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Benvolguts ciutadans i ciutadanes 

Arriba l’estiu i sa Coma es converteix en un lloc 
dinàmic i molt animat; un fet donat bàsicament pel 
bon temps i la platja, una de les més magnífiques 
de Mallorca.
 
La platja de sa Coma és un dels nostres patrimonis 
més valorats pels turistes que ens visiten; per això, en-
guany nosaltres també li volem donar un altre prota-
gonisme, que sigui l’escenari i l’entorn de les festes pa-
tronals. Un escenari únic, la platja de fons i la punta de 
n’Amer conformaran enguany l’entorn de les festes. 

És per això que feim unes festes especials i diferents, 
tant pel canvi de lloc com també per alguns canvis 
en la programació que oferim. Us presentam una 
proposta nova on hi ha un itinerari cultural nocturn 
a sa Punta de n’Amer i un concert al castell, la Cursa 
d’Orientació nocturna i enguany la nit multicultural 
serà durant 2 dies, tot això combinat amb les  coses 
de cada any, el ball de bot, el concert i la berbena 
i, finalment, que no falti la paella de l’Associació de 
Veïns, l’actuació de sa Coma Balla i el concert de la 
Coral de la Gent Gran. 

Desitjam que gaudiu de totes les activitats i us donam 
les bones festes a tothom. 

Molts d’anys 

  Joan Santandreu
   Delegat de la zona costanera
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Diumenge 14 de juliol

14:00. Dinar popular de paella 
 i jocs d’aigua.
 A la zona verda de l’escola.
 Organitza: Associació de Veïns de sa Coma. 
 Preu: 5 € + 2 € de la vaixella 
 reutilitzable (retornables). 
 Lloc de venda de tiquets: 
 Can Beñó, delegació de sa Coma 
 i perruqueria Styl. 

20:30. Concert de la Coral de la
 Gent Gran Punta de n’Amer
 i la Coral Gabellina.
 A l’església Santa Maria de sa Coma

Dilluns 15 de juliol

20:00. VI Torneig de judo infantil.
 A la rotonda de l’Avinguda de Les Palmeres
 Organitza: Club Judo Renhinkan    

21:00. Festa esportiva a la platja:
 - Zumba
 - Step
 - Spinning
 - Cardiobox
 - Volei platja
 - Futbet platja
 
 I en acabar bateig nocturn a la mar
 Organitza: Fitness Club Cala Nau
 A la rotonda de l’Avinguda de Les Palmeres
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Dimarts 16 de juliol 

18:00. Final del torneig de futbet 
 festes sa Coma 2013
 A la Pista multiesportiva

Dimecres 17 de juliol

19:00. Cercavila amb els xeremiers.
 Itinerari pel mercat.
 A l’Avinguda Savines i Passeig Punta
 de n’Amer. 

20:00. Pujada nocturna al castell,
 itinerari històric guiat a càrrec
 de Gaspar Valero i Martí
 (historiador).
 Partida de la platja.
 Millor dur llums per la tornada.
 A la rotonda de l’Avinguda de Les Palmeres

21:30. Concert al castell de sa Punta 
 de n’Amer amb el grup 
 d’Alejandra Burgos.

 (Possibilitat de sopar al bar Es Castell,
 reserves al tel. 637 524 647) 

23:00. Observació astronòmica amb
 telescopis a càrrec del club 
 astronòmic Newton.
 A l’esplanada del Castell.
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Dijous 18 de juliol

 A partir de les 20:00. Nit Multicultural
 Degustació de tapes de diversos
 països i cuines del món.

 Amb les actuacions de: 
 La Batukoma 
 Grupo Folklórico Extremeño La Encina
 La Casa d’Andalusia

 A l’Avinguda de les Palmeres 

21:00. Demostració de ball de bot a càrrec de:
 Aires de pagesia de Sant Joan. 

22:00. I després ballada popular per a tothom
 A l’escenari de la rotonda de l’Avinguda Palmeres.

Divendres 19 de juliol

A partir de les 20:00. Nit Multicultural.
 Av Palmeres.
 Degustació de tapes de diversos
 països i cuines del món

 I també les actuacions de: 
 Cercavila amb la Batukoma
 Grupo Folklórico Extremeño La Encina 
 Casa d’Andalusia
 La Duende. Flamenc fusió

22:00. GRAN REVETLLA amb les actuacions de: 
 Banda de Música de Sant Llorenç
 Tomeu Penya 
 Gèminis

 A l’escenari de la rotonda de l’Avinguda Palmeres
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Dissabte 20 de juliol

19:00. Animació infantil 
 a càrrec dels CUCORBA 
 A la rotonda de l’ Avinguda Palmeres 

22:00. I CURSA D’ORIENTACIÓ NOCTURNA 
 Punta de n’Amer  
 Organitza: Club Esportiu Dimonis Muntanyers
 Col·labora: Federació Balear d’Orientació. 
 Categories: Iniciació i professionals. 
 Sortida de la platja de sa Coma Av. Palmeres
 Inscripció: www.elitechip.net
 Més informació: www.dimonismuntanyers.tk 

22:15. Ball de saló obert per a tothom.
 A càrrec de l’escola de ball Jaume i Aina.
 A l’escenari de la rotonda
 de l’Avinguda Palmeres. 

24:00. NIT JOVE amb: 
 
 E-volution 
 The Pikos Pardos
 
 A l’escenari de la rotonda
 de l’Avinguda Palmeres.
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Diumenge 21 de juliol

21:30. SA COMA BALLA 
 a càrrec de Maria Duran
 A l’escenari de la rotonda de l’Avinguda Palmeres.

Tots els dies de festa, pensau que podreu
gaudir de menjar i beure als xiringuitos de

l’Amipa i Associació de Veïns.

Molts d’anys i bones festes 



I també pots consultar el programa
al portal web de les festes del municipi

www.festessantllorenc.es


