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FESTES DEL REI EN JAUME

SALUTACIÓ
DEL
BATLE
Benvolgudes veïnes
i benvolguts veïns,
Aquest 2022, ja en un escenari gairebé postpandèmic, reprenem la celebració de les Festes del rei En Jaume
tal com les hem anat celebrant al llarg
de les darreres dècades. El Covid ens
ha trasbalsat la vida, i totes les manifestacions populars que implicaven
l’aplec i reunió de molta gent se n’han
vist especialment afectades. Sortosament, sembla que podem respirar ja
un poc més tranquils.
Han estat uns anys difícils, que no
podrem oblidar, i també un repte per
als responsables, que hem hagut de
posar tota la maquinària de l’administració pública al servei de les necessitats que la pandèmia ha generat entre
la població.
Ara, un cop superada la pitjor part de la
crisi sanitària, tenim la satisfacció que
enguany, amb les precaucions degudes, tota la ciutadania de Calvià tornarem a tenir l’oportunitat de reprendre
la celebració de les ja nostres Festes
del rei En Jaume, aquest esdeveniment
lúdic i festiu, però també de commemoració històrica, que ja s’ha convertit
en un referent identitari i en un motiu
d’orgull per al nostre municipi.

I no ho dic només com a batle, sinó
com a part activa de la festa, sabent el
que representa no poder gaudir d’uns
dies que ens fan sentir a tots i a totes
més calvianers que mai.
Vull, doncs, expressar la meva alegria
per poder retrobar-nos novament tots
els veïns i veïnes de Calvià, també
amb la gent que ens visita, pels carrers de Santa Ponça i en tots i cadascun dels actes que conformen aquesta celebració tan nostra. Quedau,
doncs, tots convidats a participar-hi
i que l’alegria, la festa i la germanor
omplen de nou aquests dies de festa.
Alfonso Rodríguez Badal
Batle de Calvià
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SALUTACIÓ
DE LA
TINENTA DE
BATLE DE
CULTURA I
REGIDORA
DE ZONA

Estimades conveïnes
i estimats conveïns,
A la fi tenim l’alegria d’encapçalar
el programa de les Festes del rei
En Jaume anunciant una celebració
sense restriccions i amb la dinàmica
d’actes i esdeveniments habituals. Venim d’uns anys complicats, però potser per això mateix hem redoblat les
ganes de fer festa i de fer gresca en
comunió veïnal i ara se’ns obre l’oportunitat de gaudir novament tot el que
significa aquesta fita anual del nostre
municipi, plena de referents històrics
i d’elements festius.
Segurament com us passarà a vosaltres, jo, com a mebre d’una colla i
coneixent, per tant, les festes des de
la doble vessant, em mor de ganes

de retrobar-me amb la gent i de compartir novament un programa d’actes
que, com a veïns, ja tenim interioritzat
com uns dies entranyables per a tothom que se senti calvianer, des de la
part commemorativa fins a la part més
lúdica i participativa: els campaments
i les colles, les desfilades, les batalles,
els balls i concerts, les competicions
esportives...
No cal dir que aquest 2022 volem que
les Festes del rei En Jaume tornin a
ser i a significar per als calvianers i
calvianeres allò que han estat fins
ara: el referent festiu per a un poble
que, amb tota la seva diversitat i multiculturalitat, troba en aquest esdeveniment un lligam per fer comunitat i
enfortir els seus llaços com a societat.
Bones festes i us esper a totes i a tots
per celebrar plegats i en harmonia
aquesta represa de les Festes del rei
En Jaume amb la normalitat i l’alegria
de sempre.
Nati Francés Gárate
Regidora de Cultura i de la zona de
Santa Ponça
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Del dilluns
29 d’agost
al dimecres
11 de setembre

DEL DILLUNS
29 D’AGOST
AL DIMECRES
11 DE SETEMBRE
Taller de caparrots
infantil
 De 18 a 20 h.
 Centre Cultural de
Santa Ponça
Els Geganters de Calvià organitzen un taller
gratuït per crear nous
caparrots de Calvià que
sortiran a la Trobada del
dissabte 3 de setembre.
Els portadors seran els
nins i nines interessats
en formar part de la colla gegantera infantil.
Edat recomanada:
de 3 a 12 anys
Inscripcions fins al 28
d’agost a: cultura@calvia.com o 971 139 181
(places limitades)
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DIMECRES 31
D’AGOST
Lliurament de premis i
inauguració de l’exposició dels Premis rei En
Jaume 2022
 19.30 h.
 Ajuntament de Calvià
En aquesta cinquena
edició es continua amb
el certamen artístic més
important de Calvià, els
tradicionals Premis rei
En Jaume amb tres categories: fotografia, còmic i teatre. La temàtica
d’aquesta convocatòria
versa sobre «Calvià és
cultura: símbols, valors,
costums, expressions
artístiques, tradicions,
celebracions i esdeveniments culturals del
municipi».
L’exposició acollirà
les quinze obres
seleccionades pel jurat
i durant la inauguració
es farà el lliurament de
premis als autors de les
obres guanyadores.
Entrada lliure i oberta a
tot el públic

DIJOUS 1
DE SETEMBRE
Acte commemoratiu
del 793è aniversari del
desembarcament del
rei En Jaume
 20 h.
 Creu de Santa Ponça
Hi assistiran les primeres autoritats autonòmiques i municipals.
L’acte inclourà la lectura
del pregó de festes.
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DIVENDRES 2
DE SETEMBRE
Concert Self Service
 22 h.
 Plaça de la Pinada de
Santa Ponça

res tour”, amb motiu
del darrer llançament
discogràfic de la banda
britànica.
DISSABTE 3
DE SETEMBRE
XXVII Travessa de
natació Badia de Santa
Ponça
Nordic Walking
Calvià - Santa Ponça
+info: Institut Calvianer
d’Esports, tel. 971 67 03
10.

Concert de Coldday,
un tribut a ColdPlay
 23.30 h.
 Plaça de la Pinada de
Santa Ponça
Tornen als escenaris
presentant la seva nova
gira “Music of the sphe-

XXI Trobada de Gegants de Calvià
 18.30 h.
 Plaça de la Pinada de
Santa Ponça
Els gegants faran la
plantada a la plaça de
la Pinada i a les 19 h començaran la desfilada
cap a l’avinguda puig

de Galatzó. La tornada
es fa pel carrer balneari,
i finalitzen amb la ballada conjunta de totes les
colles de gegants a la
plaça de la Pinada.

Ballada popular amb
Música Nostra
 22.30 h.
 Plaça de la Pinada de
Santa Ponça

DIUMENGE 4
DE SETEMBRE
Lliurament d’estendards i presentació
dels reis de les festes
 20 h.
 Plaça de la Pinada de
Santa Ponça
Espectacle teatral i musical en el qual participaran representants de
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totes les colles de les
Festes del rei En Jaume
2022, la Banda Municipal de Música de Calvià,
els Gegants i els Cavallers de Calvià.
*Espectacle escrit i dirigit
per Bartomeu Ignaci Oliver i Vidal.

DILLUNS 5
DE SETEMBRE
Horabaixa infantil
 18 h.
 Plaça de la Pinada de
Santa Ponça
Gaudeix d’un capvespre
alegre i divertit ple d’activitats infantils en què
els més petits de la casa
podran fer tallers lúdics
i recreatrius.
Caricaturista
 19 h.
 Punt d’informació en
la plaça de la Pinada
de Santa Ponça
Entre les 19 i les 22 h el
caricaturista Bibi traurà
el nostre millor perfil.

Concert de Jazz de
la Banda Municipal de
Música de Calvià
 Plaça de la Pinada de
Santa Ponça
Concert de la Banda Municipal de Música de Calvià. Recorrerem la història del Jazz a través dels
seus estàndards més
coneguts. Trombó solista: Miquel Gayà. Dirigeix
Josep Oliver Rubio.

hi participin han d’estar
vigilats per una persona
adulta.

Festa infantil de
l’escuma i discoteca
infantil
 20 h.
 Plaça de la Pinada de
Santa Ponça
Per a nins i nines de 6 a
12 anys. Els infants que

DIMARTS 6
DE SETEMBRE
Nit de foc amb els dimonis de la Factoria de So
 22 h.
 Passeig de la platja
de Santa Ponça
(carrer Balneari)
Espectacle de pirotècnia que convertirà el
passeig en una trobada
de dimonis i éssers mitològics i extraordinaris
que ens faran córrer al
seu ritme infernal.
Mesures de seguretat
específiques per als
participants:
Vestimenta recomanada: roba vella (no
inflamable, de cotó i
amb mànigues), calçons
llargs, capell o gorra,
mocador de cotó al coll
i sabates flexibles i tapades (esportives).
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DIMECRES 7
DE SETEMBRE
Concert infantil amb
Trencaclosques
 19.30 h.
 Plaça de la Pinada de
Santa Ponça
Música infantil amb
balls i jocs protagonitzats pel pallasso Flop,
aspirant a mag que amb
els seus amics el senyor
Renou, en Xop i en Truc,
us presenten un espectacle musical que garanteix la diversió per el
públicde totes les edats.
No llanceu aigua.
No situeu nins i nines
en les primeres files del
correfoc.
No dugueu ni utilitzeu
productes pirtècnics
particulars duran la Nit
de Foc
Respectau les figures
de foc, els seus portadors i els músics, i no
obstaculitzeu el pas.
Obeïu les indicacions
de l’organització, dels
serveis d’ordre públic
i dels serveis sanitaris.
Si patiu cremades, dirigiu-vos immediatament
als punts d’assistència
sanitària (Protecció Civil
i ambulància).

Els vidres de les ulleres i les càmeres es poden fer malbé amb les
espurnes.
El públic que participi en la Nit de Foc és
el responsable primer i
únic dels accidents que
hi pugui haver en el supòsit que no se segueixin les recomanacions
i mesures preventives
indicades.
La zona de trànsit del
correfoc és el passeig
de la platja. L’Ajuntament no es fa responsable dels accidents que
puguin produir-se fora
d’aquesta zona.

Cinema a la platja:
Ha nacido una estrella
 22 h.
 Plaça de la Pinada de
Santa Ponça
Jackson Maine és una
estrella consagrada
de la música que una
nit coneix i s’enamora
d’Ally, una jove artista que lluita per sortir
endavant en el món de
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l’espectacle. Just quan
Ally està a punt d’abandonar el seu somni de
convertir-se en cantant,
Jack decideix ajudar-la
en la seva carrera a la
fama.
Actors: Bradley Cooper y
Lady Gaga
Director: Bradley Cooper

Ruta teatralitzada
“Els escenaris del rei
En Jaume”
 19 h.
 Inici a la Creu de
Santa Ponça
L’historiador Gaspar Valero, acompanyat d’actors i actrius faran una
rememoració del fet
més transcendental de
la història de Mallorca
en tres escenaris naturals: la Creu de Santa Ponça, el puig de sa
Morisca i l’ermita de la
pedra sagrada.
Imprescindible inscripció prèvia a cultura@
calvia.com o al tel. 971
139181
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El millor humor nacional
fa una parada a la plaça
de la Pinada amb Patricia Espejo i José Boto
que oferiran al públic
una gran vetllada plena
de rialles.

DIJOUS 8
DE SETEMBRE
Mercat medieval
 De 12 a 00 h
 Passeig de la platja
de Santa Ponça
Programa infantil i familiar durant tot el dia.

Nit d’humor amb
Patricia Espejo y José
Boto
 22 h.
 Plaça de la Pinada de
Santa Ponça
Torna la Nit d’humor a la
fresca a las Festes del rei
En Jaume de Santa Ponça!

DIVENDRES 9
DE SETEMBRE
Mercat medieval
 De 12 a 00 h
 Passeig de la platja
de Santa Ponça
Programa infantil i familiar durant tot el dia.
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Desfilada mora
 20 h.
 Inici a la plaça de la
Pinada de Santa Ponça
S’inicia la desfilada amb
el Ball dels escamots.
El recorregut és Av. rei
Jaume I, Gran via Puig
de Galatzó fins a la rotonda i tornada per l’Oficina de Turisme fins als
campaments.

Vespre de concerts:
 Plaça de la Pinada de
Santa Ponça

Concert Bosc
 22 h.
BOSC és un grup musical mallorquí nascut en
març del 2022 que es
mou en el gènere pop
i que està a una passa
de llançar els seus primers temes propis a la
insdustria musical.
Rulo y la
contrabanda
 00 h.
Raúl Gutiérrez, més
conegut com RULO, és
el reconescut cantautor càntabre (Reinosa)
i fundador de Rulo y la
Contrabanda, el seu projecte en solitari des de
2010 després de la seva
sortida de la ex exitosa
banda, “La Fuga”, amb la
qual des de 1996 va fer
més de 500 concerts per
tota Espanya i diferents

paisos del món. Varen
publicar un total de 8
discos en els 13 anys
que va viure la banda.
DJ
 2 h.
DISSABTE 10
DE SETEMBRE
Mercat medieval
 De 12 a 00 h
 Passeig de la platja
de Santa Ponça
Programa infantil i familiar durant tot el dia.
Desfilada moros i
cristians
 17.30 h.
 Inici a la Creu de
Santa Ponça
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Lliurament de
trofeus Regata rei
En Jaume
 21 h.
 Port Adriano
Vespre de concerts
 Plaça de la Pinada de
Santa Ponça
Concert La Hoguera,
tribut a Extremoduro
 22 h.
Potent i fidel interpretació amb descar i sentiment dels èxits recolectats durant dècades per
la banda.

Baaldo
 00 h.
A aquest artista calvianer el vàrem conèixer
en 2019 amb “Vull ballar amb tu”, on alabava
la cultura mallorquina
a ritme de reggaetón.
Després d’això ha fet
un Christmas, un himne

tonti-pop sobre l’amor
adolescent en el col·lectiu LGTB i ha guanyat el
Premio Enderrock de la
Música Balear 2020 a millor disc de música urbana. A més a més, la seva
música es balla a Tik Tok
i a les tendes Pull & Bear.
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Festa Swing
Taller de Lindy-hop i
concert amb la Muffin
Man Band
 19.30 h.
 Plaça de la Pinada de
Santa Ponça
Sa Cotxeria Club Social
ens farà aquest taller
d’iniciació al ball, just
abans del concert de la
Muffin Man Band.
Taller: 19.30 a 20.30 h
Descans:
20.30 a 20.45 h
Concert: 20.45 – 22 h
Missa solemne
 19.30 h
 Església de Santa
Ponça
Presidida per Mossen
Josep Adrover, vicari
general de la diòcissis.

Disco Machine
 2 h.
Repàs dels clàssics dels
80, 90, 2000 i actual de
la ma de Germandino,
Edu@rt y Diego Santiago.
DIUMENGE 11
DE SETEMBRE
Mercat medieval
 De 12 a 00 h
 Passeig de la platja
de Santa Ponça
Programa infantil i familiar durant tot el dia.

Focs artificials
 22.30 h.
 Platja de Santa Ponça
Espectacle pirotècnic
que posa fi a les Festes,
a càrrec de l’empresa
Pirotècnia Jordà.
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