
Del 14 al 29
de GENER



Fa dos anys la pandèmia ens va obligar a 
distanciar-nos, una cosa que és totalment 
contrària a la nostra natura i, per tant, 
hem de fer de les Festes de Sant Sebastià 
un símbol de retrobament per a gaudir 
de la cultura, de festes, de velles i noves 
formes de crear identitat i fer comunitat, 
per a fer barri i com a resultat fer ciutat.

Palma és sobretot la seva gent. Ens 
mereixem tornar a viure la nostra festa 
major amb la intensitat de sempre o 
encara més. Seran dues setmanes, nou 
concerts i desset bandes; activitats 
familiars i esportives; torrades, gloses i 
correfocs des del sus fins al darrer dia.

Amb aquest bullici esperam traslladar 
optimisme, escalfor i goig. Convidar tots 
els veïnats i veïnades, amics i amigues, 
a ocupar els carrers i les places per a 
celebrar Sant Sebastià.

Volem que la ciutadania surti i frueixi 
de la nostra identitat, d’allò que és 
nostre, que forma part de la nostra 
memòria col·lectiva, que visquin la festa 
i s’impliquin de ple en les propostes i 
en les celebracions que hem preparat, 
perquè ells, els ciutadans i ciutadanes, 
són l’ànima d’aquesta festa, perquè fer 
Sant Sebastià és fer ciutat.

Us esperam a tots i a totes, aquests dies, 
al carrer.

Visca Sant 
Sebastià!

    Clàudia   
       Costa del 
     Río
Regidora de Participació 
Ciutadana i Govern Interior
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Enguany, sí. Després de dos anys amb un 
Sant Sebastià marcat per la pandèmia de 
la covid-19, Palma gaudirà de bell nou 
d’unes festes com toca. Per aquest motiu, 
hem considerat que Palma i la seva 
ciutadania es mereixien un bon programa, 
amb les millors de les festes possibles, 
després d’un temps d’incerteses. Aquí 
el teniu; l’hem preparat amb molta 
estimació.

Sant Sebastià són torrades, concerts, 
trobades amb les amistats i la família. 
És caliu, fer barri als carrers i places de 
la ciutat, olor a llenya i a foc, sensacions 
que transformen durant dies la fesomia 
de la nostra ciutat. Són unes dates per a 
sentir-se orgullosos de Palma i de la seva 
gent. Jo, com a batle, m’hi sent. 

Per això us convid a gaudir d’aquest 
programa de festes amb moltes ganes. 
Hi ha activitats lúdiques, familiars, 
esportives, culturals o tradicionals. Esper 
que us facin il·lusió, que hi participeu i 
que en gaudiu. Podeu triar entre moltes 
opcions perquè volem que Palma sigui 
una ciutat viva, i més per a celebrar el 
seu patró.

Gaudim plegats de la nostra ciutat, 
gaudim de les petites coses i dels bons 
moments. Aprofit aquest espai per a 
agrair sincerament la col·laboració de 
totes les persones i entitats que fan 
possible aquest programa de Festes de 
Sant Sebastià i, també, la de tots els 
serveis municipals que es preocupen que 
tot funcioni a la perfecció.

Molts d’anys i 
bones Festes 
de Sant 
Sebastià!

José     
       Hila
Batle de Palma
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XXXI Trofeu Club Natació 
Palma-Sampol Festes de Sant 
Sebastià 
14 de gener a les 10 h i a les 17 h
Piscines Municipals Son Hugo

Sus de Festes
14 de gener a les 10.30 h / Pl. de Cort

MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA 6

Exposició “ADN Sant Sebastià”
14 de gener / Fins al 29 de gener
C. de Nuredduna
MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA 8 

Trobada de Sant Sebastià de 
Bandes de Música de Palma
14 de gener a les 18 h  

Zona Restringida
14 de gener a les 19.30 h
MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA 12  

Sant Sebastià Petit
15 de gener de 10.30 a 14 h
Parc de la Riera
MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA 14  

RETROCKSPECTIVA 2023
Cicle de cinema, xerrades i música pop: 
PSICODÈLIA CALIFORNIANA, un repàs als artistes 
més rellevants
15 de gener a les 18 h 
Teatre Municipal Mar i Terra

Beneïdes de Sant Antoni
17 de gener de 10 a 14 h
Esplanada de la Seu - Sant Antoniet 

Visita guiada “Sant Sebastià i Sant 
Antoni”
17 de gener a les 10.30 h
Places limitades. Per a reservar:
dinamitzaciolinguistica@palma.cat
Whatsapp 646 56 93 49
Tel. 971 225 900 (ext. 7852)

RETROCKSPECTIVA 2023
Cicle de cinema, xerrades i música pop. Cinema: 
Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan
18 de gener a les 20 h 
Teatre Municipal Mar i Terra

Revetla de Sant Sebastià
19 de gener
MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA 16 

Trofeu Sant Sebastià de Petanca 
20 de gener de 9 a 13.30 i 15.30 a 18 h  
Pistes FBP, c. de Sant Ignasi, 81

Portes Obertes per Sant Sebastià
20 de gener de 10 a 20 h
Es Baluard. Museu d’Art Modern i Contemporani 
de Palma

Diada Ciclista
20 de gener a les 12 h
MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA 19

Premis Ciutat de Palma
20 de gener
Gala d’entrega dels Premis Ciutat de Palma al 
Teatre Principal, a les 19 h
Inauguració del Premi Ciutat de Palma Antoni 
Gelabert d’Arts Visuals al Casal Solleric 

IX Iron Motard Suzuki Festes de 
Sant Sebastià
21 de gener de 6 a 18 h
Gran Via Asima, 11
www.mediamilla.org

XXXVII Trofeu Sant Sebastià de 
Piragüisme
21 de gener de 9 a 15 h
Parc de Mar

Volada d’Estels
21 de gener d’11 a 14 h
Parc de Mar (zona de la Portella)
MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA 21

Calendari d’activitats
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Portes obertes. Fletxes contra el 
Càncer de Mama (projectearkus.org)
21 de gener de 16 a 18 h
Poliesportiu de Sant Ferran

Final Nacional Freedom Figthers 
2022-2023 amb Sara Socas
21 de gener a les 18 h / Ses Voltes

Concert de Zahara i Marc Mas
21 de gener a les 21 h
Pl. del Rei Joan Carles I
MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA 23  

1r Trofeu Sant Sebastià 
FrancinArc (projectearkus.org)
22 de gener de 9 a 13 h
Poliesportiu de Sant Ferran

Trescabarris
22 de gener a les 9.45 h
Passeig del Born del Molinar
MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA 24  

Jornada de portes obertes a la 
Policia Muntada
22 de gener de 10 a 14 h
Quarter de la Policia Muntada (castell de Bellver) 

Competició de Tir de Fona Sant 
Sebastià 2023
22 de gener a les 10 h
Pistes de Can Valero  

RETROCKSPECTIVA 2023
Cicle de cinema, xerrades i música pop: JOY 
DIVISION - NEW ORDER, mites del post-punk 
britànic
22 de gener a les 18 h 
Teatre Municipal Mar i Terra

Zona Restringida
Dia 22 de gener a les 19 h
MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA 13  

Visita guiada “Sant Sebastià i Sant 
Antoni”
25 de gener a les 17.30 h
Places limitades. Per a reservar:
dinamitzaciolinguistica@palma.cat
Whatsapp 646 56 93 49
Tel. 971 225 900 (ext. 7852) 

RETROCKSPECTIVA 2023
Cicle de cinema, xerrades i música pop: Big 
Brother & The Holding Company With Janis Joplin 
- Nine Hundred Nights
25 de gener a les 20 h
Teatre Municipal Mar i Terra

XX Màster Ciutat de Palma de 
Pesca Submarina
26 de gener de 9 a 15 h
C. de Felicià Fuster s/n

XXV Trobada de Gegants a Palma
28 de gener a les 10 h
MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA 26  

40a Ratapinyada #SantSebastià2023
28 de gener de 18 a 22 h 
C. de Nuredduna

Concert d’Antònia Font
28 de gener
18 h - Obertura de portes / 20 h - Inici del concert

Son Fusteret
MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA 27

Marató Fotogràfica
29 de gener
MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA 31

Correfoc
29 de gener a les 19 h
Sortida des del pont de la Riera (passeig de 
Mallorca amb av. de Jaume III) i encesa de bèsties 
de foc a la plaça del Rei Joan Carles I
MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA 28
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Presentació de tot l’acte a càrrec de Felip 
Munar, com a mestre de cerimònies.

11.30 h:
Batucada Nam Sobrats de l’Escola Municipal 
de Música de Palma
Pl. de la Porta Pintada - c. de Sant Miquel - 
pl. de Cort

A partir de les 12 h:

Toc de tambors des de la balconada de Cort, 
a càrrec de la batucada Nam Sobrats de 
l’Escola Municipal de Música de Palma.

Vine a pintar els pebres per a despertar el 
Drac de na Coca. 

   

Ballada dels Gegants i Capgrossos de la 
Sala.

Gloses a càrrec de les glosadores de 
l’Associació de Glosadors de Mallorca: Alicia 
Olivares, Maribel Servera, Maria Magdalena 
Amengual i Cati Eva Canyelles.         

Pregonet El Drac de na Coca i la flama de la 
festa, escrit per Caterina Valriu i contat per 
Felip Munar.

Il·lustració: Maria del Mar Riera  

Ball de Capgrossos, amb coreografia de Catin 
Luna i interpretat per l’Escola de Música 
i Danses de Mallorca i els seus xeremiers, 
amb la participació de l’Estol de Geganters, 
Sonadors i Balladors de Mallorca.

Despertada del Drac de na Coca i 
entrega per part dels nins dels pebres 
de cirereta per a donar-li força per a 
mantenir encesa la flama de la festa, 
tot al ritme de la Batucada Saravá.

14 de gener
Plaça de Cort
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EXPOSICIÓ
SANT 
SEBASTIÀ
Fins al 29 de gener
C. de Nuredduna
Una festa popular va més enllà d’omplir el temps d’oci cultural 
d’una societat: més aviat és la manifestació lligada a la història 
d’un lloc, de la seva gent, dels seus costums i valors. Un llegat 
cultural que ofereix a les persones tot un bagatge de significats 
que permeten comprendre les seves relacions amb l’entorn que 
les envolta.
La festa –entesa com a esdeveniment social que té a veure amb 
la celebració d’un fet o element comú– requereix la participació 
individual per a esdevenir quelcom de col·lectiu: ser una part 
de tots i totes. És capaç de fer vibrar el poble, d’alliberar-lo 
d’aquells condicionants socials que formen part de la seva 
quotidianitat. Ja al segle XIX és poc habitual trobar una barriada 
de Palma que no tengui la seva festa de carrer i, des de molt 
abans –almenys des de l’any 1451–, la festa de Sant Sebastià 
ja se celebrava i la devoció va créixer progressivament i de tal 
manera que en el segle XVII va ser declarat patró de la ciutat de 
Palma. 
El pas dels anys ha modificat en forma i contingut la festivitat: 
Sant Sebastià compta amb tot un conjunt de creences, 
llegendes i dites populars que formen part del passat, però 
també amb elements més recents que tenen a veure amb 
la necessitat de dotar de sentit la celebració dins un context 
diferent, viu i canviant, i de reivindicar la tradició des d’un punt 
de vista crític, integrador i enginyós.
La història, la iconografia i els rituals de la festa de Sant 
Sebastià s’han anat traspassant generació rere generació, com 
a herència que amb el temps ha anat marcant el caràcter de la 
nostra societat, i han generat un codi genètic propi que podríem 
denominar ADN Sant Sebastià.
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TIANET DE
SANT SEBASTIÀ

Lluís Pérez Pastisser
C. de Bonaire, 14
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Recepta
Ingredients per a 10 tianets:
480 g de farina de força

3 ous

35 g de llevat

100 g d’oli

175 g de sucre

200 g de patates cuites

25 g de garrova en pols

Una mica de sal

Per a fer-ne el farciment:
60 g de garrova en pols

50 g d’oli d’oliva verge

60 g de llet d’ametla

30 g de suc de taronja

Ratlladura de taronja

65 g d’ametles

30 g de sucre de llustre

Una mica de sal

Per a la cobertura:
150 g de sucre de llustre

45 g de suc de taronja

Preparació del Tianet
Pastau tots els ingredients fins a 
obtenir una massa elàstica. Deixau-la 
tovar (ha de triplicar el seu volum). A 
continuació, tornau-la a pastar i dividiu-
la en porcions d’uns 20 g, que heu de 
posar en un motlo circular. Deixau-les 
tovar de nou. Encalentiu el forn a 180 
graus i enfornau-ho entre 10 i 15 minuts 
(depèn de cada forn).

Per al farciment:
Torrau les ametles al forn a 150 graus 
durant 10 minuts. Deixau-les dins el 
forn 10 minuts més amb la porta un poc 
oberta. Quan es refredin, capolau-les 
i feis-ne una pasta afegint-hi 30 g de 
sucre de llustre i una mica de sal. 
D’altra banda, posau en un recipient 
60 g de pols de garrova, 50 g d’oli 
d’oliva verge, 60 g de llet d’ametla i 30 
g de suc de taronja. Capolau-ho fins a 
obtenir-ne una massa homogènia. 
És molt important esperar que 
el Tianet es refredi abans de posar-hi la 
crema del farciment.

Per a la cobertura:
Mesclau el sucre de llustre amb el suc 
de taronja per a aconseguir una pasta 
homogènia. Pintau el Tianet i decorau-lo 
amb la ratlladura de taronja.
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Dies 14 i 22 de gener
Espectacles a espais no convencionals que es 
mantindran en secret fins al darrer moment

Dies 14 i 22 de gener
Espectacles a espais no convencionals que es 
mantindran en secret fins al darrer moment
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Marala
El segon treball de Marala, Jota de Morir, confirma allò que 
amb el seu prometedor debut, A trenc d’alba, era ja molt 
més que una intuïció: de la unió d’aquestes tres virtuoses 
de la música, na Selma, na Clara i na Sandra, en sorgeix 
no només una delícia musical sinó també un compromís 
amb la tradició com a nova forma d’innovació i un lligam 
perpetu amb totes les veus femenines que les han 
precedides. Aquest nou disc, amb producció musical de 
Pau Vallvé i producció sonora de Jordi Casadesús, neix 
d’una tasca d’investigació feta entre romanços, quartets, 
balls de vetla i altres elements del substrat tradicional 
illenc, valencià i del Principat. De tot això en sorgeix un cant a la 
mort que ha de servir per a desmitificar-la i integrar-la a la vida, un cant 
reivindicatiu i solemne, innovador i compromès que deixa clar que sempre 
hi haurà un bri d’esperança en forma de cançó.

Samantha
Hudson
Intentar definir Samantha Hudson és una tasca, com a mínim, agosarada: cantant, compositora, 
performer, travesti, top model… Per damunt de tot, però, Samantha Hudson és un absolut fenomen. 
Criada a Mallorca i convertida per mèrits propis en una absoluta icona de la generació Z, el seu 
darrer espectacle, Liquidación total por cierre, ofereix tot allò que es pot esperar de la performance 

vivent emergida del panorama queer més underground: ballarins de primer 
nivell, una coreografia ultramoderna i tota la pompa que requereix 

un show on Samantha Hudson brilla amb llum pròpia. Amb una 
mescla d’estils que van des de l’electrònica i el pop al reggaeton 
i l’eurodance passant pel pasdoble o la hyperdance, Samantha 
Hudson torna a demostrar que el seu és un art inconfusible i 
inimitable, sempre vinculat a qüestions com els paradigmes 
de gènere, el sexe o la llibertat d’expressió. Amb tot això, no és 

d’estranyar que hagi aconseguit el premi Ídolo a la Millor Creadora 
de Contingut Digital, el premi Arcoiris del Ministeri d’Igualtat o el 

premi Tik Tok a Personatge de l’Any, entre molts altres reconeixements.

22 de gener a les 19 h
Punt de trobada: c. d’Eusebi Estada

{devora l’estació del tren de Sóller}

14 de gener a les 19.30 h
Punt de trobada: c. d’Eusebi Estada

{devora l’estació del tren de Sóller}

Des del punt de trobada ens traslladaran a la ubicació. S’ha de tenir en compte que a la 
durada de l’espectacle s’hi ha d’afegir el temps de trajecte d’anada i tornada. 

Activitat gratuïta. Més informació i reserva d’entrades a www.palma.cat
Cabuda limitada, cal reservar entrades 13



Parc 
de la 
Riera
15 de gener 
De 10.30 a 14 h
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Espectacles 
musicals:
En família
10.30 i 11.25 h

Spaguetti Punky
12.30 i 13.15 h

Artefactes musicals
10.45, 11.50 i 13 h

Espectacle de 
titelles:
Rinxolets d’Or
10.40 i 11.30 h

Contacontes:
El Senyor dels Contes
12.30 i 13.20 h

Màgia:
Mag Enzo
10.40 i 11.30 h

Espectacle 
teatral:
El professor Àtom
12.30 i 13.20 h

Circ:
Petit Circ Xalest, a càrrec del Circ 
Bover
10.30, 11.10, 11.50, 12.30 i 13.10 h

Iniciació al circ, amb Bambú Circ

Cercavila:
El bosc encantat
11.15 i 12.30 h

Exhibició 
acrobàtica 
d’estels
10.30 i 12.30 h

Minidisco

Gimcana Sant 
Sebastià Dretfensor

Cultura popular: 
Gegants de la Sala i 
Drac de na Coca

Autobús de l’EMT

Tallers, jocs 
i molt més! 
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20.30 h

Sedaç

23.45 h

Cris 
Juanico

21.45 h

Ballugall

Revetla
a la pl. Major

Inauguració de 
la Revetla de                 

Sant Sebastià
19 de gener · pl. Major

18 h Actuació infantil amb 2princesesbarbudes 

19 h  Sortida dels Gegants i Capgrossos de la Sala, acompanyats 
pels Xeremiers, de la pl. de Cort a la pl. Major

19.15 h  Ballada dels gegants i tocada de xeremies

19.30 h  Ball de l’Escola de Música i Danses de Mallorca

19.50 h  Sortida del Drac de na Coca amb batucada Saravá, de la 
pl. de Cort a la pl. Major

20.10 h  Encesa de Fogueró pel Drac de na Coca

20.15 h   Batucada i tornada del Drac de na Coca a Cort 
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23.15 h
Doctor 

Prats

21 h
Jane Yo

Guanyadors del 2n premi 
del Pop Rock 2022

21.50 h

Nita

23 h
The 

Gramophone 
Allstars Big 

Band

Revetla
a la pl. de Cort 

Revetla
a la pl. de l'Olivar

21 h

Mikel 
Erentxun
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Revetlaa la pl. de la Reina

Revetlaa la pl. del Rei Joan Carles I

22 h

Amaia

23.45 h

La La 
Love 
You

21 h

Bilo
Guanyador 

del 1r premi 
del Pop Rock 

2022

21.55 h

Ana 
Tijoux

23.50 h

Marc 
Seguí

20.30 h

Paula 
Cendejas
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20 de gener a les 12h

Plaça de Cort
Inscripcions gratuïtes: sportmaniacsbaleares.com 

Plaça de Cort
Inscripcions gratuïtes: sportmaniacsbaleares.com 
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Premis
Ciutat de

Palma
20 de gener

Gala d'entrega dels Premis Ciutat de Palma
al Teatre Principal, a les 19 h

Inauguració del Premi Ciutat de Palma Antoni 
Gelabert d'Arts Visuals al Casal Solleric
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PAS 1
Tria la tela amb la figura 

desitjada, per a preparar el 
que serà el cos del nostre 

estel.

Volada d’Estels
21 de gener
D’11 a 14 h
Parc de Mar (zona de la Portella)

Els estels són 
juguetes voladores 

que es mantenen 
a l’aire per la 

resistència contra 
el vent

Vine a fer el teu estel. Disposaràs del següent material:
•	tela	de	polièster	

retallada de diversos 
models

•	varetes	flexibles	de	
fibra de vidre o fusta

•	fil	

•	cinta

•	cola	de	teles	

•	tisores

•	regla	

•	marcadors	i/o	llapis

Fes el teu estel seguint els següents passos:

PAS 2
Elabora l’estructura de l’estel 

formant un arc i un masteler amb el 
fil i les varetes flexibles.
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PAS 3
Assegura l’estructura al cos de 

l’estel amb cola per a teles, 
cinta i fil.

PAS 4
Talla tres tires de tela per a fer 

les ales i la coa de l’estel, per 
a la qual cosa una ha de 

ser més llarga que les 
dues laterals.

PAS 6
Perfora a la zona de l’arc i 
el masteler per a fermar-hi 

fils i formar els vents que ens 
permetran fer volar el nostre 

estel.

PAS 5
Aferra les ales als costats i la 
més llarga a la zona inferior 

de l’estel.
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Una de les artistes amb segell únic i 
intransferible, Zahara demostra una vegada 
i una altra la seva inesgotable capacitat de 
reinvenció. La seva singularitat i rellevància 
queden paleses al seu sisè àlbum, REPUTA, 
editat amb el seu propi segell discogràfic 
Gozz Records i on col·laboren, entre 

d’altres, La Oreja de Van Gogh, Carolina 
Durante o Rodrigo Cuevas. Amb tots 
ells revisita i versiona temes del seu 
anterior treball, PUTA, on no només 

continuava experimentant a nivell sonor 
en el terreny del pop electrònic sinó que 

s’obria i mostrava al món de forma directa 
i honesta, fent d’aquest un àlbum que podia 

semblar incòmode però que era, sobretot, oportú, 
vinculat amb moltes de les qüestions que des de sempre han filat la 

trajectòria de l’artista. La seva vigència la confirmen els sis guardons 
que va recollir als premis MIN de la música independent, entre els quals 

s’inclouen el de millor àlbum i millor àlbum pop. Tant la crítica com el públic 
han acollit amb els braços oberts la darrera proposta de Zahara, qui, a més 

d’esgotar les entrades a moltes de les seves actuacions arreu de l’Estat, ha 
actuat, en els darrers temps, a Xile, Mèxic o el Perú. 

Concert
 a la plaça del Rei Joan Carles I
    21 de gener

Marc Mas
            Guanyadors del 3r premi 

del Pop Rock 2022
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El Trescabarris és un joc 
temàtic vivencial, obert i 

gratuït per a infants, famílies, 
grups d’amics i entitats de 

Palma, que es durà a terme el 
diumenge dia 22 de gener de 

2023 a partir de les 9.45 h.

Mitjançant tot el conjunt de 
proves els i les participants 

podran descobrir i conèixer 
nous indrets del barri del 

Molinar.

L’ edició d’enguany girarà 
entorn de la mar. Els grups 

participants hauran de 
demostrar les seves habilitats 

com a mariners i marineres 
i aconseguir tots els punts 

cardinals (Tramuntana, 
Gregal, Llevant, Xaloc, 

Migjorn, Garbí, Ponent i 
Mestral) de la Rosa dels Vents.

22 de gener
Passeig del Born del Molinar

9.45 h
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Els grups han 
d’estar formats per un 

mínim de 2 participants i un 
màxim de 10.

Un dels membres del grup ha de ser major 
d’edat (18 anys) i en serà el responsable.

Els menors participants hauran de 
comptar amb l’autorització firmada del 

pare/mare/tutor/ra legal.

S’hi acceptaran fins a un màxim 
de 32 grups.  Tots els membres del 

mateix grup han de dur la mateixa 
caracterització (complements, 

vestimenta, disfressa, nom, crit...).

El grup amb la caracterització més 
original i adequada a la temàtica 

proposada tindrà un premi especial.

Es recomana dur roba i calçat 
còmodes.

Per a participar-hi cal 
fer una inscripció prèvia 

gratuïta a través del web de 
l’Ajuntament:

www.palma.cat

Cal emplenar el formulari corresponent i l’arribada del correu de 
confirmació serà un requisit imprescindible.

Si hi ha places disponibles els grups es podran apuntar presencialment el 
mateix dia de l’activitat, al passeig del Born del Molinar, de les 9 a les 9.30 h.

Informació, inscripcions i bases de participació a
www.palma.cat
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Amb l’assistència de 
diferents colles de 

gegants de Mallorca

9.45 h Plantada de 
gegants

 C. del Palau Reial

10 h Recepció de les 
autoritats i ball 
de gegants

 Pl. de Cort

11.30 h Cercavila
 Pl. de Cort, c. de Colom, 

pl. Major, c. de Sant 
Miquel i pl. de la Porta 
Pintada

13 h Ball de gegants
 Pl. de la Porta Pintada

28 de gener
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Tot el que es pugui dir d’Antònia 
Font no farà justícia, tanmateix, a 
la transcendència d’un grup que 
és molt més que un grup: Antònia 
Font és un estil, un far i una fita, 
Antònia Font és un abans i un 
després a la música contemporània 
i és ja també un mite. Gràcies 
al seu retorn han pogut retrobar-
se amb el seu públic de sempre, 
aquells que feia nou anys que 

somiaven tornar-los a veure plegats 
damunt un escenari, i compartir amb 

ells no només tots aquells bocins de 
memòria col·lectiva que conformen la 

discografia d’Antònia Font sinó afegir-hi un 
altre capítol amb un nou disc. Un minut estroboscòpica és un 

àlbum que, com tot en la insigne banda mallorquina, ha estat capaç 
d’innovar i diferenciar-se sense perdre l’esperit i l’essència que els 

defineix. Joan Miquel Oliver, Pau Debon, Jaume Manresa, Joan Roca i Pere 
Debon han tornat per a recordar-nos que hi ha un lloc d’on, tanmateix, és 

impossible partir mai, reservat per a aquells artistes que res tenen a veure 
amb les modes i tendències, aquells que amb la seva obra teixeixen també la 

idiosincràsia del món de què formen part: l’eternitat.

Concert AntòniaFont
     
                   28 de gener

Son Fusteret 
18 h Obertura de portes

20 h Inici del concert
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29 de gener
19 h

Sortida des del pont de la Riera (passeig de Mallorca amb l’avinguda de Jaume III) i 
encesa de bèsties de foc a la plaça del Rei Joan Carles I

Colles de dimonis 
participants:

Dimonis de Son Sardina, Enfocats
Trabucats

Es Cau des Boc Negre
Maleïts Encabritats

Kinfumfa
Realment Cremats

Incubus

Bèsties de foc:
Drac i Guardians de Sant Jordi

S’Òliba de la Real
Es Drac de na Coca

•	 Queda	totalment	prohibit	emprar	
pirotècnia particular, no controlada 
per l’organització.

•	 Duis	roba	de	cotó,	calçons	llargs,	
màniga llarga, calçat adequat, capell 
o mocador al cap, taps a les orelles i 
ulleres que protegeixin els ulls.

•	 Els	vidres	de	les	ulleres	i	les	càmeres	
es poden fer malbé amb les espires.

•	 No	tireu	aigua.

•	 No	toqueu,	recolliu	o	manipuleu	
artefactes pirotècnics.

•	 No	fumeu	ni	encengueu	foc	prop	dels	
contenidors de material pirotècnic.

•	 Com	a	públic,	per	a	presenciar	
l’actuació us heu de situar a una 
distància prudencial. Heu d’evitar 
que els infants i les persones amb 
mobilitat reduïda se situïn a les 
primeres files.  

•	 Podeu	ballar	amb	els	dimonis,	però	
sempre amb una actitud de festa.

Com a públic que participa 
al Correfoc, si no seguiu 
les recomanacions i les 
mesures assenyalades sou els 
responsables primers i únics 
dels accidents que hi pugui 
haver.

MESURES DE SEGURETAT PER AL CORREFOC
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Palma és ciutat de festa
sempre sol enlluernar,
també sol enamorar
una ciutat tan honesta,
ella que tot cor conquesta
perquè ho fa amb alegria
amb ganes i simpatia
ho expandeix a diari
i mai no té cap contrari
per això l’horitzó amplia.

Palma, és ciutat oberta,
a la mar, també al paisatge,
sempre hi fa un bon estatge
quan al matí ja ens desperta;
ens regala una oferta
de festa i entreteniment,
ens obre el cor i la ment
i ens acull dins els seus braços,
així estreny nostres llaços
uns fets d’or i altres d’argent.

Palma mira cap al camp,
en beu, en menja i en viu,
la tradició reviu
amb la claror que fa el llamp,
la seva flaire aquí escamp
amb rius d’estima i amor
ésser-hi és ben bé un honor,
Palma és la gran capital
amb flaire universal:
estar-hi dona escalfor!

Palma és Sant Sebastià
els Reis, llavors Sant Antoni,
Palma és el patrimoni
per viure i per estimar;
la Rua i el Ram per jugar,
Pasqua, i Setmana Santa;
Diumenge de l’Àngel planta
per anar fins a Bellver;
no em direu que no sigui ver
que Palma a tothom encanta!

El Corpus per primavera,
llavors les festes d’estiu,
un calendari festiu
sens deixar ningú darrere;
el Carro amb esponera
de la Santa per honrar,
Sant Joan vora la mar,
les Verges, bunyols i vi:
tot un món per descobrir,
la festa és reivindicar.

Palma és un món per viure,
per conèixer i passejar,
per sentir i contemplar
com és de bell un somriure;
Palma és un bloc per escriure
les nostres experiències,
totes aquelles presències
amarades amb amor;
són talment il·lusió
feta per noves vivències.

Felip Munar i 
Munar
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PRÒXIMAMENT

Carnaval

Concurs de Cartells de Sa Rua i Sa Rueta 2023

Desfilada del Concurs de Carrosses i 
Comparses de Sa Rua 2023

Informació i inscripcions del 6 al 16 de febrer de les 9 a les 14 h

Sa Rueta 
Festa infantil a carrers de Palma 

Diumenge 12 de febrer a les 10.30 h

Sa Rua 
Diumenge 19 de febrer a les 17 h

I en acabar Sa Rua, entrega de premis de carrosses i comparses guanyadores                         
a la plaça del Rei Joan Carles I

Per a més informació i inscripcions:
Àrea de Participació Ciutadana

Ajuntament de Palma
Pl. de Santa Eulàlia, 9, 3r pis • Tel. 971225902

www.palma.cat

Rua de la Platja de Palma 
Dissabte dia 18 de febrer  

Coorganitzen: ajuntaments de Palma i de Llucmajor
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Per a més informació sobre les activitats:

www.palma.cat
Tel 010

Avís: l’organització adverteix que aquest programa està 
elaborat amb la col·laboració de diferents entitats i 
institucions i, per tant, és susceptible de canvis.
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