FESTES DEL CARME

Porto Cristo
DEL 7 AL 17 DE JULIOL DE 2022

FESTES DEL CARME

Porto Cristo

re les festes d’un
Tres anys sense viu
tat són massa. Ha
poble amb normali
rò no les ganes,
passat el temps, pe
t i enguany les
que s’han acumula
es. M’alegra molt
podrem assaciar tot
rar la festa més
poder tornar a celeb
a festa, per ser
sentida del poble. Un
rrere el batec de
viva, ha de tenir a da
cas és així perquè
la gent, i en aquest
poble a tots els
Porto Cristo és un
articulada en
efectes. Una societat
e fan de punt de
entitats i espais qu
nador. Hem
trobada i eix cohesio
licats que s’han
passat temps comp
això us anim
allargat massa, per
, de sortir a
a gaudir de les festes
artir els espais
passejar i de comp
mar.
que ens acosten a la
s festes!

Molts d’anys i bone

Ja estam en ple solstici d’estiu,
els capficos, la
calor, els horabaixes de tertúlie
s a la fresca,
les vacances dels més petits són
només
algunes de moltes de les cara
cterístiques
que identifiquen l’essència de
Porto Cristo.
Les danses, la música, la missa
i la processó
marinera amb els llaüts engalan
ats, els
tallers i les animacions infantils
, les revetles,
les proves esportives... tòpics
de les festes
de Porto Cristo, una mescla de
tradicions, de
cultura, i sobretot d’emocions.
Emocions que
tornarem a viure a la fi despré
s de dos anys.
Vull agrair de tot cor a totes les
entitats i
associacions que fan possible
el programa
que teniu a les vostres mans,
i que hi hagi
activitats per a tothom, del més
petit fins al
més gran. Sense elles no seria
possible.
Com a regidor de Festes, desitj
que passeu
unes molt bones festes, que gau
diu de tot el
que hem preparat amb tantes
ganes i estima.
I com sempre, des que som el
delegat de
l’àrea de Festes, deman disculpe
s si hi ha
qualsevol errada; dels errors,
se n’aprèn.
Molts d’anys portenys
i portenyes, i que visca
Porto Cristo!

Miquel Oliver
Gomila

Batle de Manacor

Artur Aguiló Frau
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Recorregut: plaça de
Pins, carrer
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carque més t’agradi al
l
de
Vine disfressat
de Llevant i els Ca
!
naval d’estiu porteny
Mallorca

19.30 h

b.

Lloc: plaça de l’Alju

DIUMENGE
JULIOL

10

De 10 h a 14 h

i múltiple

Mulla’t per l’escleros

Balear d’Esclerosi
Organitza: Associació
Múltiple.
Nàutic.
Lloc: piscina del Club

Demostració de judo

jo Muratore.
A càrrec del gimnàs Do
a.
en
Lloc: plaça de la Sir

21 h
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Concert de la Banda de
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alla

la Sirena.
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De 17 h a 19 h

Pintam camisetes

Hem de dur camiseta blanca
llisa.
Lloc: CEIP Mitjà de Mar.

18,30 h

Torneig d’escacs Festes de

l Carme
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JULIOL

22 h

18 h

Teatre a la fresca:
Bodorrio

Rap a la platja, amb
Rafel Swing

obert.
Taller concert i micròfon
.
sto
Lloc: platja de Porto Cri
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Ho organitza: Escola Mu
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.
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Inscripcions per a totes les
edats al telèfon
601906833
Lloc: passeig de la Sirena

19 h

Visita guiada: «Els orígens
de

Porto

Cristo»
A càrrec de Lourdes Melis.
Punt de trobada: dalt de la
costat del cartell de sa Car costa d’en Blau, al
roja.
Places limitades. Inscripcion
s a enviumanacor.cat

21 h

Concert de l’Escola de Música
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Conjunt instrumental i cor
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Recollida de tiquets partir de dia 11 de
l’Oficina Municipal a
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re de Déu del Carme.
Lloc: església de la Ma

21.30 h

an
Festa per a la Gent Gr
saló.
Ball en línia i ball de
mes.
Lloc: plaça de ses Co

20 h

els cellers:
Tast de cervesa amb rveza
Ce
i
b
Brusca Brewpu
forastera.

de: Laura Pallicer,
Actuacions musicals zzband.
Ja
i
à
nti
Toni Duró, Ja
Lloc: coves Blanques.

ssió:
b.net

DIUMENGE
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9 h a 12 h i 17.30 h a

22 h

Pàdel
Semifinals Torneig de
e
Festes del Carm

s Comes.
Lloc: poliesportiu Se
Padel Manacor.
ció
cia
so
Organitza: As

De 18 h a 21 h

Quintada - festa holi

mes.

Lloc: plaça de ses Co

21 h

Concert d’Ars Antiqua

re de Déu del

Lloc: església de la Ma
Carme.

22.30 h

oc
Correfoc amb Manaf

i
la plaça de l’església
Lloc: sortida des de Porto Cristo.
arribada a la platja de

23.45 h

artifici

d’
Gran castell de focs

utic de Porto Cristo.
Hi col·labora: Club Nà
Cristo.
Lloc: badia de Porto

ALTRES ACTES

Del dia 1 al 17 de juliol

TORNEIG DE PÀDEL FE

STES DEL CARM

E
De dilluns a divendres
de 17.30 h a 22 h.
Dissabtes i diumenges
de 9 h a 12 h i de 17.30
h a 22 h.
Lloc: poliesportiu Ses
Comes.
Organitza: Associació
Padel Manacor.

Del 22 al 29 de juliol,

de 19 h a 21 h

Taller de lectura de co
ntes curts: «Els escena
narracions»
ris de les
Centre Cultural de Po
rto Cristo (c. d’Isabel Mo
ntaner, 45).
Professor: Joan Manu
el i Homar, filòleg i po
eta
.
Organitza: Escola Munic
ipal de Mallorquí.
Inscripció telemàtica:
del 12 al 20 de juliol de
2022.
Preu de la matrícula:
50 €.

Dia 20 de juliol, a les 19

Visita guiada: «Porto

.30 h

Cristo, de colònia

a poble»
A càrrec de Lourdes Me
lis.
Punt de trobada: escult
ura del Marquès del Ra
d’en Blau.
iguer, dalt de la costa
Places limitades. Inscri
pcions a enviumanacor
.cat

Fotografies: L'Abans de Manacor, Recull gràfic 1880-1970 (Albert Carvajal, Antoni Gomila)
Disseny i impressió: Impremta Leo

