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FESTES SA COMA 2015 

Un any més, començant l’estiu arriben les nostres festes de sa 
Coma, unes festes que es vénen celebrant des de l’any 1997 i 

enguany, personalment amb més il·lusió que mai,  
per representar-vos a vosaltres i al nostre poble.

Les nostres són unes festes que estimam, amb la nostra 
idiosincràsia de poble i centre turístic al mateix temps, 

amb uns actes preparats amb la vostra ajuda, per tots i totes, 
veïns i amics i per qualsevol edat, i que vos convidam 

a participar, tant a la resta de residents del terme 
de Sant Llorenç com als dels pobles veïns.

Durant aquests dies de festa continuam impulsant la cultura 
i la gastronomia del nostre i altres països amb les conegudes 
“Nits multiculturals” com eix diferenciador d’altres festes, 
que es complementen amb actuacions, jocs, balls i música 

diversa per a totes les edats. Enguany també impulsam l’esport 
amb diverses activitats, entre d’altres el torneig de pàdel 

que es podrà celebrar a la nova pista municipal. 

 Agraeixo la participació popular i la implicació 
de les associacions, grups i delegats que ens donen 

suport i que junts fan que passem uns grans dies 
de festa inoblidables.

Per últim, animar-vos a participar en tots els actes i com el meu 
primer any dins l’organització esper i desig siguin del vostre gust. 

Bones festes de sa Coma
Nicolás Bordal

Delegat de sa Coma



DISSABTE 11 DE JULIOL
A partir de les 18:00
 Final del torneig de futbet.
 Festes sa Coma 2015.
 Lloc: a la pista multiesportiva.

18:00 Final del Torneig de pàdel masculí.
 Lloc: a la pista de Pàdel de sa Coma.

19:30 Finals del Torneig de pàdel femení.
 Lloc: a la pista de Pàdel de sa Coma.
 En finalitzar entrega de trofeus i refresc
 per a tots els participants al torneig.
 Premis cedits per l’Ajuntament de Sant Llorenç.

DIUMENGE 12 DE JULIOL
14:00 Dinar popular de paella i jocs d’aigua.
 Lloc: a la zona verda de l’escola.
 Organitza: Associació de veïns de sa Coma
 Preu: 6 euros + 2 euros de la vaixella reutilitzable 

(retornables).
 Venda de tiquets: Delegació de sa Coma, 
 Can Beñó i Perruqueria Styl.
	 Inscripcions	fins	el	mateix	dia.
20:30 Concert de la Coral de la Gent Gran
 Punta de n’Amer i Coral Gabellina.
 Directores: Margalida Barceló
 i Elionor Gómez-Quintero.
 Lloc: a l’Església Santa Maria de sa Coma.



5

DILLUNS 13 DE JULIOL
10:00 a 12:00
 Classe de pàdel surf
 A partir de 10 anys.
 Places limitades.
 Inscripcions: Centre Jove de sa Coma.
 Lloc: a la platja de sa Coma (Trobada a la rotonda de 

l’Avinguda de les Palmeres).

19:00 Jocs populars infantils.
 Lloc: a la rotonda de l’Avinguda de les Palmeres.
 
 En acabar els jocs, hi haurà
 animació infantil a càrrec dels 
 Spaguetti.
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DIMARTS 14 DE JULIOL
16:30 Torneig de tenis taula.
 Lloc: al Centre Jove.

19:30 Torneig de judo infantil.
 Lloc: a la rotonda de l’Avinguda de les Palmeres.
 Organitza: Club Judo Renshinkan.

20:30 Ciclotunning tour.
 Itinerari pels carrers de sa Coma. 
 Premis cedits per Tot Artesania de sa Coma, 
 Supermercat Eroski de sa Coma,
 Gelats Smöy de sa Coma, Platja de sa Coma 
 i Ajuntament de Sant Llorenç.
 Partida i arribada a la rotonda de l’Avinguda 
 de les Palmeres.

21:00 Sessió d’entrenament de Fitclub 
 per a adults i joves majors de 14 anys. 
 I en acabar, bateig nocturn a la mar.
	 Inscripcions	fins	dia	14	al	telèfon:	686	610	178	
 (Juanita Oliver).
 Preu: 5€ (el preu inclou la sessió d’entrenament i 

una beguda rehidratant).
 Lloc: a la rotonda de l’Avinguda de les palmeres.
 Organitza: Fitclub 24 Mallorca.
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DIMECRES 15 DE JULIOL
19:00 Gran gimcana familiar.
	 Concentració	dels	participants	a	les	18:45	
 a la rotonda de l’Avinguda de les Palmeres.
	 Inscripcions	fins	dia	10	de	juliol	a	la	Delegació	
 de sa Coma.
 Premis cedits per “La Reserva” 
 i Creuers Illa Balear.

20:30 Cercavila amb els Xeremiers
 del Puig de sa Font.
 Itinerari pel mercat, Avinguda Savines 
 i Passeig Punta de n’Amer.

22:00 Musical Moonwalking o un viatge a L.A.
 Musical sobre Michael Jackson.
 Lloc: a la rotonda de l’Avinguda de les Palmeres.

24:00 Concert amenitzat per Ácaros del son
 Lloc: a la rotonda de l’Avinguda de les Palmeres.
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DIJOUS 16 DE JULIOL
16:30 Torneig de futbolí.
 Lloc: al Centre Jove.

A partir de les 20:00

 Nit Multicultural
 Degustació de tapes de diversos països 
 i cuines del món. 

 Inauguració amb els gegants
 Jaume Belluguins 
 i Angelina Trebolina
 acompanyats per la Batukoma.
 Lloc: a l’Avinguda de les Palmeres. 

20:30 Demostració de ball a càrrec
 de “Casa de Andalucía”
 A l’escenari de la platja de l’Avinguda 
 de les Palmeres

21:30 Demostració de ball de bot a càrrec de 
l’Escola de Ball de Bot de Santa 

 Margalida i a continuació ballada popular 
amb el Grup Rondalla des Pla de Petra

 A l’escenari de la platja de l’Avinguda 
 de les Palmeres
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DIVENDRES 17 DE JULIOL
A partir de les 20:00

 Nit Multicultural.
 Degustació de tapes de diversos països 
 i cuines del món. 

 Lloc: a l’Avinguda de les Palmeres. 

20:30 Actuació musical a càrrec del
 Grupo folklórico extremeño La Encina.

21:00 Demostració de música i ball senegalès.
 Lloc: a la rotonda de l’Avinguda de les Palmeres.

22:00 GRAN REVETLLA	amb	les	actuacions	de:

 Ball de  Saló
 Gèminis
 Tomeu Penya

 Lloc: a la rotonda de l’Avinguda de les Palmeres.
 



DISSABTE 18 DE JULIOL
18:00 Activitats multiesportives.
 Per a nins i nines de 6 a 16 anys.
 Lloc: a la rotonda de l’Avinguda de les Palmeres.
 Organitza:	Vicepresidència	de	Cultura,	
 Patrimoni i Esports.
 Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç.

22:00 III Cursa d’orientació nocturna
 Punta de n’Amer.
 Organitza: Club Esportiu Dimonis Muntanyers.
 Col·labora: Federació Balear d’Orientació.
 Categories: Iniciació i professionals.
	 La	sortida	serà	a	les	22:00h	de	la	platja	de	sa	Coma	

(Av. Palmeres)
 Inscripció: www.elitechip.net
	 Més	informació:	www.dimonismuntanyers.com	

22:15 Balls llatins a càrrec de l’escola
 de ball Jaume i Aina.

23:45 Entrega de Trofeus de la cursa 
d’Orientació Nocturna.

24:00 Gran Verbena amb:
 Vandeshow
 La Locomotora
 Lloc: a l’escenari de la rotonda 
 de l’Avinguda de les Palmeres.
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DIUMENGE 19 DE JULIOL
21:00 Espectacle de dansa 
 CATACRICK CATACRACK, 
 AQUEST CONTE HA CANVIAT a càrrec de 

l’escola de dansa de Maria Duran.
 Lloc: a l’escenari de la platja de l’Avinguda de les 

Palmeres.

Tots els dies de festa, pensau  que podreu gaudir
de menjar i beure al xiringuitos de l’Amipa 

i de l’Associació de Veïns. 

Molts d’anys i bones festes!




