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Belvolguts amics i amigues

Un any més ha arribat l’estiu, el mes de juliol 
i amb ell les festes, les festes de sa Coma. La 
calor, el sol i el bon temps ens acompanyen i 
és el que toca, per això presentam un progra-
ma fresc i estiuenc que ens permeti gaudir de 
les festes i a la vegada refrescar-nos, per així 
contribuir a que els que participin de les festes 
tenguin un estiu inoblidable. 

Enguany hem apostat per fer alguns canvis, 
el cinema per teatre, la torrada per un sopar, 
sempre per innovar i millorar les festes, però 
mantenint el que ja són actes consolidats i 
molt exitosos, com sa Coma Balla, la nit multiu-
cultural, les revetlles, el ball de bot, l’animació 
infantil i els jocs d’aigua. 

Tampoc no podem deixar d’anomenar la im-
portància de la participació de la gent de sa 
Coma i de les entitats en les festes, la paella de 
l’Associació de Veïns, el concert de la Coral, els 
joves, l’AMIPA, els nins i nines, moltes gràcies a 
tots, perquè tots junts feim la festa. 

Us desitjam unes molt bones festes de sa 
Coma.

  Joan Santandreu
   Delegat de sa Coma
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DIUMENGE 15 DE JULIOL 

20:30 h.
Presentació del portal web
de festes del municipi 
A càrrec de Bitgrup
A l’escenari de la plaça Mareselva.

21:00 h.
Sa Coma Balla
Espectacle de dansa moderna creat
per na Maria Duran i Maria Artigues. 
A la plaça Mareselva. 

DILLUNS 16 DE JULIOL

18:00 h. 
Final torneig futbet Festes
sa Coma 2012 
A la pista multiesportiva.

19:00 h.
Final del torneig de tennis
individual Festes sa Coma 2012 
A les  pistes de Protur.

19:00 h.
Presentació del “Pipican” i exhibició 
de disc dog per l’equip Nanuk
I minitaller per a cans. Veniu amb les vostres 
mascotes.
S’entregarà un obsequi als assistents.
Al Pipican, al parc del carrer Saules.
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DIMARTS 17 DE JULIOL

19:30 h.
V Torneig de judo infantil 
A la rotonda avinguda de Les Palmeres. 
Organitza: club de Judo Renshinkan 

DIMECRES 18 DE JULIOL 

A partir de les 20:00 h. 
Mostra de gastronomia
i músiques del món
A l’ avinguda de Les Palmeres. 

Música d’amenització i actuacions diverses amb: 
 Xeremiers.
 Música d’Equador a càrrec del grup Raymi.
 Ball brasiler amb Luis Saraiva. 
 Grupo folklorico extremeño La Encina.

21:00 h.
Demostració de jotes i boleros 
a càrrec de Vermadors de Binissalem 

22:00 h.
Ballada popular per a tothom amb el 
grup: TRAMUDANÇA
A la rotonda de l’ avinguda de Les Palmeres. 
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DIJOUS 19 DE JULIOL

16:00 h.
DIADA JOVE
Tallers varis:
 Tallers de maquillatge i morros.
 Tallers de perruqueria i trenes.  
 Taller de pintar ungles.
 Taller de roba. 

Esports: 
 Partits de hockey. 
 Partits de futbet.
 Partits de bàsquet.
 
Espai de psicomotricitat
per als més petitons:
 Jocs d’equilibri i piscines.

A la plaça Mareselva i a la pista
multiesportiva. 

21:30 h.
Inauguració de l’exposició 
de pintura de Bernat Ginard Febrer 
i Sandra Monzón Cánaves
A la Delegació

22:30 h.
Nit de teatre:
DIABÉTICAS ACELERADAS
REPRESENTEN L’OBRA
MAJÓRICA de Xesc Forteza 
A la plaça Mareselva 
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DIVENDRES 20 DE  JULIOL

19:00 h. 
Animació infantil amb el grup CUCORBA
A la rotonda avinguda de Les Palmeres. 

21:00 h.
Sopar d’estiu Amenitzat 
per Xisca Abraham i Tomeu
Menú: plat fred + vi i aigua a càrrec
del Restaurant Es Pas. 
Venda de dolç i gelat artesà de Can Pinxo,
a càrrec de l’Associació de Veïns.
A la plaça Mareselva

Venda de tiquets: Delegació de sa Coma,
delegació de Son Carrió i Ca s’Escaleta,
perruqueria Styl i Forn Can Beño. Preu: 5 €

22:30 h.
Revetlla i concert amb: 
GÉMINIS I TOMEU PENYA
A la plaça Mareselva

DISSABTE 21 DE JULIOL 

10:30 a les 13:30 h. i de 16:30 a 20:00 h.
DIADA DE L’AIGUA: 
Jornada Aquàtica amb les següents atraccions: 
 Tobogans aquàtics.
 Catapulta d’aigua.
 Pista lliscant.
 Batalla d’aigua.
 Piscines infantils.
 Música ambient. 
A la rotonda de la platja avinguda de Les Palmeres.
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22:30 h. 
NIT JOVE amb els: 

VANDESHOW 
LOCAMOTORA
PACAHORRO DJ RAP

A la plaça Mareselva 

DIUMENGE 22 DE JULIOL

13:00 h. 
DINAR POPULAR DE PAELLA
Jocs aquàtics i d’entreteniment. 
A la zona verda de l’escola 

Organitza: Associació de Veïns de sa Coma 
Preu: 5 € + 2 € de la vaixella reutilitzable
(retornables) 
Llocs  de venda de tiquets: Can Beño, 
delegació de sa Coma, al bar de l’associació 
els dies de servei de bar i a la perruqueria Styl. 

21:00 h.
CONCERT DE LA CORAL DE LA 
GENT GRAN PUNTA DE N’AMER
I LA CORAL GABELLINA 
A l’Església de Santa Maria de sa Coma.




