enviar un Whatsapp al 638 717 652 i et
Inici de la novena de
ficarem al grup de “Volem paperi a ses
santa Catalina Thomàs,
Places”.
que es durà a terme
cada dia a les 20h.
Lloc: Parroquia de Sant
Bartomeu. Excepte dia
24 de juliol que es durà
ngalanada de carrers. onvocam a tota la gent que
a terme a l’església de20:00h.
Cartoixa amb
motiu de l’homenatge a la gent gran.

festa i que els nostres carrers facin mes goig que mai.
Per participar als grups d’enrramellar, enviar un
ficarem algrup de ole
a er a e Place ”

hatsapp

Dimarts 19 juliol
22:00 h. inema a la fresca amb la pel·l cula Pan de Limon con semillas de
amapola pel·l cula gravada al nostre municipi.

DIMARTS 19 JULIOL

DIJOUS 21 JULIOL

22:00 h.
17:30 h.
Cinema a la fresca
CONTA CONTES a càrrec de l’AJV. I en
Dijous 21 juliol.
Dijouspintaran
21 juliol. un
amb la pel·lícula
acabar, tots els assistents
de l’ V.
I en acabar, tots1els
“PAN DE LIMON 1 :30 h. onta contes a càrrec mural
conjunt.
:30assistents
h. onta contes a càrrec de l’
pintaran
pintaran
un
mural
conjunt.
CON SEMILLAS
Lloc: jardinet de Son Gual. un mural conjunt.
DE AMAPOLA”
pel·lícula gravada
al nostre municipi.
Lloc: jardinet de on ual.
Lloc: Costa Nord
De 1 :00 h a 23:00h. a jornada de
Lloc: jardinet de on ual.
Lloc: osta ord

Tots els dijous de juliol i agost

Dede18:00
h ad’artesania,
23:00 h. art i dissen .
De 1 :00 h a 23:00h. a jornada
ercat
D.
Mercat
22:00 h.
d’artesania, art i
Dimecres 20 juliol.
Homenatge i reconeixement a
disseny maad.
22:00 h. omenatge i reconeixement a l’ ostal a’n arió i Forn a’n
l’HOSTAL CA’N MARIÓ i FORN CA’N
Tots els dijous
olinas per la seva traject ria centenària.
s farà entrega de la Beata de
MOLINAS per la sevabronze
trajectòria
dereconeixement.
juliol i agost.
i un diploma acreditatiu del
centenària. Es farà entrega de la Beata
Lloc: Plaça de Cartoixa
de bronze i un diploma acreditatiu del
Lloc: Pla a de artoixa
reconeixement.
DIVENDRES 22 JULIOL
Seguidament actuació musical amb
Di endres 22 juliol.
18:30 h.
“Versos de la Terra i la Dona”.
Presentació del llibre 1 :30 h. Presentació del llibre
Lloc: Costa Nord.
istorias Personales
Lloc: Pla a de artoixa
“LA ZARZA SIEMPRE Teodoro uau.
ARDIENTE.
PALABRAS
eguidament actuació musical amb
eus.
A DIOS E HISTORIAS
Lloc: osta
ord.
Di endres
22 juliol.
PERSONALES” de
1 :30 h. Presentació del llibre Norberto
La ar a siempre
Palabras a Dios e
Alcoverardiente.
SJ.
istorias Personales de orberto
lcover
. Presntat
per ils Bur itz i
Presntat
per Nils
Burwitz
Teodoro uau.
i Teodoro Suau.
Lloc:
Lloc: Fundació Cultural Coll Bardolet.

DIMECRES 20Tots
JULIOL
els dijous de juliol i agost 3a jornada de

22:00h. eatre .

V.

22:30 h.
Proclamació de l’Hereva i les Dames
TEATRE
del
grup
de
Teatre
oves
de
Valldemossa
ambh.l’obra
d’honor
les festes 2022 i pregó de
A càrrec del grup de Teatre Joves de
22:30de
festes.
. l’obra
pregó de festes.
Valldemossa amb
“NO DIGUIS MAL DIA, QUE
PASSAT NO SIA”.
Lloc: Pati escola Vella
22:00 h.

càrrec

1 :30h ercavila ’hereva d’enguan es
L’hereva
es
Arias d’enguany
umara
de musica de ontu
ri
Bruna Calafat Boscana
damesargas
d’honor
són
.
DISSABTE 23 JULIOL
de Valldemossa. i les erd
18:30h.
CERCAVILA per
diferents carrers
de Valldemossa
a càrrec de la
Banda de musica
de Montuïri
acompanyada per
els membres de la
Banda municipal de
Valldemossa.

runa alafat oscana

Sofial pregó
AriasdSumara,
enguan s a càrrec de les en ores.
i Castell
nt nia Torres,
alafat ore
Sara
Maria
dia Juan
d’avuiSegura,
l escola de Ball mallorqu , preservant l
tradició.
Neus
Mulet Torres,
Inés Ramos Reynés,
Maria Sanchez Ventayol,
Núria Morey Oliver i
Carla Cerdà Vargas.

22:30 h.

Lloc: Pla a de artoixa.
El pregó d’enguany és a càrrec de les
senyores Maria Torres Bujosa i Antònia
Calafat Morey en reconeixement de la
seva dedicació a l’ensenyament dels
nostres balls tradicionals, posant en
marxa i dirigint fins avui dia l’escola de
Ball mallorquí i preservant les nostres
arrels, cultura i tradició.
a càrrec de la Banda

En acabar el pregó hi haurà coca
d’albercoc i vi moscatell per a tothom.
Un any més, la coca d’albercoc és un
obsequi de Ca’n Molinas, Torres Vicens
CB i Miquel A. Cañellas.

DIUMENGE 24 JULIOL
18:00 h.
MISSA I NOVENA en homenatge als
majors. En acabar la missa actuació
del Parado de Valldemossa i l’escola
de Ball de Valldemossa.
Lloc: Església
Diumenge
2 Cartoixa
juliol i plaça de
Cartoixa

1 :00h

I a continuació, revetla per a totes les
edats amb els grups: Trio Marítim,
Disccovers i Enrrockats
2i

Lloc: Plaça de Cartoixa.

i les dames d’honor són ofia

22:00 h.sgl sia artoixa i pla a de artoixa
Lloc:

Concert JAUME ANGLADA
Lloc: Costa
Nord aume
22:00
h. ocert

Lloc: osta ord

nglada

DILLUNS 25 JULIOL
Dilluns
2 juliol
18:00 h.

h.
Lloc: Pla a1de:30
artoixa

DIMARTS 26 JULIOL

Teatre infantil, espectacle familiar amb
“TINA, LA BRUIXA FINA”
Lloc: Costa Nord

1 :00h.

17:30 h.
cares.

FESTA INFANTIL on es faran taller
de pinta gorres, Tyedie, Slime i pinta
cares.
Organitza: AJV.
Lloc: Plaça de Cartoixa

Dimarts 26 juliol
rganit

1 :30 h.
cares.

a : V.

rganit a : V.

actuació vertical.
Lloc:
osta ord
23:00 h.
MELA, actuació vertical. CACIM.
Lloc: Plaça de Cartoixa

23:00 h.

I .

Lloc: Pla a de artoixa

LA actuació 21:00h.
vertical. Final
I .del
Lloc: Pla a de artoixa
21:00h. Final
del
Lloc:

amp de futbol.

Lloc: amp de futbol.
21:00 h.
Final del XXXVII TORNEIG DE FUTBET
BEATA 2022.
Lloc: Camp de futbol.

orneig de futbet eata 2022.

1 :00h. Passa carrers
DIMECRES 27 JULIOL
18:00 h.

pautes
deper
l’organització)
Valldemossa,
diferents carrers del poble.
19:30h.
n acabar es farà ofrena floral

Valldemossa,
perdiferents
diferents carrers
del poble.
PASSA CARRERS per
pautes de l’organització)
carrers de Valldemossa per part de la
Banda de Música de Montuïri i banda
de l’escola municipal de Música de
Valldemossa, per diferents carrers del
poble.

19:30h.
n acabar es farà ofrena floral a la nostra anta( espec
pautes de l’organització)

19:30 h.
Missa i processó solemne amb la
relíquia de Santa Catalina Thomàs.
En acabar es farà ofrena floral a la
nostra Santa (Respectar les mesures i
les pautes de l’organització)
Lloc: Parroquia Sant Bartomeu.
22.00 h.
Després de la processó, SOPAR
DE GERMANOR acompanyat d’una
vetllada cinematogràfica i musical,
que consistirà en la projecció de la
pel·lícula “PULLMAN” acompanyada
del concert de cinema a càrrec del
grup “Lost in traslation-Film songs”.
L’Ajuntament habilitarà taules i cadires
per tots els que vulguin assistir-hi.
Cadascú durà el seu sopar.
Lloc: Plaça de Cartoixa

Lloc: arro uia Sa t artomeu.
22:00 h. opar a la fresca i concert
Lloc: la a de artoi a

Lloc: arro uia Sa t artomeu.

Lloc: arro uia Sa t artomeu.
22:00 h.

22:00 h.

Lloc: la a de artoi a

Lloc: la a de artoi a

DIJOUS 28 JULIOL
9:00 h.
La BANDA DE MÚSICA DE MONTUÏRI
convocarà tot el poble al dia gran de
les festes amb el tradicional Cercavila
pels carrers de Valldemossa.
10.30 h.
Desfilada de la BEATETA, la cort
d’angelets , Hereva i dames d’honor.
Acompanyats de les autoritats i
la banda de música iniciaran el
recorregut des de l’Ajuntament fins
a l’església de Sant Bartomeu per
assistir a la missa en honor a Santa
Catalina Thomàs.
11.00 h.
Missa en honor de Santa Catalina
Thomàs.
Lloc: Església de Sant Bartomeu
Col·laboren:
Cor Parroquial i Parado de
Valldemossa
Després de la missa, l’Ajuntament de
Valldemossa convidarà als assistents a
un refresc als Jardins de Cartoixa.

DIA DE LA
18:30 h.
Concert de la
BANDA DE MÚSICA DE MONTUÏRI.
Lloc: Plaça de Cartoixa.
21.30 h
“SORTIDA DEL CARRO TRIOMFAL”
juntament amb els carretons de
pagesos i pageses. La comparsa

Planas, Alma Reynés Morey, Nina Elisa Burwitz Misselbeck, Quim Janer
Balle, Biel Bauzà Calafat i Àfrica Calafat Roldan.

LA BEATA

La cort d’angelets està formada per:
Olivia Bernat
Coll, Xim
Col·laboren i organitzen: Comisió
del Carro
de laTimoner
Beata, Mas,
Associació dels
Boza Estaràs,
Lucas Dos
Santos
animals del carro de la beata,Oliver
Xeremiers
de sa Garriga,
Escola
de Música de
Valldemossa, voluntariat de Makhovytsky,
Protecció CivilClaudia
de Valldemossa,
voluntariat del
Pons Planas,
anirà acompanyada de la Banda de
21.30
h
Carro de la Beata i Ajuntament
de Valldemossa.
Alma
Reynés Morey, Nina Elisa
Música de Montuïri, els Xeremiers
ortida del
arro riomfal
juntament
els carretons de
Burwitz
Misselbeck,
Quim
Janeramb
Balle,
pagesos
i
pageses
.
a
comparsa
anirà
acompan
ada
de
de sa Garriga i l’Escola de Música de
Biel Bauzà Calafat i Àfrica Calafat la Banda de úsica
de ontu ri , els eremiers de sa arriga i l’ scola de úsica de
Valldemossa.
Roldan.
Valldemossa.
Enguany, la Beateta
serà representada
per la nina Martina
Janer Balle.

Enguany, la Beateta serà representada per la nina Martina Janer Balle.
i organitzen:
LaCol·laboren
cort d’angelets està
formada per : Comisió

del Carro de la Beata, Associació
delsBiel
animals
del carro
la beata,
Balle,
Bauzà Calafat
i Àfrica de
Calafat
Roldan.
Xeremiers de sa Garriga, Escola de
Col·laboren i organitzen:
Música de Valldemossa, voluntariat
de Protecció Civil de Valldemossa,
Carro de la Beata i Ajuntament de Valldemossa.
voluntariat del Carro de la Beata i
Ajuntament de Valldemossa.
De 18 h a 23 h.
Maad
(Mercat d’artesania, art i disseny)
Lloc: Plaça de Cartoixa

DIVENDRES 29 JULIOL

DISSABTE 30 JULIOL

18:00 h.
Festarda amb música dels
anys 60’, 70’ i 80’, amb
“ENUNAISLAMARAVILLOSAPROJECT”

11:00h.
Inici XXXVI CONCURS DE PAELLES
Lloc: Pati de l’Escola Vella

Lloc: Costa Nord.

Entre les 13:30 h i les 15:00 h els
concursants podran presentar els seus
plats al jurat. Posteriorment es farà
la proclamació dels guanyadors del
concurs de paelles.

Lloc:

(Per facilitar l’organització, vos podeu
apuntar a Visit Valldemossa per triar
l’espai que desitjau ocupar al pati
de l’escola vella a partir de dia 20 de
juliol).

al jurat. Posterior
paelles.

Obertura de portes a les 10.00 h.

19:30 h.
Semifinals del TORNEIG DE PADEL I
TENIS BEATA 2022.
Lloc: poliesportiu municipal

ires i residus. Que
Demanam la col·laboració dels
participants a l’hora de recollir taules,
cadires i residus. Que estiguin ben
seleccionats per a la corresponent

DIUMENGE 31 JULIOL

19:30 h.
Diume ge 31 juliol
Final
a ritme de Txaranga i en acabar,
laPÀDEL
festa
TORNEIG DE
I TENIS
gestió.
BEATA 2022.
festarda paelles 22’ amb música d’avui i de sempre.
Lloc: poliesportiu municipal

h.
19:3016:30
h.
Final Torneig de pàdel i Tenis Beata 2022.
Inici de la CERCAVILA a ritme de
Txaranga i en acabar,
la festa continua amb inici de la
festarda paelles 22’ amb música
d’avui i de sempre.

pàdel i Tenis Beata 2022.
Lloc: poliesportiu municipal

reg de les estes 2021.

Adju t DF am el te te.

PREGÓ DE FESTES 2021

24 julio año 2021
Bon vespre a totom.
Hereva, Dames d`honor, Autoritats, estimats
Valldemussins, senyores y senyors.
Benvinguts y gracies per eser aqui
Cuando nuestro querido alcalde, Nadal Torres,
me pidió que fuese pregonera de las fiestas,
nada mas lejos de nuestra imaginación la
situación que nos acechaba y se cernía sobre la
humanidad. De tal forma afectó a nuestra vida
que el año 2020 no se pudo realizar ni un solo
acto festivo en estas fechas. Hoy intentamos
retomar las fiestas aunque sea solo un poco,
porque ha pasado un año y medio y continuamos
en similar situación de explosión pandémica.
El motivo para que fuese yo la pregonera, aparte
de ser una persona mas del pueblo, también
persona especial para vosotros por ser Médico
de Familia, de cabecera, o Medico General, de
cualquier forma vuestro Medico, durante mas
de 37 años, mi actuación forzosamente tocaba
a su fin, por edad y burocracia y este mes hace
ya un año que estoy jubilada del desempeño de
los quehaceres de mi maravillosa profesión,
que incide en lo mas preciado que tenemos los
seres humanos: la vida y la salud.

Así que este acto sirve de apertura y cierre
Poder estar aquí hoy, es una oportunidad y una
gran alegría por partida doble:
La primera y mas importante en este momento
es la de pensar que, por fin, tras la larga batalla
que estamos librando contra la pandemia por
covid, esto es una muestra de que estamos
encauzando el devenir de una vida mejor,
donde poder aparcar el miedo, el sufrimiento
y la soledad que impone una enfermedad
contagiosa y mortal y sustituirlo por una vida
estable, armónica, prospera y de relaciones
humanas saludables.
La segunda es, tener el honor de ser la pregonera
de unas fiestas que representan el sentir y
hacer de un pueblo, fiestas que actualmente
están declaradas de interés cultural y que se
vienen celebrando en las calles de Valldemossa
desde 1903, año tras año, con tres excepciones,
la gripe española (1918), la guerra civil
española(1936-1939) y el año 2020, el año más
extraño y surrealista de nuestras vidas.
Por ende, quiero expresar mi cariño y
solidaridad y mandar un fuerte abrazo a
quienes han sufrido de forma directa e indirecta
los efectos de la pandemia, padeciendo la
enfermedad o perdiendo seres queridos, y
también con pérdidas laborales y económicas
que repercuten directamente en nuestra salud
física y psíquica, haciéndonos mas vulnerables
a la enfermedad.

Acepte hacer el pregón por la petición tan
cariñosa que se me hizo, y porque era una
forma de despedida publica y compartida con
todos y podía rendir un homenaje desde esta
tribuna a vosotros, los protagonistas, los que
vivís aquí y haceis este pueblo, los que habeis
compartido conmigo vuestra vida, los que me
habeis hecho sentir valorada y útil, que, al fin,
es lo que da sentido a la existencia y permite no
cuestionarse el cambio. Por tanto deposité mi
lealtad a este lugar y a vosotros durante todos
estos años años.

donde residía el medico que temporalmente
prestaba asistencia. Subida en una vespa nos
desplazamos a la ermita de la Trinitat para
prestar asistencia a uno de los ermitaños con
problemas de salud.

Os hago una brevísima historia de como llegue
aqui:

Después conocería el pueblo, sus calles y
rincones y también sus casas.

Llegué por azar, y por lo visto para quedarme,
un 19 de octubre de 1983, no conocía el lugar
donde aterrizaba y no sabia nada de vosotros.

Os podría contar quien fue la primera persona
con la que hablé en el pueblo, la primera que
conocí personalmente y como después os fui
conociendo poco a poco a los que estáis hoy
aquí y a otros muchos que nos dejaron a lo
largo de estos años y de los que guardo muy
gratos recuerdos.

La única referencia que tenia de este
maravilloso y hermoso pueblo era una imagen
televisiva que me había quedado grabada, la
de los cipreses en los jardines de la Cartuja
elevándose al cielo y un nombre muy conocido,
el grupo musical Los Valldemossa, que poco
mas tarde pude comprobar personalmente
que han sido los mejores embajadores que ha
tenido este pueblo por todo el mundo.
No hacía ni media hora que había aparcado en
enfrente de Can Biel y ya me dirigía a mi primera
actuación profesional, antes de conocer a
nadie ni nada del pueblo, excepto la miranda,

Inmediatamente quedé cautivada por tanta
belleza, entusiasmada con la magia de la
montaña y la espléndida vista sobre el mar.
Ahora este es mi paseo habitual y lo disfruto
tanto como el primer día.

Por otro lado también al poco tiempo de estar
aquí conocí al que sería mi marido y padre de
mis dos hijos valldemossines, Helena y Rafa,
también hoy presentes en mi mente y corazón,
y que fue otra potente razón para seguir aquí
mi vida.
El cúmulo de vivencias, recuerdos, anécdotas
de todo tipo con vosotros han enriquecido mi
vida, y espero que algo de la vuestra también.

He aprendido con vosotros y he dedicado mis
conocimientos y formación a cuidar de vuestra
salud lo mejor posible, lo mejor que he podido
y sabido. He tenido el apoyo del buen hacer del
equipo sanitario y no sanitario de Valldemossa,
Ferran y Maribel por excelencia y de otros
enfermeros, y sociosanitarios que por aquí
han pasado. yo seguía estando siempre.
Todos hemos vivido y compartido emociones
intensas sanitarias y no sanitarias, alegría
al superar una situación de enfermedad y
recuperar la salud, por el nacimiento de
nuestros hijos y nietos, por resolución de
problemas de todo tipo, por procurar calidad
de vida a nuestros mayores.
Situaciones de dolor, mucho dolor, por
perdidas humanas, naturales y antinaturales
de nuestros seres queridos, Juntos los hemos
podido cuidar, despedir y llorar y alguna vez,
solo llorar, sin poder cuidar ni despedir y
hemos tenido que seguir caminando y mirando
adelante con ánimo, temple y valor.
Todo queda relativizado hoy ante lo que desde
el mes de marzo del 2020 nos aconteció de
forma inesperada y desconocida en forma de
coronavirus.
Nunca pensé que la culminación de mi carrera
fuese de esta forma tan crucial, o tan brutal,
con una Pandemia!. Esta palabra, para un
sanitario, es de una consistencia que abruma,

nos deja pequeños, impotentes, vislumbramos
la dureza de la actuación necesaria para
limitar su alcance, para evitar contagios y
asistir a los contagiados, para mermar el dolor
de los afectados, presentimos la aniquilación
de proyectos y de vidas.
Es posible que como dice el nostro
batle, la Santa ha protegido el pueblo de
Valldemossa, pero yo, teniendola como aliada
y en connivencia con ella, también me quiero
apuntar un tanto en esa protección y mis
compañeros, sanitarios y no sanitarios, a los
que agradezco desde aquí su buen trabajo
y dedicación durante el estado de alarma
y confinamiento. Y a todos vosotros por el
comportamiento ejemplar en estos duros
tiempos que nos han tocado vivir.
Este no es el lugar para repasar la evolución
o el comportamiento del virus que causa la
pandemia, pero si para recordar que está
entre nosotros y hay que plantarle cara con
las armas que tenemos en este momento:
la higiene, la distancia social y el uso de
mascarilla, y la medida estrella actual: la
vacunación, y seguir con nuestras vidas
eligiendo responsablemente el nivel de riesgo
que debemos asumir cada uno.
Como siempre se ha hecho, a lo largo de la
historia de las epidemias y pandemias, el
aislamiento de los enfermos, la cuarentena
de los contactos, la higiene y desinfección de
personas y lugares han sido los medios para

prevenir la expansión de la enfermedad y por
tanto para evitar dolor y muerte.
Mientras podamos ir pasando por las
diferentes etapas vitales, con salud, hay un
momento para todo y un tiempo para cada
cosa actuando con responsabilidad Aceptar
lo que somos: humanos vulnerables, con
nuestras fortalezas y debilidades, con buen
humor y esperanza sin
desperdiciar ninguna de esas maravillosas
etapas.
Nosot ros los médicos, seguimos poniendo
nuest ro conocimiento a disposición de todos,
quizá ahora de manera diferente, virtual,
telemática , formas que se imponen con
los medios tecnológicos actuales y que nos
sirven para muchas cosas, entre otras, nos
han permitido mantener el contacto con las
personas cuando no se podía hacer de otro
modo Así que estamos ante un pregón de
fiestas histórico sin pretenderlo, inusual,
“el pregón de la pandemia”, por tanto con
mucha connotación sanitaria. En realidad
yo lo he calificado como un pregón de no
fiestas populares, porque no todos van a
poder participar de las mermadas actividades
propuestas debido a las restricciones. Se ha
puesto ilusión y esfuerzo en la organización,
contra viento y marea, para que se puedan
realizar los actos mas importantes que dan
sentido a estas fiestas y ni aun así podrán
alcanzarse los objetivos que debieran. Quiero

nombrar a Clara Amengual Torres, que
representa este año a la Beata, a Mariona
Vila Calafat, Hereva, y a sus damas de honor,
Bruna, Sara, Irene y Sofia . Todas serán
también las representantes históricas de los
años de la pandemia a lo largo del tiempo
estas fiestas han ido mejorando, añadiendo
actividades deportivas, sociales y culturales
y ampliando el catálogo de acciones festivas
para todos, niños, jóvenes, adultos y mayores.
sin desatender los eventos mas importantes:
la procesión de la reliquia y el carro de la
Beata, pospuestos para septiembre, si algo
mas no lo impide.
Para concluir: esto es una despedida
profesional, pero no un adiós. Seguiré aquí,
entre vosotros, porque aquí he pasado la mayor
parte de mi vida y vosotros sois parte de ella.
Espero y deseo que disfrutemos estas fiestas,
amb seny, coneixement ,responsabilitat,
solidaritat y respeto hacia uno mismo y los
demás.
Os desitjo salut y felicitat durant molts d-anys.
Moltes gracies a tots per haber vingut aquesta
nit.
Y…
Visca la Beata.
Visca Valldemosa

Alicia Martinez Hermosilla
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-Pregó de les festes 2021.( Adjunt PDF amb
el texte.)
ANY 1929
PERSONES
MARIA MAGDALENA FRAU RIBAS
.(Adjunt
PDF
amb
llistat)
MARIA TORRES MAS
MAJORS DE
MARGARITA TORRES ESTRADES
ANYS
-Llistat de persones majors.(Adjunt PDF amb llistat)

ANY 1920
JAUME MAS ESTARAS
MARGALIDA COLOM COLOM
ANY 1922
CATALINA CICEROL THOMAS
ANY 1924
ANTONIA MAS ESTARAS

19/8/20
19/12/20

26/11/22

17/9/24

ANY 1926
CATARINA ESTARAS MOREY
BERNAT JUAN CARBONELL

26/4/26
25/5/26

ANY 1927
CATALINA PONS RULLAN
FRANCISCA MARTORELL MARTORELL
CATALINA COMPANY DOMENGE
MARIA MOREY MOREY

28/2/27
20/5/27
2/6/27
21/7/27

ANY 1928
BARBARA FEMENIA DAMA

16/12/28

3/4/29
4/10/29
14/12/29

ANY 1930
PEDRO MOREY MOREY
VICENTA JUAN VILA

5/10/30
3/11/30

ANY 1931
ANTONIO TORRES JUAN

18/5/31

ANY 1932
FRANCISCA MORELL COLOM
CATALINA MARTORELL BOSCANA
JOSE LUIS GARCIA-FARIA VIVES
MARIA FIOL TRIAS
LEONOR FORTEZA FERRARI
JUANA MAS JUAN

15/5/32
22/5/32
2/8/32
16/10/32
29/10/32
20/11/32

ANY 1933
PRAXEDES MARTORELL MATEU
MARIA DELFINA GARCIA CALVEIRA
MIGUEL REYNES AMER
MARYLIN BURR NAGY

12/3/33
28/5/33
25/9/33
20/11/33

ANY 1934
RAFAEL DURAN PUIG-GROS
ANTONIO FERRAGUT FRONTERA
GABRIEL CATALA AMENGUAL
MIGUEL ESTARAS CALAFAT
MANUEL MIRO PIÑA

24/1/34
10/8/34
25/8/34
21/10/34
30/12/34

ANY 1935
MARGARITA MAS TORRES
CATALINA MOREY MOREY

13/1/35
21/3/35

ANY 1936
JUAN OLIVER MATEU
ANTONIO ESTRADAS PONS
JUAN MUNTANER MARROIG

19/2/36
26/2/36
28/5/36

CATALINA PASTOR LLADÓ
ANTONIA CALAFAT CALAFAT
MARIA VISITACION DE LUCAS ENCINA
RAFAEL GELABERT DARDER
MAGDALENA ESTARAS CALAFAT

24/7/36
27/8/36
1/9/36
3/9/36
11/9/36

ANY 1937
MARIA JUAN MAS
BEATE GOECKER
JUAN FIOL COLOM
BERNAT BUSQUETS AMENGUAL
MARGARITA MOREY TORRES
ANTONIO MOREY RULLAN
ANTONIA MOREY MOREY
JOSEFA COLOM MOREY
MARGARITA ESTEVA LLADÓ
ANTONIO LUPIANEZ ROLDAN
JOANA PERICAS BENNASAR
MAGDALENA ESTARÀS ESTARÀS
CATALINA MAS TORRES

5/1/37
7/2/37
13/2/37
6/5/37
29/5/37
8/6/37
30/7/37
22/7/37
29/7/37
18/8/37
2/9/37
21/9/37
28/12/37

ANY 1938
MARGARITA RIPOLL LLADÓ
CARME MAS CALAFAT
VICENTE MOREY MATEU
MANUEL CANO MUÑOZ
RAFAEL VILA CALAFAT
RICARDO JIMENEZ CABAÑERO

5/2/38
20/7/38
9/9/38
3/11/38
18/12/38
24/12/38

ANY 1939
JUAN RIPOLL CAMPS
MARGALIDA TORRES CALAFAT
ANTONIO PERICÀS ORDINAS

6/1/39
16/2/39
5/6/39

LUIS OLIVER BARCELÓ
IONE KING MAGUIRE
MATIAS ROMAGUERA BERNAT
MARGARITA SALVÀ CALAFAT
MIQUEL RIPOLL RUTLAN
JOAN ANTONI ESTADES DE MONCAIRE
ANTONIA MOREY TORRES

9/6/39
12/6/39
8/8/39
27/8/39
1/10/39
14/11/39
27/11/39

ANY 1940
JUAN MAS CALAFAT
PERE COMAS PLANAS
JUANA MOREY VILA
ANTONIA FERRER GINART
JUANA AGUILO AGUILO
NILS KONRAD BURWITZ LOHSE
JOSE MARCONI CUÑA-MAGALLANE
MARIA MAGDALENA VIDAL BUCHER

16/5/40
12/6/40
20/8/40
3/7/40
27/7/40
16/10/40
18/4/40
17/6/40

ANY 1941
ANA RUFINO FERRER
ANTONIA PRATS FLUIXÀ
JOSÉ MIGUEL JIMENEZ MAYOR
ANTONIA ESTEVA LLADÓ
ISABEL SERRANO DARDER

27/9/41
21/2/41
3/3/41
2/10/41
13/10/41

ANY 1942
MARIA BOSCANA CALAFAT
JOSE MARTORELL PIZÀ
JAIME VIDAL BUCHER
MARGARITA TORRES MIRO
JUAN TORRES BUJOSA
RAMON ANDREU PUJOL
SUSANA LLOBET PAVILLARD
ANTONIO BOSCANA ESTARÀS

13/4/42
14/4/42
30/4/42
3/8/42
7/9/42
25/11/42
1/12/42
13/12/42

Degut a la llei sobre protecció de dades, per sortir al llistat de la gent gran és necessari que abans haguin firmat
la seva autorització. Demanam disculpes per si algú no ha arribat a temps i no surt al llistat. Tot i això, està més
que convidat a la seva festa i demanam que firmin l’autorització per introduir-los al llistat de l’any que ve.

RECOMANACIONS DE COM VESTIR TRADICIONALMENT A
VALLDEMOSSA
Durant les Festes que el poble
de Valldemossa, dedica a la
seva paisana Santa Catalina
Thomas, els valldemossins
i valldemossines de totes
les edats, així com visitants,
convidats i devots seguidors de
la nostra Santa, ens preparam
per formar part d'una de les
tradicions més estimades i
arrelades de Valldemossa:
sortir al carrer vestit de
pagès o pagesa, els dies més
importants de les festes, dia 27
acompanyant la relíquia de la
nostra Santa i el dia 28, dia de
Santa Catalina Thomàs. Des de
l'Ajuntament de Valldemossa, i
des del més profund sentiment
del poble de Valldemossa,

volem recalcar la importància
que vestir de pagès o pagesa,
és una tradició pel que cal anar
correctament vestit.
Els vestits tradicionals no són
una disfressa utilitzada per
ambientar de pagès o pagesa
les festes d'un poble, sinó, que
és un tresor que ens permet
conèixer informació sobre la
vida i els costums dels nostres
avantpassats.

Veure homes i dones mal vestits,
per exemple, homes sense
És per això que volem identificar
calcetins o dones que en lloc
i definir com i de quina manera
del tradicional "gipó" duen una s'ha de vestir correctament.
camiseta de "lycra" o un simple
jersei, o que tant homes com
Pot ser de cotó blanc, decorat
amb estampació de piquets
o brodat.

Calçons de
teles rústiques, solen
ser de ratlles
i més gruixades, al igual
que les enagos
de ses dones.

Com a calçat,
espardenyes
d’espart
fermades o
porqueres
típiques de fer
feina al camp.

Treball o camp

dones mesclen peces del que és
el vestuari de feina, del dia a dia
en les tasques del camp, amb
el vestuari de festa o cerimònia,
propi de les classes burgeses o
dels diumenges, o que el calçat
no té res a veure amb el que era
habitual, i duen unes sandàlies
o espardenyes igualment
fermades per vestir de feina, etc.
Són maneres no adequades per
vestir amb respecte els nostres
vestits de pagès o pagesa
tradicionals.

Calçons de teles
més lluentes i
cares identificant la classe
burguesa, igual
o parescudes a
ses teles de ses
faldes de ses
dones.

Com a calçat, sabates
negres fermades
amb cordons.

Senyor o festa

Maneguins fins els colzes,
a conjunt normalment
amb el rebosillo,
per fer feina i
no embrutar
les mànigues.

Davantal
Anomenades enagos,
son de teles rústiques
principalment de
ratlles, solen dur un
puny d’un pam aproximadament a prop de
la cintura de diferent
estampat o color.
Com a calçat, espardenyes
d’espart fermades o porqueres
típiques de fer feina al camp.

Treball o camp

De tela fina i blanca,
espècie de tul amb
randa
Botonada
dorada a damunt
els colzes,
acabant amb un
petit puny de
puntilla blanca.
Faldes de teles
lluentes o
brocades, cares i
de bona qüalitat
queidentificaven
les classes altes
de la societat
mallorquina i
la burguesia.
També les
duien els diumenges la resta
de pageses.
Com a calçat,
sabates negres fermades
amb cordons o llaçada.
Poden dur una mica de tacó.

Senyora o festa

FESTIVAL CHOPIN 2022

FESTIVAL CHOPIN 2022

FESTIVAL CHOPIN 2022

FESTIVAL CHOPIN 2022

Concerts diumenges 07,14,21 i 28 d’agost reserves a: RESERVA
Concerts diumenges
07,14,21
i 28 d’agost
D'ENTRADES
A:www.ticketib.com
+ informació: info@festivalchopin.com

Reserves a:
RESERVA D’ENTRADES A:

Concerts diumenges 07,14,21 i 28 d’agost reserves a: RESERVA

FESTES DE SA MARINA

www.ticketib.com
07,14,21 i 28 d’agost reserves a: RESERVA
d’agost.
d agost
+ informació: info@festivalchopin.com Del 9 al 15Dijous

Dimarts 9 d’agost

De 1 h a 23 h.

aad ( ercat d’artesania, art i dissen )

h. FESTES
ursa atlDEtica
del creuer de sa arina fins es Port.
SAdes
MARINA
DIJOUS19:30
4 D’AGOST
De 18 h a 23ategories
h.
uvenil
i adet
Delnior,
9art
al 15
d’agost.
Maad (Mercat d’artesania,
i disseny)

l mateix temps cursa per els menors categories Infantil, lev i Benjam . Des
de s’era a n’es Port. Inscripcions i recollida de dorsals de les 1 : 0 h a 1 :1 h
ursa atl tica des del creuer de sa arina fins esLloc:
Port.
Pla a de artoixa

Lloc: Plaça de Cartoixa

Lloc: Pla a de artoixa

Festes de Sa Marina
19:30 h.

DEL 9 AL 15 D’AGOST
F

DIUMENGE 7 D’AGOST

D

A

A

A

19:30 h.
Del 9 al 1 AMB
d agost.BICICLETA
PUJADA
20:00 h.
Diumenge d agost
de sa Marina as Portalet.
“UN CONCERT DE PEL·LÍCULA”.
20:00 h. Un concert de Pel·lícula”.
a banda de
música de l’escola municipal
Inscripcions
i recollida
La Banda de Música de l’Escola
de Valldemossa, ens oferirà de
un concert
amb
imatges
el repertori
dorsals al bar de
les de
municipal de Valldemossapel·l
ens
oferirà
cules de cinema.
18:45 a les 19:15 h
un concert amb imatges d’un repertori
Lloc: osta ord

20:00h.

de pel·lícules de cinema.
Dimarts 9 d agost
Lloc: Costa Nord

19:30 h. ursa atl tica des del creuer de sa

ategories
DIMARTS 9 D’AGOST

arina fins es Port.

nior, uvenil i 20:00h.
adet

Posta de sol musicada,
19:30 h.
on es serviran mojitos
CURSA ATLÈTICA des del
sense alcohol.
creuer de sa Marina fins
Lloc: platja de Sa Marina
es Port.
Categories Sènior, Juvenil
Lloc: platja de a arina
i Cadet.
l mateix temps cursa per els menors categories Infantil, lev i Benjam . Des
de s’era
a n’es Port. Inscripcions
i recollida de dorsals
de les
1 : Di
0 hendres
a 1 :1 12
h d agost
DIVENDRES
12
D’AGOST
Al mateix temps cursa per els
menors
20:00 h.
Dijous 11 agost
categories Infantil, Aleví i Benjamí.
Des de
Posta
de sol
on20:00
es serviran
h.
s’era a n’es Port. Inscripcions
De 1i recollida
h a 23 h. aad ( ercat
d’artesania,
artmusicada
i dissen )
mojitos sense alcohol Lloc: Platja de a arina.
de dorsals de les 18:30 h a 19:15 h
Lloc: Platja de Sa Marina.22:00 h inema a la fresca

DIJOUS 11 AGOST

Lloc: splanada del Port

22:00 h
Cinema a la fresca amb la pel·lícula
Dissabte 13 d agost
“CANTA”
Lloc: Esplanada del Port 0 :00 h

De 18 h a 23 h. Maad
(Mercat d’artesania,
art i disseny)
Lloc: Plaça de Cartoixa
Lloc: Pla a de artoixa

seus estris i l’esca.

(Inscripcions
a partir
de lesde
0 : 0h
inici concurs)
Lloc:
Platja
a finsarina.
Presentació de les captures fins les 11:00 h al punt de control.

22:00 h inema a la fresca amb la pel·l cula Canta

0 :00h. Inici del concurs de pesca infantil amb can a. Infants a partir de
an s a 11.Lloc: splanada del Port

DISSABTE 13 D’AGOST
DIUMENGE 14 D’AGOST
Presentar les captures fins les 11:00h al punt de control.

07:00 h.
17:00 h.
Dissa te 13 d’agost
Inici del CONCURS
Inici de la FESTA INFANTIL SA MARINA.
DE PESCA AMB
0 :00 h. Inici del concursAmb
de pesca
amb barca.
participant
ha de dur els
carrera
de joiesada
i jocs
tradicionals.
seus
estris
i
l’esca.
BARCA.
Organitza: Ajuntament de Valldemossa i
Cada participant
(Inscripcions a partir de les
0 : 0h fins inici concurs)
AJV.
ha de dur els seus 1 :30 h Fase
final concurs de Truc de sa arina.
Presentació de les captures
fins les 11:00
al punt de control.
Col·labora:
BarhRestaurant
Es Port.
estris i l’esca.
0 :00h. Inici del concurs de pesca infantil amb can a. Infants a partir de
(Inscripcions a partir de les 06:30h fins
an s a 11.
20:45 h.
inici concurs)
Amb
la posta
Presentar les captures fins
les 11:00h
al punt de control.
Presentació de les captures
fins les
de sol, inici de
11:00 h al punt de control.
la SARDINADA
POPULAR
08:00h.
amenitzada amb Lloc: Platja de sa arina
Inici del CONCURS DE PESCA INFANTIL
havaneres.
AMB CANYA.
Lloc: Platja de sa Marina
Infants a partir de 5 anys a 11 anys.
Dilluns 1 d agost
Poden presentar les captures
fins
a
les
09:30 h. issa
1 :30 h Fase final concurs de Truc de sa arina.
11.00 h al punt de control.
Lloc: apella de sa arina.
DILLUNS 15 D’AGOST
16:30 h
Inici del TORNEIG DE
TRUC Sa Marina 2022
Lloc: Bar Restaurant Es Port.
Col·labora: Bar Restaurant Es Port.
20:00 h.
VII edició del CONCURS D’ARRÒS DE PEIX.
Els plats es podran entregar entre
les 21:30 h i les 22:30 h. Després
del veredicte final per part del
jurat i proclamació dels campions,
s’amenitzarà la vetlada amb música.

20:00 h. Darrera posta de sol musicada.
09:30 h.
Platjade
de Déu
a arina.
Missa en honor a laLloc:
Mare
d’agost
Lloc: Capella de sa Marina.

16:30 h.
Finals del TORNEIG DE TRUC
Sa Marina 2022.
Lloc: Bar Restaurant Es Port.
Col·labora: Bar Restaurant Es Port.
20:00 h.
Dijous 1 d agost
Darrera posta de sol
musicada.
1 :00
h. Diada de bicicletes infantil.
Lloc: Platja de Sa Marina.

col·laboració de la Policia ocal de Valldemossa.

Lloc: Pati del

IP

icolau alafat.

Festes de Sant Bartomeu
D’AGOST
DE SETEMBRE
20:00DEL
h.18Tri
ialAL 3 alldemoss
i sopar.

da.

DIJOUS 18 D’AGOST

De 18 h a 23 h.
Maad (Mercat d’artesania,
art i disseny)
Lloc: Plaça de Cartoixa

18:00 h.
DIADA DE BICICLETES INFANTIL.

Preu del sopar 10 euros.
rga it a:

h.
nió 20:00
sportiva
Valldemossa
TRIVIAL VALLDEMOSSÍ I SOPAR.

Lloc: Pla a de artoixa
19:30 h.

V.

Per a nins i nines a partir de 4 anys. Els
participants faran circuits d’habilitat,
aprendran codic de circulació amb
col·laboració de la Policia Local
de Valldemossa i els voluntaris de
Protecció Civil de Valldemossa.
Els participants, han de dur la seva
pròpia Bicicleta i el casc de seguretat. Es
obligatori el seu ús per participar a la diada.
Organitza: AJV.
Col·labora: Ajuntament de
Valldemossa. Policia Local de
Valldemossa i Voluntaris de Protecció
Civil de Valldemossa.
Lloc: Pati del CEIP Nicolau Calafat.

Lloc : osta

ord

Inscripció prèvia el número de telèfon:
610 037 691
Preu del sopar:10 euros.
Organitza: Unió Esportiva Valldemossa
Lloc: Costa Nord

juntament de Valldemossa.
Di e dres 19 d’agost

1 :00h. BrutathlóDIVENDRES
Valldemossina.
19 D’AGOST
rga it a:

V

18:00h.
BRUTATHLÓ VALLDEMOSSINA.
Organitza: AJV
Lloc: Cor de Jesús

Diumenge 21 d agost

V DISSABTE 20 D’AGOST
23:00 h.
REVETL·LA DE
SANT BARTOMEU.

1DIUMENGE
:00h asterchef
infantil.
21 D’AGOST
l’18:00
ssociació
de ent ran de Valldemossa, els
h
MASTERCHEF INFANTIL.

Amb els grups
Fenomenos Band,
Madòna i
Feeling

e etl la de ant artomeu. Amb els grups Fenomenos And
ir o Lloc: Plaça de Cartoixa.
.Amb l’ajuda dels Joves de l’AJV i
membres
l’Associació de Gent Gran
Lloc:
ostade ord

Fenomenos And

de Valldemossa, els participants,
elaboraran diferents receptes
experimentant amb els aliments.
Lloc: Costa Nord
Organitza AJV i Gent Gran de
Valldemossa
Col·labora: Ajuntament de
Valldemossa

DILLUNS 22 D’AGOST

. mb l’ajuda dels

19:00 h.
Celebració de les noces de porcellana
de l’
l’Associació
de Gent Gran
oves de
V i membres
de
(Programa a part)
participants,
elaboraran
Lloc: Costa
Nord.

Dimarts
23D’AGOST
d agost
DIMARTS 23
19:00 h.
Teatre amb l’obra
“L’HOME DEL VOL VERTICAL”

Lloc: osta ord
21:30 h.
BINGO POPULAR
Lloc:
20:00
h.de l’escola vella
Pati

h. Bingo
19:00 h. Teatre amb l’obra 21:30
L home
del olpopular
ertical
Lloc: Parr quia de ant Bartomeu.
21:30 h. Bingo popular

Lloc:
osta ord
“ARTDEMOSSA 2022”

25 D’AGOST
Lloc:DIJOUS
osta ord
Veure el programa propi.

Dijous 25 d’agost. ARTDEM SSA 2022

DIVENDRES 26 D’AGOST

Lloc: Costa Nord
Lloc:
osta ord

DIMECRES 24 D’AGOST
SANT BARTOMEU.
Patró de Valldemossa
20:00 h.
MISSA en honor de Sant Bartomeu,
patró de Valldemossa.
Lloc: Parròquia de Sant Bartomeu.

20:00 h.

Di e18:30
dresh.2 d’agost.

FESTA INFANTIL
Dijous
25 d’agost.

1 :30 h. Festa infantil mb. ucor a.
Amb CUCORBA.

Di e dres 2 d’agost.
1 :30 h. Festa infantil mb

issa en honor de ant Bartomeu,

Lloc: Parr quia de ant Bartomeu.

DISSABTE 27 D’AGOST

DISSABTE 3 DE SETEMBRE

22:00 h.
Per celebrar el fi de les festes d’estiu,
es farà un SOPAR DE GERMANOR,
amenitzat amb un espectacle de
revista on gaudirem de Ball, música i
moltes sorpreses mes.

20:00 h.
Teatre amb l’obra
“LAS PERFECTES RIDICULAS”
Comèdia adaptada i dirigida per
Cèsar Lobo

L’Ajuntament proporcionarà taules i
cadires. Cadascú a de dur el seu sopar
i beguda.
Per motius d’organització apuntar-se
a Visit Valldemossa a partir de dia 22
d’agost, en horari d’oficina.

2,3 I 4 SETEMBRE
TORNEIG DE VÒLEI
Lloc:
pavelló municipal
Horari:
es treurà calendari
pròximament.
Inscripció prèvia:
616 244 734

SUMA’T AL CANVI!
1. Si vius una agressió sexista, no
callis. ACTUA! Demana ajuda.
Digues «No i punt!»
2. Si et diuen «No i punt!» accepta la
negativa.
3. Si veus una agressió ACTUA!:
expressa el teu rebuigi ajuda la
víctima.
4. Si no hi ha consentiment explícit,
és una agressió.
5. Res no justifica una agressió: ni la
manera de vestir,ni l’exhibició del
cos, ni l’orientació sexual.
6. Sota la influència de l’alcohol i de
les drogues cap consentiment no
és vàlid.

7. No toleris comportaments
masclistes en el teu entorn:
les bromes sexistes, el
control, bavejar, engelosir... és
assetjament.
8. Viu relacions sanes, lliures i en
igualtat: no tot val!
9. Les persones podem canviar
d’opinió. Respecta els límitsi les
decisions de l’altra persona.
10. Atemptar contra la llibertat
sexual de l’altre és un delicte.Si
necessites ajuda per una agressió,
telefona a l’112.

Suma’t al canvi!
1. Si vius una agressió sexista, no callis. ACTUA! Demana ajuda.Digues «No i
punt!»
2. Si et diuen «No i punt!» accepta la negativa.
3. Si veus una agressió ACTUA!: expressa el teu rebuigi ajuda la víctima.
4. Si no hi ha consentiment explícit, és una agressió.
5. Res no justifica una agressió: ni la manera de vestir,ni l’exhibició del cos,
ni l’orientació sexual.
6. Sota la influència de l’alcohol i de les drogues cap consentiment no és
vàlid.
7. No toleris comportaments masclistes en el teu entorn: les bromes
sexistes, el control, bavejar, engelosir... és assetjament.
8. Viu relacions sanes, lliures i en igualtat: no tot val!

INDICACIONS PEL BON TRANSCURS DE LES FESTES
AJUDA A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
L’Ajuntament de Valldemossa durà a terme una
sèrie de mesures per facilitar que les persones
amb mobilitat reduïda que ho desitgin puguin
gaudir dels actes emmarcats dins el programa
de Festes d’Estiu de Valldemossa.
Per aquesta raó, en els actes del programa on
apareix la imatge següent,
hi haurà un
espai reservat per a persones amb mobilitat
reduïda, per tal que aquets tinguin un fàcil
accés i una bona visibilitat.( Aquests llocs s'han
de comunicar quan es faci la reserva a l'acte
que vulgui assistir)
Com Ja està estipulat, el dia del carro,
s’habilitarà un espai per aquelles persones

amb mobilitat reduïda que hi vulguin
assistir. Pregam, per aquest acte, es confirmi
l’assistència abans de dia 26 de juliol per tal de
poder organitzar de la millor manera possible
l’espai.
A més, per a totes aquelles persones amb
mobilitat reduida que vulguin assistir a
qualsevol acte de les festes i ho necessitin,
l’Ajuntament de Valldemossa posa a la seva
disposició el transport a l’acte amb el vehicle
de serveis socials .
És necessari sol·licitar aquest servei amb
antelació com a mínim el darrer dia hàbil abans
de l’acte al qual vulgui assistir.(Teatre, fins dia
21 a les 17 hores. Pregó i festa gent gran fins
dia 22 a les 14 hores.

RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ I APARCAMENT
Per un bon desenvolupament dels actes festius, vos indicam els dies i llocs en que serà necessari
el tancament i delimitació tant d’aparcament com de circulació als espais de la localitat.
*** Dia 23 de juliol amb la celebració de la
proclamació de l’hereva i el pregó. Hi aura
restriccions del transit durant el passa carrers
de la banda de música de Montuïri. A mes el
vespre durant l’acte també hi haurà algunes
restriccions i espais delimitats .
***De dimecres 27 de juliol fins divendres dia
29 en finalitzar les tasques de neteja del casc
urbà, es restringirà tant la circulació com
l’estacionament de qualsevol vehicle.
*** Dia 30 de juliol amb motiu del passa
carrers , hi haurà talls de circulació puntuals.

***Dia 9 d’agost amb motiu de la cursa
baixada a Sa Marina es farà un tall temporal
de la circulació al transit a partir de les 19:00h
fins a finalitzar la prova
*** Dia 11 d’agost amb motiu de la pujada amb
bicicleta del Port a es Portalet, es produirà un
tall de circulació al transit a partir de les 19:00
h fins a finalitzar la prova.
*** Dia 25 d’agost, en motiu de la celebració
de l’Artdemossa 22’, es produiran reserva
d’estacionament i talls de circulació a tot el
circuit afectat per a l’acte.

COMERÇOS COL·LABORADORS
BOTIGA SONMO
Visita nuestra tienda en Valldemossa y lleva
a tu mesa los mejores productos de la Tramuntana.
Productos ecológicos de la Finca Son Moragues:
frutas, verduras, carnes, aceite de oliva virgen
extra, mermeladas, aceitunas, etc.
Cerámica, productos para el hogar, textiles
naturales y mucho más.
Plaça Bartomeu Estaràs, 1, 07170 Valldemossa.
sonmoragues.com
@sonmoragues

SON MORAGUES - VALLDEMOSSA

Es Petit Hotel
de Valldemossa

DESITJAM
PASSEU
UNES BONES
FESTES

