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Del 21 al 30 de juny

Salutació de la batlessa
Ha tornat passar un any que s’ha fet llarg, molt llarg. Però l’estiu s’apropa, Sant 
Pere arriba i a Esporles ho hem de celebrar. 

Veim la llum del sol estiuenc que ens augura el final de la foscor. Obrim el cor a 
l’esperança, la ment a l’optimisme i el cos a l’acció. 

Hem après a fer les coses d’una altra manera. Però amb el mateix entusiasme, 
hem preparat un programa perquè el poble estigui obert de pinta en ample a 
l’alegria i al xalar d’esporlerins i esporlerines disposats a divertir-se, a gaudir de la 
companyia i de celebrar-ho amb prudència i responsabilitat.

Tenim ganes de festa i tendrem festa.

Bon estiu, bones festes i visca Sant Pere!
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Abans de festes
Engalanada
Recollida de paperí a l’Ajuntament 

en horari d’oficines.

Concurs de façanes
Vesteix la teva façana durant totes les festes. Hi haurà premi per a la façana 

més divertida, la façana més sostenible i la façana més elaborada.

Inscripcions a l’adreça electrònica festes@esporles.cat Heu d’indicar-hi el nom 
del carrer i el número de casa.

Exposició
Des del dia 16 fins el dia 30 de juny, podeu visitar l’exposició “Petits grans 

experts”: els infants de 4t de primària del CEIP Gabriel Comas i Ribas 
presenten els seus darrers projectes sobre les plantes, Egipte i l’Univers. 

Lloc: sala d’exposicions de Sa Fàbrica

18.00 i 20.30 h Teatre Àguiles i Tords 
a càrrec de la companyia de teatre 
Mals Papers. Obra escrita per 
Jaume Terrassa. Reserva d’entrades 
a malspapers14@gmail.com 
Lloc: Casa des Poble.
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori.

Diumenge 20
20.00 h Concert de Clavicèmbal a 

càrrec de Tomeu Seguí. 
Lloc: Bellavista.
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori.
Inscripció a Perfums Esporles  
(c/ de Ramon Llull, 15).
Ho organitza: Mà de Música
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18.00 h Inauguració de l’exposició 
“Esporles Vintage”. Mostra de 
brodats i decoració diversa antiga.
Lloc: sala Centre Cotoner.
Horari de visita: de dilluns a 
divendres 17.00 h a 20.00 h.

19.30 h Pregó de festes a càrrec d’Aina 
Aguiló Bates amb sonada dels 
Xeremiers d’Esporles.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori.

22.00 h Gimcana “Rescat a Sant 
Pere”. Sant Pere ha estat segrestat 
pels dimonis, vine a rescatar-lo de 
l’infern! Per a joves d’entre 12 i 25 
anys. Grups de mínim 4 persones i 
màxim 6.

Dilluns 21
Punt de trobada: parc de Son Tries. 
Inscripcions al Casal Municipal de 
Joves: pij@esporles.cat o  
971 610 752. 
Ho organitza: Casal Municipal de 
Joves i Dimonis Bocs i Focs.

22.00 h Projecció de la pel·lícula 
Dorothea i el Myotragus. 
Documental de caràcter científic 
que ha estat premiat com el millor 
audiovisual en els Premis Ciutat de 
Palma 2020.
Lloc: aparcament IMEDEA.
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori.
Inscripcions a https://vivetix.com/
entradas-projeccio-de-doreothea-i-
el-myotragus

Dimarts 22
12.00 h Repicada de campanes i 

penjada de banderes a l’Església.

19.00 h Concert de Salvatge Cor. 
Grup de pop rock. Ha obtingut 
guardons com el premi Ciutat de 
Palma i el premi Enderrock a millor 
disc revelació segons la crítica 
especialitzada. 
Lloc: Casa des Poble.
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori.
Inscripcions a festes@esporles.cat 
o al 971 610 002 en horari d’oficina.

19.00 h Ball en línia a càrrec Maria 
Àngels Alemany.
Lloc: pati del Centre Cotoner.

 

 

SALVATGE COR

  
 

       19:00 hores 

       Casa des Poble

Entrada GRATUÏTA
Reserva d’entrades 
a festes@esporles.cat

 (Esporles) 
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20.00 h Tast de llibres. Darrera 
trobada del club de lectura 
d’adults, Sara i els silencis de 
Maria Escalas, amb la presència de 
l’autora. Conduït per Eulària Arlés.
Lloc: pati de la Biblioteca. 
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori.
Inscripcions a l’adreça electrònica 
biblioteca@esporles.cat o al  
971 611 000.

22.00 h Cinema a la fresca. Es 
projectarà la pel·lícula La Família 
Adams.
Lloc: pati del CEIP Gabriel Comas i 
Ribas.
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori.
Inscripcions a l’adreça electrònica 
cesportiva@esporles.cat o al  
871 000 044

Dimecres 23
9.00 h Inici del campus de bàsquet.  

Per a nines i nins de 4 a 16 anys.
Lloc: pavelló IES Josep Font i Trias.
Inscripcions a l’adreça electrònica 
gestioebc@gmail.com o  
655 233 766. 
Ho organitza: Esporles Bàsquet Club

11.30 h Conta contes: Viatge al Món 
de n’Aina presenta: Martí Maduixa. 
Adreçat a infants a partir de 5 
anys, acompanyats d’un adult 
responsable.
Lloc: parc de Son Tries.
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori.
Inscripcions a l’adreça electrònica 
biblioteca@esporles.cat o al  
971 611 000.



Del 21 al 30 de junyFestes de Sant Pere 2021

19.00 h Esporles, què en saps del teu 
poble? Recorregut guiat per saber 
l’origen, tradicions, història… del 
nostre municipi. Ruta Cultural amb 
Tomàs Vibot. A partir de 12 anys. 
Lloc de trobada: Casal Municipal de 
Joves.
L’aforament serà limitat. L’ús de 
mascareta serà obligatori.
Inscripcions al Casal de Joves:  
pij@esporles.cat o al 971 610 752

22.00 h. Concert a càrrec de Clave de 
Soul Revival. Grup de música soul 
amb base del gòspel i influències 
del jazz i del funk.
Lloc: parc de Son Tries.
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori.
Inscripcions a festes@esporles.cat 
o al 971 610 002 en horari d’oficina.

Dijous 24
10:30 h Jugam. Posa valors a l’esport. 

Boccia, circuit a cegues, circuit amb 
cadira de rodes, volei assegut, golbol, 
jocs amb pilotes i jocs adaptats.
Lloc: pati del CEIP Gabriel Comas i 
Ribas. Entrada pel C/Ca l’Onclo
Inscripcions fins dia 20 de juny al 
correu cesportiva@esporles.cat o al 
871 000 044
Ho organitza: Departament Turisme 
i Esports del Consell de Mallorca. 
Programa fires i festes 2021.

19.00 h Cursa d’orientació per a totes 
les edats. Modalitat score. Primer 
pensar i després córrer!!!
Lloc: Placeta des Jardinet
Inscripcions i més informació a 
www.ermassets.org 
Ho organitza: Ermassets Club de 
Muntanya
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19.00 h Musiclown. Espectacle 
concert de rock-and-roll. Disfresses 
estrafolàries, moments sorprenents 
i, fins i tot, números sencers de la 
millor tradició del clown. 
Lloc: parc de Son Tries.
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori.
Inscripcions a festes@esporles.cat 
o al 971 610 002 en horari d’oficina.

 

 

MUSICLOWN

  
 

Companyia: Teatrix

       19:00 hores 

       Parc de Son Trias

Entrada GRATUÏTA
Reserva d’entrades 
a festes@esporles.cat

 (Esporles) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 de juny de 2021
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11.30 h Un conte per la igualtat, de na 
Marga París. Activitat adreçada als 
infants d’entre 3 i 8 anys i les seves 
famílies.
Lloc: carpa del pati del CEIP Gabriel 
Comas i Ribas. Entrada pel C/Ca 
l’Onclo.
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori.
Inscripcions a l’adreça electrònica 
participacio.afa.esporles@gmail.com

Divendres 25
19.00 h Carrera de Joies per a infants 

de 6 a 12 anys.
Lloc: Passeig.
Inscripcions: al telèfon 676 688 639
Ho organitza: Esplai Sa Cadernera.

22.00 h Concert jove amb l’actuació de 
Melassa (grup local i juvenil) i IPOPS!
Lloc: parc de Son Trias.
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori.
Inscripcions a l’adreça electrònica 
pij@esporles.cat o al 971 610 752
Ho organitza: Casal Municipal de 
Joves.

¿Necesitas arreglar, vestir, amueblar,
reformar, mimar, vaciar, cuidar, vigilar,

ofrecer, activar, anunciar, alquilar o
vender tu casa bien?

 
 

No somos una inmobiliaria,

somos tu calidad  de vida...

Cuidamos tu casa, ¡y a ti! 

Fem un cafè i xerram? 

esporlascasas.com · 651693111 Marta

 

Dissabte 26

606788783 
C/ Jaume I n° 5 (local)

Mercat convencional de dissabte al 
Passeig i al carrer Mossèn Alcover.

11.00 h Mag Gran Cassanyes i Marie. 
Espectacle de màgia i humor per a 
tota la família.
Lloc: Casa des Poble.
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori.
Inscripcions fins divendres 25 a 
cesportiva@esporles.cat o al  
871 000 044

18.00 h Mostra de ball de bot a càrrec 
de la Rondalla Maristel·la.
Lloc: Passeig.
S’haurà de respectar la distància 
de seguretat mentre es realitza la 
mostra.

20.00 h Acte de presentació del 
conte: “La cursa d’en Pep”, a càrrec 
de Neus Nadal, Aina Vich i en 
Pep&Família. 
Lloc: parc de Son Tries.
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori.
Inscripcions a l’adreça electrònica 
produccionsnua@gmail.com

22.00 h Vespre amenitzat per la 
Txaranga Los Burruños.
Lloc: Passeig.
S’haurà de respectar la distància 
de seguretat i no es podrà seguir el 
recorregut que facin els músics.
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10.00 h Vine a la paradeta de Pep, 
Amy and Friends a recollir el teu 
conte “La cursa d’en Pep”, al Passeig 
fins les 14.00 h
Lloc: Passeig.

19:30 h Joy Spit. Espectacle que 
mescla música i teatre. Un 
experiment que agafa l’estètica 
pop per parlar d’allò que preocupa 
a un pare i una filla. I una recerca 
de noves maneres de viure dins el 
monstre imperial de l’ordre.
Lloc: Casa des Poble.
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori.
Inscripcions a festes@esporles.cat 
o al 971 610 002 en horari d’oficina.

 

Diumenge 27
22.00 h Una Banda de Pel·lícula. 

Un espectacle de la Banda Lira 
Esporlerina presentat per Miquel 
Àngel Torrens.
Lloc: pati CEIP Gabriel Comas i 
Ribas.
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori.
Inscripcions a l’adreça electrònica 
bliraesporlerina@gmail.com

 10.00 h a 13.00 h Inici del Campus 
Sant Pere de vòlei per infants de 4 
a 11 anys.
Lloc: Poliesportiu CEIP Gabriel 
Comas i Ribas.
Inscripcions i més informació a 
639 439 845
Ho organitza: Esporles Volei Club.

16.00 h Torneig de vòlei 2X2 per a 
totes les edats.
Lloc: Poliesportiu CEIP Gabriel 
Comas i Ribas.
Inscripcions i més informació a 
639 439 845 (fins dia 20 de juny).
Ho organitza: Esporles Volei Club.

Dilluns 28
18.00 h Tornejos de Sant Pere. Vine i 

participa als tornejos! Per a joves 
d’entre 12 i 20 anys.
Lloc: parc de Son Tries.
Inscripcions al Casal Municipal de 
Joves: pij@esporles.cat o al  
971 610 752

18.00 h Conte a càrrec dels Bocs i 
Focs, la llegenda del Boc de sa 
Vilanova.
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori.
Lloc: pati CEIP Gabriel Comas i 
Ribas.
Inscripcions a l’adreça electrònica 
bocsifocs@hotmail.com
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11.00 h Cercavila amb els Xeremiers 
d’Esporles i ball dels gegants.

12.00 h. Missa major de Sant Pere 
Apòstol, patró d’Esporles, presidida 
per Mn. Llorenç Lladó, Vicari de la 
unitat de pastoral. 

13.00 h Ball de la Filadora.

Dimarts 29

16.00 h Torneig de vòlei 2X2 per a 
totes les edats.
Lloc: Poliesportiu CEIP Gabriel 
Comas i Ribas.
Inscripcions i més informació a 
639 439 845 (fins dia 20 de juny).
Ho organitza: Esporles Volei Club.

17.30 h Bàsquet al carrer. L’street 
bàsket mola, i més si ho pots fer 
al carrer principal del teu poble! 
Vine a provar-ho amb exhibicions 
de joc dels jugadors del club i 
competicions de lo més divertides. 
T’esperam! 123 Esporles
Lloc: Passeig
Ho organitza: Esporles Bàsquet Club

20.00 h Va de Sarsuela! Concert d’obres 
que conté romances, duets, conjunts 
i peces instrumentals dels títols més 
famosos de la sarsuela.
Lloc: Casa des Poble.
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori.
Inscripcions fins dilluns 28 en horari 
d’oficina al 971 610 002

18.00 h Volta cicloturista pels carrers 
d’Esporles. En acabar, pujada a 
Mirant de Mar i activitats amb 
bicicleta per als més petits al 
Passeig.
Lloc de trobada: Placeta del 
Jardinet.
Inscripcions a www.ermassets.org
Ho organitza: Ermassets Club de 
Muntanya.

10.30 h Multiaventura Rocòdrom, 
circuit espartà, slackline i tir amb arc
Lloc: Pati del CEIP Gabriel Comas i 
Ribas. Entrada pel C/ Ca l’Onclo.
Inscripcions fins dia 25 de juny al 
correu cesportiva@esporles.cat o al 
871 000 044 
Ho organitza: Departament Turisme 
i Esports del Consell de Mallorca. 
Programa fires i festes 2021.

17.00 h Canta’m un conte en concert. 
Neda-que-neda. A càrrec d’Arantxa 
Riera, Lara Ibáñez i Joaquim 
Domènech. Activitat per infants d’1 a 
5 anys (acompanyats d’un adult). 
Lloc: Casa del Poble.
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori pels 
adults.

Dimecres 30
Inscripcions a l’adreça electrònica 
biblioteca@esporles.cat o  
971 611 000

ESPORLES
C/. Canonge Juan Garau, 7

Tel. 971 86 19 75
bipbipesporles@grupoferloy.com

HORARI:
DILLUNS A DISSABTE

DE 8 a 21.15
DIUMENGES I FESTIUS

DE 8:00 a 20.45

SUPERMERCAT

SERVEI A
DOMICILI
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21.30 h Estrena curtmetratges Mals 
Papers Jove. Presentació del treball 
de cinema dels alumnes de Mals 
Papers. 
Lloc: parc de Son Trias.
L’aforament serà limitat i tothom 
haurà d’estar assegut respectant 
les normes de seguretat. L’ús de 
mascareta serà obligatori. 
Inscripcions al Casal Municipal de 
Joves: pij@esporles.cat. 
Ho organitza: Casal Municipal de 
Joves i Mals Papers.

22.00 h Lluïment de la Colla Infantil 
dels Bocs i Focs.
Lloc: Passeig.
S’haurà de respectar la distància 
de seguretat i no es podrà seguir el 
recorregut ni interactuar amb els 
dimonis.

23.00 h Lluïment de la Colla de 
dimonis Bocs i Focs. 
Lloc: Passeig.
S’haurà de respectar la distància 
de seguretat i no es podrà seguir el 
recorregut ni interactuar amb els 
dimonis.

00.00 Traca final.

 Regals 
per als amants 
   de la Serra

 Regals 
per als amants 
   de la Serra

 Regals 
per als amants 
   de la Serra

Actes amb pirotècnia. 
Teniu cura dels vostres animals 
durant aquests actes.

Disculpau les possibles molèsties 
ocasionades.

www.desimper.com 

Netejadors generals de la llar
Detergents tèxtils

Productes per a piscines
Desinfectants
Higienizants

C O M P R A  
O N  L I N E

 

 

607 93 84 91

ecoquimic@ecoquimic.com

Producte  balear

Consum  de  proximitat

Directament  de  fàbrica



Què fem?
· Poda d’altura
· ManteniMent de zones verdes
· sisteMa de regadiu
· Control de Plagues
· treballs forestals
· PalMeres
· disseny de jardins
· frutiCultura
· neteja de PisCines

· servei integral 
d’exteriors

617 422 492 
verdesca@hotmail.es
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Mesures de seguretat i higiene

▶ Respectau la distància de 
seguretat.

▶ Recordau fer la inscripció 
prèvia abans d’anar a qualsevol 
activitat.

▶ A les activitats que són 
d’assegut, no hi podrà haver gent 
dreta i sense inscripció prèvia.

▶ L’ús de mascareta és 
obligatòria a totes les activitats.

▶ Rentau-vos les mans abans i 
després de cada activitat.

▶ Evitau les aglomeracions els 
dies de festa.

▶ Respectau la distribució de 
les taules i cadires dels bars i 
restaurants.

▶ Esperau que el cambrer vos 
prepari la taula i vos indiqui on 
podeu seure.

▶ Evitau recolzar-vos al mobiliari 
i material urbà.

▶ I… SENY, MOLT DE SENY!!

Donam les gràcies a totes les persones i entitats que col·laboren 
en l’organització d’activitats de les festes. I a tots els esporlerins i 
convidats per participar-hi. Bon Sant Pere a tothom!

Hi col·laboren:


