
   
  

De l’11 al 20 de generDe l’11 al 20 de gener



Per a més informació sobre les activitats: 
www.palmademallorca.es
     010
 
Avís: totes les activitats d’aquest programa són susceptibles de canvis. Totes les activitats són gratuïtes, 
excepte les assenyalades amb el símbol €, que són de pagament.

Les activitats marcades amb el símbol        estan adaptades per a persones amb discapacitat.

DL:  PM-1177-2013
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La Història guarda grans històries i és bo 
mirar enrere per a conèixer més a fons 
l’origen dels nostres costums. La devoció 
dels nostres avantpassats per sant Sebastià 
data de molt antic. Ja al segle XVII, agraïts 
per haver-los protegit de la pesta el varen 
proclamar patró de la ciutat. En el seu 
honor cada mes de gener celebram les 
festes patronals de Palma, que són, a més, 
expressió popular de la nostra tradició.

En aquest 2014 vull convidar tots els 
palmesans i els que ens visiten aquests dies 
que s’uneixin a la celebració i participin amb 
alegria de la festa.

La nit del 19 de gener, amb la calentor dels 
foguerons i amb la música de la revetla als 
carrers, constitueix l’acte central d’uns dies que, des del pregó fins al punt final, ofereixen 
moltes altres propostes per a divertir-se i gaudir.

Concerts, cultura, esport, oci, jocs infantils, plans en família com la tradicional Diada Ciclista... 
tota una infinitat d’activitats, moltes de gratuïtes i per a tots els públics, que formen aquest 
ampli programa de festes de Sant Sebastià.

Totes les àrees de l’Ajuntament posen el seu granet d’arena per a fer-ho possible, amb la 
col·laboració d’empreses, associacions i entitats ciutadanes, a les quals des d’aquí agraesc la 
seva inestimable aportació.

Per tot això, us desitj sincerament que assaboriu unes magnífiques festes de Sant Sebastià.

Mateo Isern Estela
Batle de Palma
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Activitats de festes  5
El pregó de festes dóna el tret de sortida per a la celebració de les 
Festes de Sant Sebastià. Aquests dies es combinen la tradició, les 
activitats per als més petits, la música, el foc i els foguerons. 

La Revetla 13
La música i els foguerons són els protagonistes absoluts d’aquesta nit.  
Actuacions per a tots els gusts omplen Palma d’una punta a l’altra.

Dia de Sant Sebastià 19
Dia central de les festes de la ciutat. La tradició, la cultura i  
l’esport omplen el dia de la festivitat del patró de Palma.

Activitats esportives 22
Palma es converteix en centre d’esdeveniments esportius  
adreçats a totes les edats i condicions.

Exposicions 23
Els museus i les sales d’exposicions de Palma ofereixen la  
millor selecció d’art per a ciutadans i visitants.

Teatres i espectacles 25
Els ciutadans i ciutadanes poden gaudir en aquestes dates  
d’una àmplia oferta teatral i d’espectacles. 

Joves 28
Els casals de joves ofereixen aquests dies un gran ventall d’activitats i  
esdeveniments destinats als joves.

Pròximes activitats 29
Palma continua viva després de Sant Sebastià.  
Amb les festes de Carnaval a la vista continuam gaudint de la nostra ciutat. 

Diada ciclista 30
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Pregó de festes
Pl. de Cort

19 h  Actuació de la Banda Municipal de Música de Palma

19.30 h  Ball de gegants i Drac de na Coca

20 h  Pregó de festes a càrrec de Mª Carmen Soler, presidenta de l’ONCE Balears

20.30 h  Acutació de Marino e Marini

11 h 
Trobada de Bandes de Música de Palma per Sant Sebastià 
Ses Voltes

María del Carmen Soler és presidenta del Consell 
Territorial de les Illes Balears de l’ONCE des de 2007.

L’ONCE enguany celebra els seus 75 anys de vida. Una història de solidaritat 
i determinació a favor de la dignitat i l’autonomia de les persones cegues i 
amb altres tipus de discapacitat. Darrere aquests tres quarts de segle, l’ONCE 
i la seva Fundació se senten orgulloses d’haver contribuït, amb la força de la 
il·lusió que sempre han impulsat, a fer d’Espanya un exemple internacional 
reconegut en la promoció de l’autonomia i la integració social d’aquests 
col·lectius. Una contribució recentment reconeguda amb el Premi Príncep 
d’Astúries de la Concòrdia 2013. Però la seva enorme oferta de serveis seria 

impossible sense el suport 
diari de la societat a través de 
la solidària compra dels seus 
productes de joc. L’ONCE vol 
donar les gràcies a tothom 
per fer possible aquesta tasca. 
Gràcies a tothom, gràcies a tu. 
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Sant Sebastià Petit
10.30 a 14 h Parc de les Estacions

Animació infantil
Petits Pirats
Plou i fa sol

Espectacles
Madò Pereta i Màgic Cloquell
Filigrana Show. Tiramillas Circ
Actuació del Circo Alegría
Teresetes Migjorn

XXXIV Mostra de Radioaficionats 
L’organitzen: Ràdio Club Cultural Mallorca i Unió de Radioaficionats

Mostra de modelisme i efectes navals
L’organitza: Solidaris Mallorquins

Mostra de col·leccionisme
L’organitza: Club de Col·leccionisme de Mallorca

Cultura Popular
Gegants i Capgrossos de la Sala i Drac de na Coca
Actuació dels Castellers de Mallorca
Ballada popular

Tallers, Scalextric infantil, jocs populars i molt més

20.30 h  Biel Durán 
Ad Libitum. Concert solidari a favor de l’Associació Zaqueo 
Hi col·labora: Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
Teatre Principal  €
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10 h
Visita guiada. Ruta de les Tres Parròquies: Sant Miquel, Sant Jaume, Sant 
Nicolau
Punt de trobada: plaça del Mercat (escultura d’Antoni Maura)
L’organitza: Portal Forà
Informació i inscripció: info@portalfora.eu o 971 724 268

20 h  
Escolania de Lluc
Concert a benefici de la construcció del Centre Missioner P. Pere Riera 
Església dels Sagrats Cors de Palma  €

Beneïdes de Sant Antoni
10 h Passejada dels xeremiers des de Sant Antoniet fins a la Seu

10.30 h Concentració d’animals participants a l’esplanada de la Seu

11 h Ofici a l’església de Sant Miquel. L’organitza: Parròquia de Sant Miquel

11.30 h Sortida de la Cavalcada des de la Seu, amb la Banda Municipal de 
Música de Palma

12 h Beneïdes davant Sant Antoniet

21 h  
Gabriel Fiol 
Cello Works
Teatre Mar i Terra  €
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Els beneficis són aplicables a determinades comissions de servei a partir del 15 de gener de 2014 i estan subjectes a les normes de concessió establertes per l’entitat. Substitueixen els vigents fins a aquesta data, relatius a l’exempció 
de comissions associades als productes i serveis comercialitzats. No tenen efecte retroactiu, i es podran modificar segons l’evolució de les condicions del mercat financer. Podran accedir a aquesta promoció els menors de 26 anys 
titulars d’un compte infantil o jove, accionistes de BMN o persones físiques amb un saldo superior a 60.000 euros en productes d’estalvi. També hi poden accedir els clients que hi tenguin domiciliada la nòmina o la pensió o la 
prestació per atur o els autònoms amb ingressos recurrents domiciliats i que compleixin dues de les condicions següents (excepte els pensionistes, que només n’han de complir una): tenir dos rebuts domiciliats, utilitzar la targeta SA 
NOSTRA-BMN per a les compres, tenir contractada una assegurança SA NOSTRA-BMN, mantenir un saldo superior a 10.000 euros en productes d’estalvi, tenir entre 26 i 30 anys, tenir domiciliada la seguretat social o una mutualitat 
alternativa, pagar les nòmines per mitjà d’un compte de SA NOSTRA-BMN o ser agricultor i tenir domiciliada la subvenció de la PAC. Consulta’n les condicions detallades a la teva oficina de SA NOSTRA-BMN.

Sense
comissions

Pla Compromís Particulars

Amb el Pla Compromís volem correspondre 
la fidelitat dels nostres clients. Per això 
eliminam les principals comissions de servei 
del seu compte. És el nostre compromís amb 
ells. És el nostre compromís amb tu.

18 h 
Col·lectiu d’Artistes Lírics presenta el recital
Òpera, sarsuela... i més
Teatre Municipal Xesc Forteza
Cabuda limitada

De 20 a 0 h  
Peccata Minuta: ruta de tapes gourmet 
13 ChefSin s’ajunten per a aquest esdeveniment: tapes gourmet, cervesa 
artesana i vins de les Belears
Mercat de l’Olivar  € 
Tiquets a l’entrada del Mercat

L’organitza: 

Més informació: www.chefsins.com

1717V
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Els beneficis són aplicables a determinades comissions de servei a partir del 15 de gener de 2014 i estan subjectes a les normes de concessió establertes per l’entitat. Substitueixen els vigents fins a aquesta data, relatius a l’exempció 
de comissions associades als productes i serveis comercialitzats. No tenen efecte retroactiu, i es podran modificar segons l’evolució de les condicions del mercat financer. Podran accedir a aquesta promoció els menors de 26 anys 
titulars d’un compte infantil o jove, accionistes de BMN o persones físiques amb un saldo superior a 60.000 euros en productes d’estalvi. També hi poden accedir els clients que hi tenguin domiciliada la nòmina o la pensió o la 
prestació per atur o els autònoms amb ingressos recurrents domiciliats i que compleixin dues de les condicions següents (excepte els pensionistes, que només n’han de complir una): tenir dos rebuts domiciliats, utilitzar la targeta SA 
NOSTRA-BMN per a les compres, tenir contractada una assegurança SA NOSTRA-BMN, mantenir un saldo superior a 10.000 euros en productes d’estalvi, tenir entre 26 i 30 anys, tenir domiciliada la seguretat social o una mutualitat 
alternativa, pagar les nòmines per mitjà d’un compte de SA NOSTRA-BMN o ser agricultor i tenir domiciliada la subvenció de la PAC. Consulta’n les condicions detallades a la teva oficina de SA NOSTRA-BMN.

Sense
comissions

Pla Compromís Particulars

Amb el Pla Compromís volem correspondre 
la fidelitat dels nostres clients. Per això 
eliminam les principals comissions de servei 
del seu compte. És el nostre compromís amb 
ells. És el nostre compromís amb tu.
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Correfoc de Sant Sebastià
22 h Costa de la Sang, la Rambla, c. Riera, pl. Weyler, c. Unió, pl. Joan Carles I

Colles de dimonis participants:
• As. Cultural Dimonis de Son Sardina Enfocats
• As. Cultural Realment Cremats
• As. Kinfumfa
• As. Cultural Rondalla de Bellver Trafoc
• As. Cultural Ratapinyada Endimoniats
Bèsties de foc:
• As. de Veïnats Pla de Sant Jordi (Drac de Sant Jordi)
• Es Drac de na Coca
Amb DJ:
PIL. M8
Mesures de seguretat per al correfoc:
– Duis roba de cotó, calçons i 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 sou els responsables primers i únics dels 
accidents que hi pugui haver si no compliu les recomanacions i les mesures 
assenyalades.

21 h  Actuació dels Castellers de Mallorca
La Misericòrdia
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De 10 a 14 h  Sant Sebastià a Bellver
Mostra participativa d’esports històrics 
10 h  Visita guiada. Ruta de Santa Eulàlia
Punt de trobada: església de Santa Eulàlia  €
L’organitza: Portal Forà
Informació i inscripció: info@portalfora.eu o 971 724 268
De 10 a 20 h  I Jornades de Jocs d’Estratègia i Simulació de Palma de 
Mallorca
Centre Cultural S’Escorxador
L’organitzen: Associació Cultural de Modelisme Històric i de Ficció de les Illes Balears 
(Despertaferro), Associació Isla Fronteriza (AIF), Age of War i Mallorca Art Team
Castell de Sant Carles
10 h  Visita guiada. Recreacions de l’Associació d’Amics del Castell de Sant Carles.
11.30 h  Presentació del llibre El Castillo de San Carlos
13 h  Inauguració de l’exposició pintura de Jordi Poquet
14 h  Torrada a la plaça d’Espanya de la Fortalesa  €

L’organitza: 

Més informació: www.museomilitarsancarlos.com
11 h  Cicle de narracions i relats. Llegendes de la Ciutat Alta
Itinerari guiat amb Gaspar Valero
Reserves Mallorca Rutes tel 971 728 983
Sortida des de Típika   €
11 i 17 h  Visita guiada. Recorregut per 
les inscripcions llatines de Palma 
Pep Campillo, professor de llengües 
clàssiques. Català/castellà  €
Punt de trobada: convent dels Caputxins
Informació i inscripció: 
comunicacion@coaatmca.com 
971 220 783

L’organitza: 

20 h  Saxophobia & Friends 
Teatre Municipal Xesc Forteza  €
20.30 h  Cor de cambra Poema Harmònic i orquestra barroca Ars Musicae
Obres de D. Buxtehude, M. A. Charpentier i A. Destouches
Església de la Concepció  €

D
ium

enge

de gener



activitats de festes

11

1818D
issa

bte

de gener

Soraya

Concert Pl. d’Espanya

11 h  Cicle de narracions i relats. Llegendes de la Palma marinera
Itinerari guiat en castellà amb Mateu Masegosa
Reserves Mallorca Rutes tel 971 728 983
Sortida des de Típika   €
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Efecto Pasillo

El viaje de Elliot 

Yanela Brooks

Concert Bandes Rising

Mario JeffersonLorena Ares

Pablo López

21 h
“PALMA 40 POP 2014” 
Presentat per Tony Aguilar

El viaje de Elliot
Yanela Brooks 
Mario Jefferson
Lorena Ares
Nuevo Origen
Gin Tonics Band
Saira
Juan Real
Mc Royal
DHI
Efecto Pasillo
Soraya
Pablo López

Pl. Santo Domingo de la Calzada
21 h  

Blind Century  
Inner sight  
Trallery



Información y reservas

meliahotels.com/nieve

902 144 444
Síguenos en facebook.com/Melia-Hotels

• Spa de 2.500m2

• Experiencia gastronómica
• Ubicaciones a pie de pista
• Servicio superior The Level

• Habitaciones familiares
• Actividades infantiles

*Consulta condiciones en melia.com 

Hasta

20%

dto
venta
anticipada

Te mereces descansar en una 
piscina donde te masajean los 
pies mientras escuchas música 
relajante y tomas una infusión 
con hojitas de menta. 

Todo esfuerzo tiene su recompensa.
Disfruta de las mejores actividades après-ski después de un intenso día en la nieve.

Meliá Sol y Nieve Meliá Royal Tanau

Meliá Royal Tanau 
Sol Vielha

BaqueiraSierra Nevada Meliá Sol y Nieve
Meliá Sierra Nevada
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Inauguració de la 
Revetla de Sant Sebastià
Pl. Major 

19 h  Sortida de la pl. de Cort dels Gegants 
i Capgrossos de la Sala i el Drac de na Coca, 
acompanyats pels xeremiers, cap a la pl. Major
19.30 h  Ballada de gegants i tocada de 
xeremiers 
20 h  Encesa del fogueró pel Drac de na Coca

Información y reservas

meliahotels.com/nieve

902 144 444
Síguenos en facebook.com/Melia-Hotels

• Spa de 2.500m2

• Experiencia gastronómica
• Ubicaciones a pie de pista
• Servicio superior The Level

• Habitaciones familiares
• Actividades infantiles

*Consulta condiciones en melia.com 

Hasta

20%

dto
venta
anticipada

Te mereces descansar en una 
piscina donde te masajean los 
pies mientras escuchas música 
relajante y tomas una infusión 
con hojitas de menta. 

Todo esfuerzo tiene su recompensa.
Disfruta de las mejores actividades après-ski después de un intenso día en la nieve.

Meliá Sol y Nieve Meliá Royal Tanau

Meliá Royal Tanau 
Sol Vielha

BaqueiraSierra Nevada Meliá Sol y Nieve
Meliá Sierra Nevada

Revetla de Sant Antoni

Musica Nostra

Engalba
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Tiu

Pl. Major
20 h

Engalba 
Revetla de Sant Antoni 
Musica Nostra
Tomeu Penya & Geminis 
Tiu

Tomeu Penya & Geminis



revetla

14

Pl. de Cort
21.30 h

Pl. Joan Carles I
21 h
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Vintage Rockers

Señorita JohnstonOrquestrina d’Algaida

Lax’n’Busto

Freak Fantasy Mono de JadeHombres Pájaro

Largarto Amarillo

Los Fletchers

Guayadors de la XIV edició de la Nit 
de la Ratapinyada: Freak Fantasy, 
Madona, Mono de Jade

Hombres Pájaro 
Los Fletchers
Largarto Amarillo

Señorita Johnston
Vintage Rockers 
Orquestrina d’Algaida 
Lax’n’Busto
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Sa Llotja
21 h

Pl. d’Espanya
22 h
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Jayme Marques Trio 

La vella Dixieland 

Sabor a Cuba

en concert

Seguridad Social

Los Barranquillos

Brian Cross Julian Jordan Quique Tejada

Roig!

The Jazz Fingers 
Jayme Marques Trio 
La vella Dixieland 
Sabor a Cuba 

Roig!
Los Barranquillos
Seguridad Social

1.30 h

Quique Tejada
Brian Cross
Julian Jordan
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Pl. de la Reina
21 h

Pl. de l’Olivar
21 h
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Tom & los Teenagers

La Vereda

Raimundo Amador

Yoraima ShowPrieto el Futurista

Ak Erre

Isabel Pineda con el 
Coro de la Casa de 
Andalucia

Isabel Pineda con el Coro de la Casa de Andalucia
Tom & los Teenagers 
Raimundo Amador 
La Vereda

Corte Cumbiero
Prieto el Futurista
Llil el Fantastico
Ak Erre 
Yoraima Show
Gaby Bravo y Caleño
Ryan Ortiz
Felipe García
Folclore Argentino & Uruguayo
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Pl. Santo Domingo de la Calzada
21 h1919D
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de gener Exkissitos 
Iron What
Youth rock
Led Zepp
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De 9 a 14 h  Mercadet Filatèlic i del 
Col·leccionisme
Pl. d’Alexander Fleming, 17 A, baixos
Informació tel. 639 917 153

10.30 h  Missa solemne de Sant Sebastià 
La Seu
L’organitza: Capítol de la Seu

11 h  Cicle de narracions i relats. El Comte Mal: de la història a la llegenda 
Itinerari guiat amb Tomàs Vibot
Reserves Mallorca Rutes tel. 971 728 983
Sortida des de Típika   €

Diada Ciclista de Sant Sebastià
12 h  Pl. de Cort

Inscripcions:
El Corte Inglés i instal·lacions municipals de l’IME





dia de sant sebastià
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EMISORA DANCE LIDER A MALLORCA 100.6 FM

Concert de

Cadena
100
20 de gener
Pl. d’Espanya
21.30 h

Donde Estabas Tu…?
Revolver

DJ’s residents: SPIDER • OSCAR ROMERO • GASPAR SAMPOL

INFINITY DJ’S 
Sergi Domene 
Witty Martin 
Ismael Sánchez

ALBERT NEVE
Remesclador Espanya 
de David Guetta

ALEX DE GUIRIOR

MEGAFESTIVAL DEL RITME a càrreg de 
20 de gener
Pl. Olivar 20 h
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Dissabte 11 de gener
De 9 a 22 h
VII Torneig de Pàdel Sant 
Sebastià
Palma Padel  €
Informació tel. 971 742 533

Dissabte 18 de gener
De 9 a 20 h
Sup Race Parc de la Mar
Parc de la Mar
Informació tel. 685 825 558

De 9 a 22 h 
VII Torneig de Pàdel Sant 
Sebastià
Palma Pádel  €
Informació tel. 971 742 533

Diumenge 19 de gener
De 8 a 20 h
Trofeu de Ball Esportiu Sant 
Sebastià
Poliesportiu Toni Pizà  €
Informació tel. 971 234 535

De 9 a 22 h
VII Torneig de Pàdel Sant 
Sebastià
Palma Pádel  €
Informació tel. 971 742 533

De 10 a 14 h
XXIII Cros Mateo 
Domínguez
Col·legi La Porciúncula
Informació tel. 971 769 707

I Trofeu Sant Sebastià de 
Tir amb Arc
Velòdrom de Son Moix
Informació Federació de Tir 
amb Arc
Tel. 692 998 983

Dilluns 20 de gener
De 9 a 22 h
VII Torneig de Pàdel Sant 
Sebastià
Palma Pádel
Informació tel. 971 742 533  €

12 h 
Diada Ciclista Sant Sebastià
Pl. de Cort
Informació IME tel. 971 281 870

Dissabte 25 de gener
De 10 a 13 h
Diada de Sant Sebastià de 
Volei
Poliesportiu Son Cotoner
Informació tel. 971 739 941

Diumenge 26 de gener
De 10 a 14 h
Trofeu Sant Sebastià de 
Piragüisme
Parc de la Mar
Informació Federació Balear de 
Piragüisme, tel. 971 702 019

De 10 a 12 h
Carrera Evasion Running 5 
km/10 km i infantil
Polígon de Son Rossinyol  €
Informació Kumulus 
tel. 618 415 838
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Passeig del Born, 27 Tel. 971 722 092
De dimarts a dissabte d’11 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h. 
Diumenges i festius d’11 a 14.30 h. Dilluns tancat

“Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert 
d’Arts Visuals” Col·lectiva
20 de gener - 2 de març
“La que en mi corazón ardía” 
Lourdes Murillo
20 de gener - 2 de març
“La voluntad (The will)” Bartomeu Sastre
20 de gener - 2 de març

Can Bordils C. de l’Almudaina, 9. Tel. 971 225 963
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dilluns i dimecres 
de 16 a 20 h

“El cardenal Despuig, il·lustrat 
mallorquí. Palma, 1745 - Lucca, 1813. 
Segon centenari de la seva mort”
Fins el 24 de gener
Conferència: “De Raixa a  Copenhaguen i 
la col·lecció de la Ny Carlsberg Glyptotek” 
Sra. Mette Moltessen, conservadora emèrita 
de la Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhaguen
23 de gener, a les 19 h

C. de Saridakis, 29 Tel. 971 701 420
De dimarts a dissabte de 10 a 18 h. Diumenges i 
festius de 10 a 15 h. Dilluns tancat. 
Dissabte gratuït. Consultau descomptes.

“Noves lectures de la col·lecció Joan 
Miró: camps creatius” Joan Miró 
Permanent

Pl. de la Porta de Santa Catalina, 10 Tel. 971 908 201
Dimarts a dissabte de 10 a 20 hores. 
Diumenges de 10 a 15 h.  €

“Reproductibilitat 1.0” Exposició temporal 
de fotografia
Col·lectiva
Fins el 16 de març 

“Amparo Sard. Pareidolia” Instal·lació
Amparo Sard
Fins el 2 de febrer

“Miró. Ubú en escena”
Exposició d’obres de Joan Miró sobre Ubu 
Roi, creat per l’escriptor Alfred Jarry
Permanent

Portes obertes amb motiu de les festes de 
Sant Sebastià, 19 de gener

Visita gratuïta guiada “Reproductibilitat 
1.0” amb Nekane Aramburu (directora d’Es 
Baluard), 17 de gener 

Taula rodona “Aproximació, des de l’art 
contemporani, a la iconografia de sant 
Sebastià”
Joana M. Palou (directora del Museu de 
Mallorca)
Nekane Aramburu (directora d’Es Baluard) 
17 de gener

Dissabtes visites guiades gratuïtes: 
exposicions, terrasses exteriors, passeig 
de ronda i murada. 
Reserva al 971 908 200. Tot l’any



Endesa és patrocinador principal de la Lliga Endesa,
patrocinador de la Selecció Espanyola de Bàsquet
i empresa col·laboradora de la Copa del Món 2014.

Basket
Lover

La Lliga Endesa no només són cistelles i partits.  
Són les persones que comparteixen l’esforç, 
que s’emocionen amb una nova jugada  
i que troben en el bàsquet l’energia per continuar.
 
I és que la Lliga Endesa és plena de Basket Lovers.

#BasketLover actitudazul.com

és fer que les coses siguin possibles.

Basket
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17, 18, 24 i 25 de gener a les 21 h i  
el 24 i 19 de gener a les 19 h  €

Z i l’habitació 113
Iguana Teatre i La Impaciència

C. de Llucmajor, 90. Tel 971 248 400

Del 10 al 12 de gener a les 19 h  €
Cucu Haiku
Cia. Escena Miriñaque (Santander) 
a partir d’1 any

Del 17 al 19 de gener a les 19 h  €
Cinco Lobitos
Cia. Teatro Arbolé (Saragossa) 
a partir de 2 anys

C. de Can Sanç, 5. Tel 971 727 166

Museu de sa Jugueta
C. Campana, 7 
L’organitza: mallorcarutes.com 
Reserves: Tel 971 728 983
18 i 20 de gener a les 11:30 h  €
Contarelles Cia. Té a tres

Teatre Municipal Mar i Terra
C. de Sant Magí, 89
Òrbita prduccions
18 de gener 17 h, 19 de gener 11.30 h  €
L’hora del conte Cia. Disset Teatre
Per a tota la família 
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Sin t tulo-1 5/12/13 09:09 P gina 1 

C M Y CM MY CY CMY K

precio
especial grupos
971 200 186
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Sin t tulo-1 5/12/13 10:00 P gina 2 
C M Y CM MY CY CMY K

Trui Teatre
Camí de Son Rapinya, 29. Tel 971 783 279  €
17 de gener a les 21 h, 18 de gener a les 
18 i 21 h, 19 de gener a les 18 h
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 C. de Diego Zaforteza, 7 B
 Tel. 971 263 445

Concert Jove i Torrada de Sant Sebastià 
18 de gener de 19 a 22 h 

 C. de Pere d’Alcàntara Penya, 10, baixos. 
 Tel. 971 469 501

Tallers “Festtià 2014” 18 de gener de 18 a 20 h
Partides de jocs “Festtià 2014” 
18 de gener de 18 a 20 h
Torrada “Festtià 2014” 18 de gener de 20 a 22 h
Actuacions musicals “Festtià 2014” 
18 de gener de 21 a 22 h

 C. de Pere Ripoll i Palou, 24 
 Tel. 971 479 518

Cessions d’espai gratuïtes, servei d’ordinador amb 
connexió a internet, espai jove: jocs de taula i 
consoles, tallers gratuïts.
 
 

 

 C. de Sant Pere, 14 A 
 Tel. 971 720 800

Taller de fotografia amb càmera rèflex 
Cal inscripció. 14 de gener de 19 a 20.30 h
De l’11 al 20 de gener. Horari casal (cita prèvia):
sales i espais per a grups de joves: cessions d’espai, 
assessorament per a activitats juvenils, servei 
d’ordinadors amb internet, jocs de taula i consoles: 
joc fora

 Tel. 971 420 977 
 www.equipdinamo.com

El passat 8 de novembre Dinamo organitzàrem la XIV 
edició de la Nit de la Ratapinyada, en la qual férem 
un concurs de música. Els grups guanyadors foren:
Mono de Jade, Madona, Freak Fantasy
Podreu trobar-los a diferents places de Palma durant 
la revetla de Sant Sebastià



pròximes activitats

29

Carnaval 2014
Concurs de cartells de Sa Rua i Sa Rueta
Informació i admissió de cartells fins a les 14 h de dia 24 de gener
Desfilada concurs de carrosses i comparses de Sa Rua 2014
Informació i inscripcions del 24 al 27 de febrer de les 9 a les 14 h i dia 28 de febrer de les 9 
a les 13 h
Sa Rueta 
Dissabte 1 de març
Festa infantil a carrers de Palma 
Sa Rua 
Diumenge 2 de març 
Desfilada concurs de carrosses i comparses.
I en acabar, festa final de carnaval amb el lliurament de premis a la pl. Joan Carles I

Per a informació i inscripcions a Regidoria de Participació Ciutadana
Ajuntament de Palma
Pl. de Santa Eulàlia, 9, 3r pis, tel. 971 225 902
www.palmademallorca.es

Rua de la Platja de Palma 
Dissabte 1 de març
Itinerari: c. Costa i Llobera (Son Verí) – av. Miramar – av. Nacional – pl. de les Meravelles 
Organitza: Ajuntament de Llucmajor
Per a més informació: www.llucmajor.org






