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#estiufelanitx20

informació
• Tots els actes inclosos dins aquest programa de festes, estan subjectes a 
les mesures sanitàries de prevenció en l’àmbit d’oci que es puguin estipular 
en cada moment. Dependrà de l’evolució de la pandèmia de la COVID-19.

• Es farà un control efectiu per poder complir els requisits de seguretat 
higiènics i sanitaris necessaris.

• Es recomana l’ús de mascareta, guardar les distàncies de seguretat, evitar 
aglomeracions de persones, seny i responsabilitat. Si no es compleixen unes 
mesures òptimes, l’activitat no es podrà realitzar.

• Si per l’evolució de la pandèmia hi ha actes que s’han de suspendre o 
modificar la data,  l’Ajuntament ho comunicarà mitjançant els canals habituals.

• Totes les celebracions esportives i activitats, estaran recollides en una 
publicació a part.
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Juny del 2020, un estiu diferent

És diferent per les circumstàncies que hem viscut els darrers tres mesos, hem estat 
confinats, hem sortit a poc a poc al carrer i hem après a viure d’una altra manera. Ara 
ens saludam amb els ulls i el cap com feien els nostres repadrins quan anaven de 
poble en poble en carro i d’enfora se saludaven o bé amb la mà, un moviment de cap 
i el típic, com anam! Va bé? Idò que duri.

Idò que duri, és el que vull pensar, que duri aquesta normalitat a la qual la vida ens ha 
duit. En arribar el mes de juny el nostre municipi, Felanitx, comença a celebrar diferents 
actes culturals i festius als distints nuclis. Enguany ja ho sabeu, s’Horta no va poder 
celebrar Sant Isidre, però volem convidar-los que passin un bon estiu festiu a la resta 
de nuclis.

Tindrem els balls tradicionals de poble, els Cavallets, Sant Joan Pelós, hi haurà música, 
actes per a majors, joves i nins, tot amb seny. Les festes donen alegria a la ciutadania 
i això és el que volem, perquè tots ens ho hem guanyat.

Des de l’Ajuntament i sense deixar de banda cap regidoria, perquè totes han col·laborat,  
com a batle vull donar les gràcies a les entitats que han fet possible aquest programa 
amb el seu esforç i dedicació. Un programa d’un estiu diferent.

Ciutadans i ciutadanes de Felanitx gaudiu del vostre temps lliure amb la varietat 
d’actes que, des del Consistori, vos podem oferir enguany. Agraïm l’esforç de cada 
persona en aquesta situació atípica, un esforç que heu fet tots a nivell personal, laboral 
i emocional. Demanam d’ara en endavant responsabilitat ciutadana, compromís de tots 
per aquesta nova situació, que hem de continuar vivint sense riscos i que ha de ser 
positiva per a  tots.

Molts d’anys, bon estiu i bones festes.

Jaume Monserrat Vaquer
Batle de Felanitx

salutació
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17  DE JUNY, DIMECRES
Inici de la VII campanya d’intervenció arqueològica al jaciment d’Es Rossells.
Finalitzarà el 30 de juny de 2020.

19 DE JUNY, DIVENDRES
Inauguració d’exposicions.
Hora: 20:00h.
Lloc: a  la Casa de Cultura. A la sala d’exposicions, Ucronía de Susana Gaitán. A la sala 
Miquel Barceló, Una cosa no lleva l’altra de Jaume Orejuela. Fins al 9 d’agost.
Ho organitza: Centre Cultural de Felanitx.

24 DE JUNY, DIMECRES
Sortida de Sant Joan Pelós
Hora: 19:00h.
Lloc: Casa de Cultura de Felanitx.
Sols es realitzarà una actuació a la plaça de sa font de Santa Margalida.
*Es recomana l’ús de mascareta, guardar les distàncies de seguretat, evitar 
aglomeracions de persones, seny i responsabilitat. Si no es compleixen unes mesures 
òptimes, no es podrà realitzar.
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25 DE JUNY, DIJOUS
Contacontes.
El viatge. Una història per entendre millor el canvi climàtic, a càrrec de Ruth Delgado.
Hora: 18:00h.
Lloc: Biblioteca de Portocolom.
Ho organitza: Regidoria de Biblioteques.
* Inscripcions: 689 339 970 - Aforament: 20 infants amb acompanyant.

26 DE JUNY, DIVENDRES
Conferència.
Sobre el col·lectiu LGTBI a càrrec de Jan Gómez de l’Associació Ben Amics.
Hora: 20:00h.
Lloc: Estació Enològica de Felanitx.
Ho organitza: Regidoria d’Igualtat.
(aforament limitat)

29 DE JUNY, DILLUNS
La Capta de Sant Marçal.
Hora: 19:00h.
Lloc: església parroquial de Sant Miquel. 
*Es recomana l’ús de mascareta, guardar les distàncies de seguretat, evitar 
aglomeracions de persones, seny i responsabilitat. Si no es compleixen unes mesures 
òptimes, no es podrà realitzar.
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8 DE JULIOL, DIMECRES
Cicle de xerrades d’estiu al Port.
Com millorar els hàbits alimentaris de tota la família? Un recorregut al llarg de la vida.
A càrrec de Bàrbara Vanrell, farmacèutica i dietista-nutricionista.
Hora: 22:00h.
Lloc: Centre Cívic de Portocolom
Ho organitza: Centre Cultural de Felanitx.
Aforament màxim: 100 persones.

10 DE JULIOL, DIVENDRES
Jornada de portes obertes al jaciment d’Es Rossells, Cas Concos.
Hora: 18:30h.
Lloc: sortida des de la plaça de l’església de Cas Concos a les 18:00h.

11 DE JULIOL, DISSABTE
Nit de jazz.
Amb l’actuació de Pep Garau Sextet.
Hora: 22:00h.
Lloc: al mollet d’en Pereió de Portocolom.
Ho organitza: Associació Músical i Cultural A Jazz de Mar i Ajuntament de Felanitx
Aforament màxim: 300 persones.

15 DE JULIOL, DIMECRES
Cicle de Música al Port.
Concert Presentació disc Àvidament de QDART.
Hora: 22:00h.
Lloc: al mollet d’en Pereió de Portocolom.
Ho organitza: Centre Cultural de Felanitx.
Aforament màxim: 300 persones.
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16 DE JULIOL, DIJOUS
FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME.
Eucaristia solemne. Predicarà Mn. Josep Cerdà Tomàs, rector de Felanitx. Cantarà el 
Quintet de Son Pinar i una parella de l’Agrupació Arrels Marineres ballarà l’oferta. 
Hora: 20:00h.
Lloc: a la parròquia del Carme de Portocolom.

Cicle de Música al Port.
Nit d’havaneres.
Amb l’actuació del grup Llampuga amb pebres.
Hora: 22:00h.
Lloc:  al mollet d’en Pereió de Portocolom.
Ho organitza: Centre Cultural de Felanitx.
Aforament màxim: 300 persones.

17 DE JULIOL, DIVENDRES
Cicle de Música al Port.
Concert Estepa Blanca.
Hora: 22:00h.
Lloc:  al mollet d’en Pereió de Portocolom.
Ho organitza: Centre Cultural de Felanitx.
Aforament màxim: 300 persones.

19 DE JULIOL, DIUMENGE
FESTES DE SANTA MARGALIDA.
Cercavila pels carrers de Felanitx amb els Cavallets, dimonis i caparrots. 
Hora: 19:00h.
Lloc: la sortida i el primer ball es farà a la Casa de Cultura i continuarà el recorregut 
cap a l’Ajuntament.

Completes de Santa Margalida.
Cantades per la Coral de Felanitx.
Hora: 22:00h.
Lloc: parròquia de Sant Miquel de Felanitx.
Ho organitza: parròquia de Sant Miquel de Felanitx.
A continuació processó fins a la font, hi participen els Cavallets.
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20 DE JULIOL, DILLUNS
FESTA DE SANTA MARGALIDA.
Eucaristia solemne. Cantarà la Coral de Felanitx. Predicarà Mn. Josep Cerdà Tomàs, 
rector de Felanitx. Hi participen els Cavallets
A la sortida, actuació dels Cavallets i ball del Gegant d’es Maculí i na Maria Enganxa.
Hora: 20:00h.
Lloc: a la parròquia de Sant Miquel de Felanitx.

Ballada popular de Santa Margalida.
Amb els grups Abeniara i S’Estol des Gerricó.
Hora: 22:00h.
Lloc: plaça de sa Font de Santa Margalida.
(aforament limitat)

22 DE JULIOL, DIMECRES
Cicle de xerrades d’estiu al Port.
Pèrdua de pes. Mites i realitat d’un fet complex.
A càrrec de Maria Monserrat Mas, antropòloga, dietista i nutricionista. 
Hora: 22:00h.
Lloc: Centre Cívic de Portocolom.
Ho organitza: Centre Cultural de Felanitx.
Aforament màxim: 100 persones.

23 DE JULIOL, DIJOUS
Cicle de cinema infantil.
Hotel transilvania 3 (97’).
Hora: 21:00h.
Lloc: Centre Cívic de Portocolom.
Aforament màxim: 100 persones.

24 DE JULIOL, DIVENDRES
SOPAR A LA FRESCA AL PORT.
Cercavila dels xeremiers i batucada.
Hi haurà gelat de franc per a tots els grups que s’inscriguin i/o sol·licitin talls de carrer 
a l’Ajuntament (a atenció ciutadana).
Hora: a partir de les 20:30h.
Lloc: carrers de Portocolom.
Hi col·labora: Ajuntament de Felanitx.
A les 24:00h castell de focs d’artifici.
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25 DE JULIOL, DISSABTE
Festa de Sant Jaume, apòstol i patró del Port.
Eucaristia solemne.
Hora: 20:00h.
Lloc: a la parròquia del Carme de Portocolom.

Cicle de Música al Port.
Entre llums i ombres.
Concert extraordinari de la Banda de Música de Felanitx.
Hora: 22:00h.
Lloc: avarador de Portocolom.
(aforament limitat)

26 DE JULIOL, DIUMENGE
Ballada popular d’estiu.
A càrrec de l’agrupació Abeniara i un grup convidat.
Hora: 21:00h.
Lloc: avarador de Portocolom.
Ho organitza: FMIBM
Hi col·labora: Consell de Mallorca.
(aforament limitat)

30 DE JULIOL, DIJOUS
Cicle de cinema infantil.
¡Vaya bichos! (88’).
Hora: 21:00h.
Lloc: Centre Cívic de Portocolom.
Aforament màxim: 100 persones.

31 DE JULIOL, DIVENDRES
Presentació del llibre Mestall de Jaume Caldentey.
Hora: 22:00h.
Lloc: Centre Cívic de Portocolom.
Ho organitza: Centre Cultural de Felanitx.
(aforament limitat)
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2 D’AGOST, DIUMENGE
Pintada infantil i animació.
Hora llocs parells: 18:30h.
Hora llocs inparells: 19:00h.
Lloc: al Col·legi s’Algar de Portocolom.
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx.
*Els llocs s’assignaran amb l’ordre d’arribada dels nins i nines.
Es podrà fer inscripció prèvia a les xarxes socials de l’Ajuntament de Felanitx i de l’Area 
de joventut, dies abans de la pintada.

TEATRE
Una flor no fa estiu. (Versió lliure de la rondalla La flor romanial).
Companyia: La Reforma.
Hora: 22:00h.
Lloc: Closos de Can Gaià.
Ho organitza: Centre Cultural de Felanitx i l’Ajuntament de Felanitx.
Venda d’entrades a la Casa de Cultura de Felanitx i Llibreria Ca na Massot a Portocolom, 
preu 5 euros. Aforament màxim: 150 persones.
Ho organitza: Centre Cultural de Felanitx.

7 D’AGOST, DIVENDRES
Cicle de música al Port.
Concert de David Ordinas, a benefici del Burundi.
Hora: 22:00h.
Lloc: aparcament del pavelló del Poliesportiu Municipal Toni Peña a Portocolom.
Ho organitza: Centre Cultural de Felanitx i l’Associació Cultural es Llaüt.
Ho patrocina: L’Ajuntament de Felanitx i el  Centre Cultural de Felanitx.
Venda d’entrades als llocs habituals.
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8 D’AGOST, DISSABTE
Pintada infantil de les barraques des Riuetó.
Hora: de 18h a 20h.
Lloc: barraques del Riuetó.
Ho organitza: Associació de veïns i propietaris Pro-Portocolom.

Conferència.
Del panfonteta a la taula del rei: l’alimentació a les rondalles.
A càrrec de Caterina Valriu Llinàs, professora de la UIB.
A continuació, sopar de recreació històrica dels Amics dels Closos.
Venda de tiquets als llocs habituals.
Hora: conferència a les 20:30h, sopar a les 21:30h.
Lloc: Centre Cívic de Portocolom.
Ho organitza: Associació Amics dels Closos de Can Gaià.
Hi col·labora: Ajuntament de Felanitx.

20 D’AGOST, DIJOUS
FESTES DE SANT AGUSTÍ.
Sopar a la fresca als carrers de Felanitx.
Hi haurà gelat de franc per a tots els grups que s’inscriguin i/o sol·licitin talls de carrer 
a l’Ajuntament (a atenció ciutadana).
Hi col·labora: Ajuntament de Felanitx.

21 D’AGOST, DIVENDRES
Pregó de les festes de Sant Agustí 2020.
Hora: 20:30h.
Lloc: des del balcó de la Casa de Cultura de Felanitx
a plaça de sa Font de Santa Margalida.

NITXDEL’ART20
INAUGURACIÓ D’EXPOSICIONS 
A la sala d’exposicions, VI Certamen d’Arts Plàstiques Ciutat de Felanitx, a la sala Miquel 
Barceló, Ricard Chiang.
Exposicions obertes fins dia 4 d’octubre.
Hora: 21:00h.
Lloc: Casa de Cultura de Felanitx.
Al carrer, animació musical.
(Programa a part)
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24 DE D’AGOST, DILLUNS
Inici de la 25ª Campanya d’Excavació als Closos de Can Gaià.
Fins el dia 13 de setembre.
Estau tots convidats a visitar el jaciment.
Podeu venir a experimentar la feina dels arqueòlegs i arqueòlogues, podeu venir com a 
voluntaris/ies, heu de contactar per mail a: clososgaia@hotmail.com

26 D’AGOST, DIMECRES
Presentació del llibre guanyador del V Certamen Miquel Bauçà Felanitx 2020, editat 
per Adia Edicions i patrocinat per l’Ajuntament de Felanitx.
Tot seguit, a càrrec d’Adia Edicions i Vers Endins, interpretació de versos musicals de 
Miquel Bauçà. 
Hora: 20:00h.
Lloc: Casa de Cultura de Felanitx.

27 D’AGOST, DIJOUS
Cercavila pels carrers de Felanitx amb els Cavallets, dimonis i caparrots.
Hora: 19:00h.
Lloc: la sortida i el primer ball es farà a la Casa de Cultura i continuarà el recorregut 
cap a l’Ajuntament. 

Completes de Sant Agustí.
Cantades per la Coral de Felanitx.
Hora: 22:00h.
Lloc: convent de Sant Agustí de Felanitx.
Ho organitza: parròquia de Sant Miquel de Felanitx.
A continuació, processó per la plaça del convent amb la participació dels Cavallets, 
caparrots i gegants.
Tot seguit actuació de la Banda de Música de Felanitx a la mateixa plaça del convent.

Ballada popular.
Amb els grups S’Estol des Gerricó i Abeniara.
Lloc: passeig Ramon Llull de Felanitx 
Hora: a partir 22.00h
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12 DE SETEMBRE, DISSABTE
25ª Jornada de portes obertes al jaciment dels Closos del Gaià.
Hora: 19:00h.
Vine a descobrir els resultats de la nova campanya d’excavació arqueològica als Closos 
de la mà dels arqueòlegs i arqueòlogues que l’excaven.

28 D’AGOST, DIVENDRES
FESTA DE SANT AGUSTÍ.
Eucaristia solemne. Predicarà Mn. Josep Cerdà Tomàs, rector de Felanitx. 
Cantarà la Coral de Felanitx. Hi participen els Cavallets.
Hora: 11:00h.
Lloc: convent de Sant Agustí de Felanitx.

Castell de focs d’artifici de Sant Agustí.
Hora: 24:00h.
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VI CERTAMEN D’ARTS PLÀSTIQUES CIUTAT DE 
FELANITX

El sisè Certamen d’Arts Plàstiques Ciutat de Felanitx vol fomentar la creació i patrocinar 
la tasca dels i les artistes plàstics d’arreu del món. Està dotat amb dos premis, un 
primer premi patrocinat per l’Ajuntament de Felanitx de 4.500€, i una exposició 
individual a la Casa de Cultura de Felanitx, i un segon premi patrocinat pel Setmanari 
de Felanitx de 2.000€. 

Les obres que es presentin han de ser originals i no poden haver estat guardonades 
en altres certàmens. Cada artista pot presentar una obra com a màxim, de temàtica i 
tècnica lliure. L’obra guanyadora del primer premi passarà a formar part del patrimoni 
artístic de l’Ajuntament de Felanitx i l’obra guanyadora del segon premi passarà a 
formar part del fons artístic del Setmanari de Felanitx.

1- RECEPCIÓ DE DOSSIERS I SELECCIÓ

El termini per a la recepció de dossiers començarà el 2 de juny de 2020 i finalitzarà el 
22 de juliol de 2020.

El jurat farà la selecció de les obres a partir de la presentació d’un sol dossier que 
constarà de la següent documentació:

    • Full d’inscripció
    • Fotocòpia DNI
    • Currículum acadèmic i artístic
    • Fotografies de l’obra presentada, màxim 4 fotografies
    • Fitxa tècnica i una breu descripció
    • 5 fotografies d’obra recent

Els dossiers únicament podran ser en format digital tipus pdf. Aquest pdf ha de ser un 
únic document que reculli tota la documentació a presentar citada anteriorment. En cap 
cas no seran acceptats altres formats o varis documents. 

Només en casos excepcionals podran ser físics en paper i format A4 o format vídeo, 
sempre i que es contacti prèviament amb l’organització del certamen. La recepció de 
dossiers digitals es farà al correu: cultura@felanitx.org. Una vegada rebut, serà notificat, 

i portat a l’Ajuntament per ser registrat
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2- SELECCIÓ DE LES OBRES PER A L’EXPOSICIÓ
I SELECCIÓ DE LA PERSONA GUANYADORA

Després d’haver fet la selecció prèvia entre deu i dotze dossiers, es demanarà a cada 
artista seleccionat el lliurament de les obres a partir del 29 de juliol de 2020 i fins el 14 
d’agost de 2020 a la Casa de Cultura de Felanitx; Plaça de sa Font de Santa Margalida, 
al següent horari: de dilluns a divendres de 10 a 13h i de dimarts a dissabte de 18 a 21 
h i els diumenges de 10 a 13h. 

Les despeses de transport i l’assegurança de les obres aniran a càrrec de l’organització 
del premi, es vetllarà així per la igualtat d’oportunitats i la conservació de les obres 
dels i les artistes durant l’exposició.  Una vegada recepcionada l’obra, se’n tendrà la 
màxima cura.

Amb les obres seleccionades i guardonades, el Centre Cultural de Felanitx organitzarà 
una exposició a la Casa de Cultura de Can Prohens, que coincidirà amb la Nitxdel’art 
de Felanitx, on es farà pública la decisió del jurat i es lliurarà el premi a la persona 
guanyadora. Aquesta exposició tindrà una durada aproximada de dos mesos. Tots els 
seleccionats rebran un honorari per la seva participació al certamen.

El jurat serà designat pel Centre Cultural de Felanitx i estarà format per artistes i 
crítics amb trajectòria en el món de les arts, la persona guanyadora del certamen de 
l’any anterior, el director del Setmanari de Felanitx i el president del Centre Cultural de 
Felanitx. La seva composició es farà pública abans que acabi el termini de recepció 
d’obres. Les decisions del jurat seran inapel·lables i si es dóna el cas, el premi podrà 
ser declarat desert.

Les obres seleccionades es podran recollir a partir del  26 d’octubre al mateix lloc i fins 
dia 30 de desembre de 2020. Caldrà presentar el resguard d’inscripció. S’entén que les 
obres no retirades abans d’aquesta data quedaran en propietat de l’Ajuntament. 

El fet de presentar una obra al VI Certamen d’Arts Plàstiques suposa l’acceptació 
d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació legal. No s’acceptaran propostes que 
no s’ajustin rigorosament a aquestes bases.

PER A MÉS INFORMACIÓ

cultura@felanitx.org - Tel. (+34) 971 582274 - (+34) 651 894 792
Casa de Cultura, plaça de sa Font de Santa Margalida, 3 - 07200 Felanitx (Mallorca).
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