DIVENDRES, 12 DE JULIOL
19:00 h

Repicada de campanes i hissada de l’estendard de la Vila al campanar.

20:30 h
Ioga i respiració per a gent grant.
		A càrrec de Valérie Diaz, de Niskala Yoga Studio de Can Picafort.
		Lloc: Mirador de l’església.

DISSABTE, 13 DE JULIOL
VII DIADA PAGESA
12:00 h.

Pujada de la Bandera dels Gegants al Campanar.

18:45 h.

Plantada de gegants al carrer Constitució.

19:15 h.
Cercavila de gegants.
		Amb l’acompanyament dels Xeremiers i Flabiolers de la Vila i la colla convidada de
		Montblanc (Tarragona).
		Itinerari: Constitució, Plaça de la Vila, Pou de sa Garriga, La Salle, De’s Vent, Major,
		
Hostal i Constitució.
20:15 h.
Inici del cercavila.
		Pels carrers: de sa Placeta, ses Casetes, Pou de sa Garriga, La Salle, De’s Vent,
		
Major, Hostal i Constitució.
20:45 h.
Pujada fins a la plaça de l’Església.
		En arribar-hi, ball de gegants acompanyats pels Xeremiers i Flabiolers de la Vila.
		
Es prega la col·laboració de tots els veïnats d’aquí on ha de passar el cercavila, con
		
sistent a adornar els enfronts de les cases, a treure cossiols als carrers i a penjar
		
domassos amb l’estendard de la Vila o la banderola de la Beata.
		Lloc: Plaça de la Vila.
21:30 h.

Sopar amb tots els geganters.

22:15 h.
Correfoc.
		A càrrec dels Dimonions de Hiachat.
22.45 h.
Ball Obert a càrrec dels Aires Vileros.
		Ho organitza: Colla de gegants de Santa Margalida.
		
Lloc: Plaça de la Vila.

		
Hi col·laboren: Ajuntament de Santa Margalida, Xeremiers i Flabiolers de la Vila,
		
Aires Vileros i Dimonis de Hiachat.
		L’organització es reserva el dret a modificar o a cancel·lar qualse-vol dels actes
		
de la diada.

DIUMENGE, 14 DE JULIOL
19:30 h.
Elecció de les beates d’enguany.
		Lloc: Ca ses Monges.
20:30 h.
Exposició:
		“Una vida en blanc i negre”, d’Artur Pomar (el millor escaquista mallorquí de tota la història).
L’exposició romandrà oberta fins dia 21 de juliol des de les 19 a les 21 h.
		Lloc: Sala de damunt la Rectoria.

DILLUNS, 15 DE JULIOL
20:30 h.
Meditació activa OSHO
		
A càrrec de Josep Triay.
		Lloc: Mirador de l’església.

DIMARTS, 16 DE JULIOL
11:00 h.
Carnaval infantil d’estiu
		Amb els dj’s Eugeni i Rafel
		Lloc: Escoleta municipal 0-3
		Canta’m un conte
		
Taller musical per a infants de 0-3 anys amb el conte “Lola i Peret, tot el dia al circ”.
17:00 h.
0-18 mesos.
18:00 h.
18-36 mesos.
Imparteix: Lara Ibáñez.
Preu: 10 euros.
		Lloc: Xin-Xirineu
		
Places limitades, és necessari inscriure’s!
		Inscripcions: Centre Xin-Xirineu (c/ Jovades, 8, planta baixa)
		
o per tel. 871 85 00 91 / 601 395 228.

18:00 h.

Taller de Polseres.
Una manera divertida de treballar atenció, concentració, motricitat fina, imaginació
		
i molt més!!
Per a infants de 4 a 10 anys.
		
Imparteix: Antònia Rosselló.
		Lloc: Centre Xin-Xirineu.		
Activitat gratuïta.
		
Les places són limitades, és necessari insciure’s!!
		Inscripcions: Centre Xin-Xirineu (c/ Jovades, 8, planta baixa)
		
o per tel. 871 85 00 91 / 601 395 228.
20:30 h.
Aroma Hatha Ioga.
		
A càrrec de Valérie Díaz, de Niskala Yoga Studio de Can Picafort.
		Lloc: Mirador església.

DIMECRES, 17 DE JULIOL
10:00 h.
Berenar i després Contacontes d’estiu amb el pallasso Andreu.
		Lloc: Biblioteca Joan Mascaró i Fornés.
16:00 h.
Taller de cuina.
		Granissat d’estiu.
		Lloc: Ludoteca.
Preu: 7 euros.
		Inscripcions: 615 448 507.
19:00 h.
Trencadissa d’olles.
		
Amb la col·laboració d’AMIPA Col·legi Eleonor Bosch.
		Lloc: Plaça de la Vila.
21:30 h.
Corregudes de Joies.
		Lloc: Plaça de la Vila.
		
S’indicaran les categories i bases en el moment de començar les joies.

Acte seguit. Corregudes de resistència a la plaça de la Vila.
		Categories:

		

Correguda de resistència de 13 a 16 anys (25 voltes a la plaça)
Premis de 100€ / 70€ / 50€ als tres primers classificats de cada una de les catego
ries (homes, dones i corredors locals).

		

Correguda de resistència de 17 anys en amunt (50 voltes a la plaça)
Premis de 150€ / 100€ / 70€ als tres primers classificats de cada una de les cate
gories (homes, dones i corredors locals).

		Inscripcións: fins el mateix dia al web d’Élite Chip: www.elitechip.net.
Gratuït per als empadronats al municipi i 5€ als no empadronats. Per cobrar el pre
		
mi, s’ha d’aportar fotocòpia del DNI. Només hi pot haver un premi per persona (no
		s’acumulen).
Hi actuaran els Xeremiers i flabiolers de la Vila.

DIJOUS 18 DE JULIOL
20:00 h.
Presentació de “Els jardins inaccesssibles”.
		
Autor: Rafel Bordoy. La presentació anirà a càrrec de Pere J. Martorell.
		
Actuació musical de Marina Bordoy.
		Lloc: Sala de damunt la Rectoria.
21:30 h.
Concert de la Banda de música de Santa Margalida.
		Lloc: Plaça de l’esglesia.

DIVENDRES, 19 DE JULIOL
20:30 h.
Teatre a l’Auditori
		Obra: “Antàrtida” de la companyia Trencadís Teatre.
		
(alumnes de l’IES de Santa Margalida)
		Preu: 5 euros. Venda anticipada d’entrades a Es cafetó de na Tonina.

22:00 h.
Revetla de Santa Margalida.
		
Amb els grups Orquestra Marblau i Orquestra Nexus.
		Lloc: Plaça de la Vila.

DISSABTE, 20 DE JULIOL
DIA DE SANTA MARGALIDA
		Regata de creuers Club Nàutic de Can Picafort.
De 10 a 11 h. Registre de participants, a les oficines del club.
12:00 h.
Primera sortida.
16:00 h.
Entrega de trofeus.
		Inscripcions: des de dia 1 de
juliol (oficines del Club Nàutic
		

de Can Picafort).

De 16 a 20 h. Jocs aquàtics per a infants
		Lloc: Plaça de la Vila.
17:00 h.
THE END #ESCOLOMER 4.0
		Lloc: Pub Es Colomer.

20:00 h.
Ofici solemne en honor de la patrona de la Vila.
		Lloc: Església parroquial.
Presidirà la celebració i predicarà el novell prevere Mn. Juan Femenia Avila.
El ball de l’oferta anirà a càrrec dels Xeremiers i Flabiolers de la Vila i de l’Escola
de ball de bot de Santa Margalida.
Tendrà cura dels cants la Coral de Santa Margalida. Tot seguit, processó amb la
relíquia de la santa i la imatge de la patrona acompanyada pels Xeremiers i Flabiolers de la Vila. Obriran la processó els Gegants de la Vila.
Recorregut de la processó: plaça de l’església, carrers Escola, Baltasar Calafat i Femenia, Constitució i plaça de l’Església.
Nota: la parròquia convida a engalanar les cases i els enfronts amb l’estendard de
la vila, domassos etc.
(Qui vulgui l’estendard de la Vila, es vendrà en horari de missa a la sagristia).
En acabar, hi haurà gelat i coca.

DIUMENGE, 21 DE JULIOL
21:30 h.
Nit de teatre amb l’obra “Burundanga”,
		De la companyia Mai som tots.
		Lloc: Plaça de la Vila.

Disseny: Grafi-k Duck / Imprimeix: Siba

Desde l’Ajuntament de Santa Margalida vos desitjam bones festes!

Tots junts feim poble!

