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Salutació del batle
Benvolguts veïns i veïnes,
Per a alegria de tots, arriben un
any més les Festes del rei En Jaume
de Calvià. Són les segones festes que
jo visc com a batle del municipi i he
de dir que, si com a veí ja és un goig
participar-hi, com a batle me’n sent
especialment orgullós, perquè tenc
la sort de representar institucionalment els calvianers i calvianeres en
un esdeveniment d’una significació
molt especial, tant des d’un caire històric com des del nostre Calvià d´avui.
Avui Calvià és una de les destinacions turístiques més rellevants
d’Europa, però fa 787 anys el context
històric era ben diferent. Les nostres
costes foren aleshores l’escenari on
començà un procés cabdal per al futur de Mallorca i de les altres illes
germanes. L’arribada de nous pobladors i tota la seva aportació cultural,
econòmica, lingüística i religiosa, va
transformar les nostres illes i suposà
l’ inici llunyà del que som ara. Prendre consciència de la nostra història,
saber qui som i d’on venim ens ha
d’ajudar a entendre’ns avui i a reivindicar el nostre futur des de la cohesió de tots els qui formam el Calvià
del segle XXI.
L’ocasió d’aquestes festes ens pot
ajudar a mirar aquest present i futur
des de la convivència, des del sentiment i l’orgull de ser calvianer o calvianera.
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Enguany les Festes del rei En Jaume tenen la pretensió de ser més
lluïdes que mai, uns dies amb un
programa que vol ser atractiu per a
tothom, nins i nines, joves, adults i
majors.
Amb la satisfacció de poder compartir una nova edició de les Festes
del rei En Jaume amb totes i tots
vosaltres, rebeu els meus desitjos
d’alegria per a aquests dies festius
que arriben. Que en companyia de la
família i els amics els pugueu viure
intensament.
Esper que ens hi puguem trobar
gaudint d’aquestes festes, i compartir així els moments d’alegria i convivència que ens regalen les Festes del
rei En Jaume.
Bones festes a tothom!
Alfonso Rodríguez Badal
Batle de Calvià

Salutació de la regidora
Per a mi és una satisfacció, juntament amb el batle, encapçalar amb
una salutació als veïns i veïnes de
Calvià aquest programa de festes
que des de Cultura hem preparat
amb moltes ganes i il·lusió, i que enguany inclou un bon grapat de novetats dins un calendari festiu i ple de
propostes
En primer lloc, volem destacar la
recuperació d’un gran concert, que
estrenarem amb el cantant Antonio
Orozco, i que s’ha programat tot just
començar les festes per fer boca i
engrescar el jovent. També hi haurà
novetats a l’ermita de la Pedra Sagrada, que acollirà la representació
de l’obra teatral La gran aventura de
Jaume I, escrita per Carlos Garrido i
que representarà l’actor Rodo Gener. Finalment, encetam per a aquesta edició la programació d’una exposició de fotografies de les Festes del
rei En Jaume de l’any anterior, que la
gent podrà visitar a la Sala d’Exposicions de l’edifici consistorial.
Compte! Això només són les novetats. Hi ha molt més. I, primerament, els actes tradicionals i que són
l’essència de les festes, des de l’acte
institucional a la Creu del Desembarc
fins a la batalla final, passant per la
presentació dels reis, el ball dels escamots, el sopar als campaments i
les topades entre moros i cristians.
Però les Festes del rei En Jaume
també seran teatre, cinema, música

i esport, sense oblidar la tradicional
trobada de gegants, que enguany celebra la dissetena edició, i les espectaculars torres humanes que alçaran
els Castellers de Mallorca.
Crec que el menú és bo i tothom
hi està convidat. El meu desig no és
altre que els calvianers i calvianeres
se sentin cridats a participar en les
Festes, no sols per gaudir de moments d’alegria i d’esbarjo, ben necessaris, per altra banda, sinó també
per afermar els nostre llaços com a
veïns i veïnes i la nostra cohesió com
a poble.
Ja comptam els dies perquè comencin i us hi esper a tots i a totes.
Hi vendreu? Allà ens trobarem!
Bones Festes del rei En Jaume 2016!
Nati Francés Gárate
Tinent de batle delegada de Cohesió
Social i Igualtat
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PROGRAMA
FrEJ 2016

DISSABTE 3
n 19.30 h
Lliurament d’estendards
i presentació dels reis de
les festes

SETEMBRE
DIJOUS 1

n 18 h
Inauguració de l’exposició
de fotografies FrEJ ‘15
Exposició d’una selecció de
fotografies de les activitats
que es feren en el marc de
les Festes del rei En Jaume de 2015.
Fotografies: Cristóbal M. Varón
L’exposició romandrà oberta fins al 30 de novembre
Lloc: Sala d’Exposicions
de l’Ajuntament de Calvià
n 20 h
Actes commemoratius del
787è aniversari del desembarcament del rei En Jaume
Hi assistiran les primeres
autoritats autonòmiques i
municipals.
L’acte inclourà la lectura
del pregó de festes.
Lloc: Creu de Santa Ponça

n 22 h
Cinema a la platja
A la fresca en català
Del revés
Lloc: plaça Pinada de Santa
Ponça
Col·labora: Consell de Mallorca i Arxiu del so i de la imatge

DIVENDRES 2
n 20.30 h
Crazy Run

Una carrera molt especial perquè l’objectiu no
és només córrer; també
volem passar-ho bé, divertir-nos i conèixer gent. I en
acabar, una Crazy party per
oblidar l’esforç a la plaça
Pinada de Santa Ponça.
Informació i inscripcions:
www.entradium.com//www.
crazyrun.es
Departament de Cultura
(971 139 181)
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Espectacle teatral i musical en el qual participaran
representants de totes les
colles de les Festes del rei
En Jaume 2016, la Banda
Municipal de Música de
Calvià i els Cavallers de
Calvià.
Un espectacle escrit i dirigit
per Bartomeu Ignasi Oliver
i Vidal que servirà per presentar els reis de les Festes
del rei En Jaume 2016.
Lloc: plaça Pinada de Santa Ponça

n A continuació
del Lliurament
Concert
La joia en el si de la mar

La Banda Municipal de
Música de Calvià, dirigida per Josep Oliver Rubio,
interpretarà aquesta obra
creada especialment per a
les Festes amb text de Bartomeu Ignasi Oliver i Vidal i
musicada per Mario Errea.
Narrador: Gaspar Servera
/ Solista: Joana Oliver Rubio
L’obra ens narra els fets
que s’esdevingueren durant la conquesta de Mallorca l’any 1229 i que
protagonitzaren les tropes
cristianes amb el rei Jaume I al capdavant.
Lloc: plaça Pinada de Santa Ponça

CONCERT
ANTONIO OROZCO

n 22 h Artista convidat
n 22.30 h Antonio Orozco

més prolífics del pop-rock
espanyol. Un concert potent que no et pots perdre,
amb preus especials per
als calvianers.
Entrades residents: 15€
Entrades no residents: 25€
+ despeses de gestió.
Lloc de venda residents:
Departament de Cultura
(971 139 181)
No residents: Discos OH i
Baba Discos.
Lloc: Recinte Firal el Molino de Calvià

DIUMENGE 4
n 18.30 h
XVII Trobada de gegants
Plantada de gegants a
la plaça Pinada de Santa
Ponça, cercavila a la Gran
Via Puig de Galatzó i presentació i ball de gegants a
la plaça Pinada.

n 21.30 h
Ballada popular amb Estol
de Ponent i Música Nostra

Lloc: plaça Pinada de Santa Ponça

DILLUNS 5
n de 10 h a 20 h
Kingdom Skate Contest

Competició matinal de
menors d’edat i competició
sènior l’horabaixa.
Exhibició dels esportistes nacionals Adrián del
Campo i Juan Algora, de
Madrid.
Informació i inscripcions:
Benjamín 656 262 986 o
kingdomskateboardshop@
gmail.com
Lloc: pista de patinatge Poliesportiu de Santa Ponça

Arriba a Calvià un dels
cantants i compositors
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n 18 h
Taller de manualitats infantil

Per a nins de 6 i 12 anys.
Hi haurà monitors.
Organitza: Consell de Mallorca
Lloc: plaça Pinada de Santa Ponça
n 20 h
Festa infantil de l’escuma i
discoteca infantil

n 20.30 h
Castellers: amb la Colla
Castellers de Mallorca

Els castells, vertaderes torres humanes que es construeixen des de fa més de
dos-cents anys, tornen a
Calvià per aixecar castells
de diversa complexitat.
Lloc: plaça Pinada de Santa Ponça
n 22 h
Correfoc

Per a nins de 6 a 12 anys.
Els nins que hi participin
han d’estar vigilats per un
adult.
Lloc: plaça Pinada de Santa Ponça

DIMARTS 6
n 18 h
Jocs medievals
Per a nins entre 6 i 12 anys.
Hi haurà monitors.
Organitza: Consell de Mallorca
Lloc: pinada de Santa Ponça

8

Espectacle que convertirà
el passeig en trobada de
dimonis i éssers mitològics
i extraordinaris que ens faran córrer al seu ritme, un
ritme infernal.
Lloc: Passeig de la platja
de Santa Ponça (C/ Balneari)

MESURES DE SEGURETAT
ESPECÍFIQUES PER ALS
PARTICIPANTS:
w Vestimenta recomanada:
roba vella (no inflamable,
de cotó i amb mànigues),
pantalons llargs, capell o
gorra, mocador de cotó al
coll i sabates flexibles i tapades (esportives).
w No llanceu aigua
w No situeu els nins a les
primeres fileres del correfoc.
w No porteu ni utilitzeu productes pirotècnics particulars durant la Nit de Foc.
w Respectau les figures de
foc, els seus portadors i els
músics i no els obstaculitzeu el pas.
w Obeïu les indicacions de
l’Organització, dels serveis
d’ordre públic i de sanitat.
w En cas de patir cremades, dirigiu-vos immediatament als punts d’assistència sanitària (Protecció
Civil i ambulància).
w Els vidres de les ulleres
i les càmeres es poden fer
malbé amb les espurnes.
w El públic que participa a
la Nit de Foc és el responsable primer i únic dels accidents que pot haver-hi en
el cas que no es compleixin les recomanacions i les
mesures indicades.
w La zona de trànsit del
correfoc és el passeig de
la platja. L’Ajuntament no
es fa responsable dels accidents que puguin produir-se a llocs distints a
aquest.

haurà servei d’autocar des
de la rotonda de la Pinada
de Santa Ponça, anada i
tornada. Places limitades.
Tel reserves: 971 139 181

n 23.30 h
Concert a la plaça: Boc
Músiques i ritmes tradicionals. Des de 2009, Boc ens
fa ballar a ritme de folk
amb influències d’arreu
del món i influències del
hardcore, new age, metal,
ska, etc.
Hora de finalització: 1 h
Lloc: plaça Pinada de Santa Ponça

n 22 h
Cine
Spectre (007)

Lloc: plaça Pinada de Santa Ponça

DIMECRES 7

DIJOUS 8

n 18 h
Jocs esportius
Per a nins entre 6 i 12 anys.
Hi haurà monitors.
Organitza: Consell de Mallorca
Lloc: pinada de Santa Ponça

n de 12 h a 00 h
Mercat medieval

n 21 h
Teatre
La gran aventura
de Jaume I
Rodo Gener dóna vida a
Jaume I, un home profundament humà més partidari del pacte que de la
violència, a partir de textos
del Llibre dels Fets.
Música: Mariona Forteza
Adaptació i Direcció: Carlos Garrido
Il·luminació: Dominic Hull
Lloc: ermita de la Pedra
Sagrada. A les 20.30 h hi

Programa infantil i familiar
durant tot el dia.
Lloc: passeig de la platja
de Santa Ponça (C/ Balneari) i Av. Rei Jaume I
n 19 h
Ruta teatralitzada
“Les petjades del rei En
Jaume”
Actors i músics ens guiaran pels indrets calvianers
relacionats amb el desembarcament del rei En Jaume.

Dramatúrgia: Associació Embruixart
Música en directe: Associació Cultural i Musical Pere
Josep Cañellas
Concentració: Creu de
Santa Ponça
Informació i inscripcions:
Departament de Cultura,
tel. 971 139 181 (places limitades)
Es recomana dur sabates
còmodes i aigua.
n 22 h
Nit d’Humor:
Álvaro Carrero
i Txabi Franquesa

Lloc: plaça Pinada de Santa Ponça

DIVENDRES 9
n de 12 a 00 h
Mercat medieval
Programa infantil i familiar
durant tot el dia.
Lloc: passeig de la platja
de Santa Ponça (C/ Balneari) i Av. Rei Jaume I
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n 20 h
Desfilada mora
Ball dels escamots abans
de la desfilada

Itinerari: des de la plaça
Pinada de Santa Ponça
passant per la Gran Via
Puig de Galatzó fins a la
rotonda i tornada fins a
l’oficina de Turisme.
n 21.30 h
Sopar als campaments.
Pa i taleca

DISSABTE 10
n9h
II trobada popular
nordic walking
Informació i inscripcions:
info@nordicwalkingpalma.
com o el mateix dia a les 8 h
a la plaça Pinada de Santa
Ponça
Lloc i hora de concentració: 8.30 h a la plaça Pinada de Santa Ponça

n de 12 h a 00 h
Mercat medieval
Programa infantil i familiar
durant tot el dia.
Lloc: passeig de la platja
de Santa Ponça (C/ Balneari) i Av. Rei Jaume I
n 17.30 h
Concentració de les tropes
mores, desembarcament
dels cristians i primera
batalla

n 10.30 h
Master Class Aquagym
Beach
Hora i lloc de concentració:
10 h, platja de Santa Ponça
Informació i inscripcions:
web Club de Natació Calvià
www.cncalvia.es o el mateix dia de 10 a 10.15 h a la
platja de Santa Ponça.
n 10.30 h
XXII Travessia de natació
Badia de Santa Ponça

Concurs de decoració de
taules i tendes medievals
als campaments.
Lloc: pinada de Santa
Ponça
n 22.30 h
Concert Álvarez d’ Rock,
La Movida Band i Without
String

Hora de finalització: 3 h
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Hora i lloc de concentració: 10.30 h, platja de Santa
Ponça
Informació i inscripcions:
Web Club de Natació Calvià
www.cncalvia.es o el mateix dia de 10.30 h a 11.30 h
a la platja de Santa Ponça.
Recollida de casquets de
bany 11,30 h en platja Santa
Ponça.
Inici travessa curta 12 h.
Inici travessa llarga 12,30 h.

Lloc: Creu de Santa Ponça
Desfilada de moros i cristians
Recorregut: inici a la Creu
de Santa Ponça, batalla al
caló d’en Pellisser, avinguda Rei Jaume I i Gran via
Puig de Galatzó.
Batalla final
Abans de la batalla final es
farà el Ball dels Escamots
Lloc: platja de Santa Ponça

n 22 h
Concert Los 40 amb els
DJ Dani Moreno (el Gallo) i San Bernardino del
programa Anda Ya! A
més, Xavi Reina, Joan de
Son Rapinya, Isaac León i
Romy Low.
2B2 amb els DJ locals,
Ashley, Toni Bauzà i Kevin
Rams&Suasi.
Los 40 tornen a muntar-te
la festa de final d’estiu a
la platja de Santa Ponça:
grups, DJ, molta música
per ballar, la platja i els
teus col·legues... Què més
pots demanar?
Lloc: plaça Pinada de Santa Ponça
Hora finalització: 3 h

Dani Moreno (el Gallo)
i San Bernardino.

DIUMENGE 11
n de 12 a 00 h
Mercat medieval
Programa infantil i familiar
durant tot el dia.
Lloc: passeig de la platja
de Santa Ponça (C/ Balneari) i Av. Rei Jaume I

atòxics (3,5€) en el punt d’informació de la plaça Pinada,
Cafeteria Europa de Palmanova (c/ París núm. 1) i Restaurant Taj Mahal de Palma
(c/ Aragón núm. 25).
Els nins han d’anar acompanyats d’un adult.
Només s’hi pot participar
amb els colors comprats en
els punts oficials.
Imprescindible anar-hi vestit
de blanc.
Organitza: Associació Holi
Mallorca Festival of India
Lloc: plaça Pinada de Santa
Ponça.
Finalització: 21 h
n 22.30 h
Focs artificials

n 19 h
Missa solemne
Lloc: Església de Santa Ponça
n 19 h
Festa Holi

Romy Low

Vine a celebrar la festa d’estiu de colors a Santa Ponça.
Ho tenim tot preparat per
omplir de colors la plaça
amb la festa de música índia,
ball bollywood, llançament
de colors i classe oberta.
Venda de bossetes de colors

Lloc: platja de Santa Ponça
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ALTRES
ACTIVITATS
AGOST

DIUMENGE 28
n 10 h
IV volta a les illes Malgrats
amb Stand Up paddel

DEL 8 AL 11
DE SETEMBRE
8 I 9 DE SETEMBRE:
XXIX Regata Rei En Jaume
2016
Travessia Salou Santa Ponça
Organitza: ICE i Catavent
S.L.
Informació: 971 670 310
(Palau d’Esports)
Com a part del campionat
d’Espanya “Cruceros de
altura”, Zona Mediterrània

11 DE SETEMBRE
Prova classificatòria per al
circuit Balear SUP.
Lloc i hora concentració:
8.30 h a la platja de Santa
Ponça.
Informació i inscripcions:
Laura 606 270 657 o info@
marbalear.com.

Lliurament de premis a
Port Adriano
Organitza: Club Nàutic de
Santa Ponça

n 10 h
XX volta a les illes Malgrats en piragua

Campionat de Balears de
kayak de mà.
Lloc i hora concentració
8.30 h a la platja de Santa
Ponça.
Informació i inscripcions:
Federació Balear de piragüisme, 971 702 019.
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