Festes La Beata 2017
VILAFRANCA DE BONANY .

Del 14 al 30 de juliol.
Unes festes de mil dimonis!

Per la Beata, el dimoni surt...
I tu, no hi surts?
Divendres 14 de juliol
20:00 h

TROBADA DE BALL EN LÍNEA en el Parc Josep Maria Llompart.
Dirigida pels monitors de ball Toni Jaén i Antònia.
Consultau-ne cartell apart.
Ho organitza : Associació de Persones Majors de Vilafranca Sa Residència .
Hi col-labora : Ajuntament de Vilafranca.

22:30 h
PRESENTACIÓ dels ACTES DE SA REVOLTA 2017 a la Plaça Tomeu
Penya.
Presentació de la camiseta, projecció del VÍDEO PROMOCIONAL
DE LA FESTA i PREGÓ de la festa revoltera.

Fi de festa amb

DJ MAGNETO.
Ho organitza i patrocina : Associació Sa Revolta.

Dissabte 15 de juliol
19:00 h TORNEIG DE DARDS en el Bar Es Refugi.
Consulta de les bases de participació a cartells apart.
Inscripció en el Bar Es Refugi.
Ho organitza i patrocina : Bar Es Refugi.

A partir de les 19:00 h, en el Camp d’Esports de Es Molí Nou.

MELON FEST 2017.

Actuacions musicals de :

DELAFÉ
BOSTON BUN

VIVA SUECIA
AQUARIUS HEAVEN
ELYELLA DJS
ALEXIS CABRERA
ALEX UNDER
MLiR – DADAME
PAPA TOPO
LAVA FIZZ . BILO . OMBRA
IAAM . AVYLK / VISUAL MAPPING
Consultau-ne programa apart i en el web www.melonfest.es.
Recollida d’entrades per a RESIDE TS de Vilafranca directament al recinte del
Poliesportiu del Molí ou presentant D I o CERTIFICAT DE RESIDÈ CIA.

Diumenge 16 de juliol
17:00 h
TORNEIG DE PÀDEL, en el Poliesportiu Municipal.
Partits de FINALS de totes les categories.
Ho organitza : Pàdel Vilafranca.

19:30 h
UNES NOCES DE PINYOL VERMELL!
( Les noces de l’estiu vilafranquer ), a les escales de l’Església Parroquial.
Veniu mudats d’època o moda retro, com a les noces d’un temps!
Podeu venir a badocar al cap de cantó! ( Com serà el vestit de la novia? Com
li caurà el pentinat? Farà planta el novio? )

Tot seguit,

refresc de noces d’un temps!

A continuació,

inauguració de l’EXPOSICIÓ de FOTOGRAFIA “NOCES EN
BLANC I NEGRE DE QUAN A LA VILA ES CASAVEN DE NEGRE (I
BLANC)” , a la Sala d’Exposicions de Sa Nostra.
Durant els horaris d’obertura de l’exposició, del 16 al 30 de juliol, podreu adquirir-hi tiquets del
dinar , les camisetes de Sa Revolta i altres elements de la festa revoltera.

Horari d’obertura : de dilluns 17 a diumenge 30 de juliol, de 19 a 21 h – excepte dissabte 29 de
juliol.
Ho organitza : Associació Sa Revolta.

21:15 h

REPRESENTACIÓ TEATRAL en el Pati de la Rectoria Vella.
FORMAT

La Cia Hermanos Picahueso
presenta

“ I GÚ O VA ALS A IVERSARIS A
L'ESTIU”.
Una producció del Teatre Principal de Palma.
Intèrprets : DIEGO INGOLD i LLUKI PORTAS
Vos heu demanat mai per què ningú no va als aniversaris a l’estiu?
Què es fa amb tots els sandvitxos que no es mengen o les patatilles que sobren?
S’han convertit en superheroïnes aquelles persones que no són recordades el dia del seu
aniversari?
Un joc entre la innocència, els problemes existencials i sobretot la pregunta: per què feim el que
feim?

PREU amb reserva i/o grups de 4 o més persones : 7 € / Taquilla : 10 €
RESERVES : 971 83 20 72
Taquilla i recollida d’entrades en el Teatre a partir de les 20:45 h.

Dilluns 17 de juliol
20:30 h

Inauguració de

l’exposició fotogràfica “Mil

dimonis. Un recorregut per la devoció
dimoniera de Mallorca” a la Rectoria Vella.

Espai amb fotografies de DIMONIS TRADICIONALS A LES FESTES DE MALLORCA

realitzades per José Juan Luna “Potti” i textos de Rafel Ginard.
Espai amb fotografies “LA MEVA FOTO AMB EL DIMONI DE LA BEATA”.
Espai de LUDOTECA ENDEMONIADA.
Exposició oberta del 17 al 30 de juliol.
Consultau-ne horari d’obertura en el mateix local.
21:00 h

Xerrada : “Els Dimonis del Cançoner
popular” a la Biblioteca Municipal / Sa Rectoria Vella.
A càrrec de Miquel Sbert, autor del llibre homònim, editat per Lleonard Muntaner.
Presentació del llibre.
L’especialista en etnopoètica Miquel Sbert fa un repàs al Cançoner popular de Mallorca a
la recerca dels dimonis que l’habiten i que donen testimoni del seu protagonisme en la
tradició cultural de la nostra illa.

Dimarts 18 de juliol
19:00 h
Sessió d’ESQUENA SANA per a tota la família en el Poliesportiu Municipal.
Places limitades.
L’esquena sana és una activitat centrada en l’entrenament-rehabilitació de prevenció i
manteniment de l’esquena a través d’exercicis integrals i adaptats a cada necessitat.
Ho organitza : Club Esportiu La Vila.
Ho patrocina : Consell de Mallorca- Departament d’Esports

20:00 h

RUTA LITERÀRIA per diversos indrets de Vilafranca.
Punt de partida : Rectoria Vella.
Descobreix indrets, personatges, anècdotes, ... del poble recollits en diverses obres
literàries i bibliogràfiques.

Dimecres 19 de juliol
17:30 h
Sessió de JOCS AQUÀTICS I TOBOGAN AQUÀTIC PER A
NINS I NINES, a la Piscina Municipal.
La pista de JOCS AQUÀTICS inclou diferents inflables per passar-s’ho d’allò més bé
dins la piscina.

22:00 h

RECITAL MUSICAL en el Pati de la Rectoria Vella.

“MÚSIQUES DE LA MALLORCA DIGNA”.
A càrrec de Marcel

Pich.

Després d'anys de rodatge amb el grup folk-rock Taverners i de recórrer el país amb
un homenatge a Guillem d'Efak, Marcel Pich enceta un nou projecte. 'Músiques de la
Mallorca digna' és un itinerari per diversos episodis de lluites socials de l'illa que a
través de cançons d'artistes compromesos.
Donatiu: 4 €
A pagar a l’entrada del pati de la Rectoria Vella el mateix dia a partir de les 22:00 h.
Ho organitza i patrocina : OCB Vilafranca.

Dijous 20 de juliol
19:00 h
Sessió de PISTA MULTIESPORTS per a nins i nines en el
Poliesportiu Municipal.
La pista MULTIESPORTS inclou jocs de raqueta, hockei, mini futbol i mini bàsquet.
Ho patrocina : Consell de Mallorca- Departament d’Esports

20:00, 20:30 i 21:00 h
Torneig de voleibol en el Poliesportiu Municipal.
Partits de quarts de final i semifinals.
Ho organitza : CV Vilafranca.

22:00 h

MUSICAL

en el Pati del CEIP Es Cremat ( entrada pel lateral, per Avinguda de les

Escoles).

“SOMNIS DE COLORS ”
A càrrec de JOVES VILAFRANQUERS I VILAFRANQUERES ESTUDIANTS
DE MÚSICA, amb interpretació musical en directe.
Direcció : Fredi Marí Caus i Carol Dawson.
Text adaptat per Margalida Mascaró.

Hi col-labora : AJU TAME T DE VILAFRA CA.
ESCOLA MU ICIPAL DE MÚSICA I DA SA.

Musical amb la participació de nins i nines de Vilafranca i amb música en directe!
Donatiu d’entrada : 3 €.

Entrades disponibles de manera anticipada a l’Ajuntament de Vilafranca i a partir de
Divendres
21 de juliol
les 21:30 h del mateix dia a la porta d’accés al pati del centre escolar ( lateral ).

19:00 h

VIII RUTA desTAPA’t a l’estiu – la ruta de la tapa vilafranquera.
De les 19 a les 00:00 h i/o per final d’existències, amb el cartró de la RUTA (12
€), 1 TAPA i 1 TASSO ET (vi, aigua/refresc o canya) a cada un
d’aquests TRETZE locals ( també s’hi pot anar per lliure) :
CAFÈ S’ESTA C VELL
BAR S’ESCORXADOR
BAR CA ROS
BAR S’ALTELL
BAR CA BALETO
BAR ES REFUGI

BAR SA TAVER A
BAR ES IU
BAR POLIESPORTIU ES MOLÍ OU
BAR RESTAURA T SES TEULERES

Per participar-hi, compra el CARTRÓ de la RUTA als locals col-laboradors per 12 € fins el DIJOUS 20 DE
JULIOL a les 15 h.
Amb el cartró, t’hi entra la primera consumició de tapa i tassonet a cada un dels 10 locals participants.
A partir de la segona, ja va a compte teu ( el preu de la consumició – TAPA I BEGUDA – és a partir de 2 € ).
Pots començar a consumir tapes a partir de les 19 h fent el recorregut que vulguis i anant al teu ritme.
Podràs fer el recorregut amb el TAPA TREN, que anirà fent voltes contínuament i fent aturades per tots els
bars participants durant tota la nit. La primera volta s’iniciarà a les 20:00 des de la Plaça Tomeu Penya .
Anima’t i vine-hi disfressat!

20:00 h

Inici de la VIII RUTA desTAPA’t

a l’estiu des de la Plaça Tomeu Penya.

Puja al TAPATREN i fes-ne el recorregut. Anirà fent voltes durant tot el vespre fent
aturades a tots els locals participants.
Anima’t i vine-hi disfressat!

23:00 h

CONCERT fi de festa
Plaça Tomeu Penya).

a la Crta de Palma (tram Santa Catalina Thomàs i

Actuació musical de

ALAIRE.
Ritmes de Rumba, flamenco i reggeaton.
Ho organitza i patrocina :Bar Es Niu i Bar Es Refugi.

Dissabte 22 de juliol
08:30 h

TIRADA LOCAL al colomí, de la Societat de Caçadors de Vilafranca a la
Síquia Llarga.
Consultau-ne cartells apart.
Ho organitza : Societat de Caçadors de Vilafranca.

16:30 h

II EXHIBICIÓ de MOBYLETTES I MOTOCROSS, en
el Turó den Baleto (sortida de Vilafranca en direcció a Felanitx/Porreres).
Consultau-ne cartells apart.
Ho organitza : Penya Motorista de Vilafranca.

18:00 h

Estesa de bandera i repicada de campanes

a l’Església

Parroquial.

Cercavila amb els xeremiers

per donar el “Que molts d’anys” per les

Festes.
18:00 h
GRA FI AL del Torneig de Voleibol en el Pavelló Municipal.
Ho organitza : CV Vilafranca.

21:15 h

Pregó de festes a la Plaça Major.
A càrrec de

JOAN PASQUAL REQUENA MIR.

President de l’Associació de Cans Llebrers de Mallorca i colombòfil.

21:30 h

SOPAR SOLIDARI a la fresca.
A la Plaça Major.

Pamboliada a benefici de la comunitat de Colomí ( Bolívia) a través de la
germana vilafranquera Margalida Estrany.
L’organització posarà a disposició de la gent tiquets de venda anticipada per el sopar fins el dijous
20 de juliol a diferents locals comercials i a l’Ajuntament de Vilafranca – el sopar inclou pa amb oli
amb acompanyament variat de formatge, cuixot, botifarra, gelat, ensaïmada, begudes, amb plat, tassó i
coberts inclosos ( PREU : 6 €)
Ho organitza i patrocina : Ajuntament de Vilafranca.
Bar Restaurant Es Cruce.
Familiars i amics de Margalida Estrany.

Amb la participació especial de

GE T DES PLA.

Consultau-ne programa apart.

BALL DE SALÓ
DUO XIC.

Tot seguit,
amb

23:30 h

LA BEATA PRIX 2017 !
En el Parc Josep Maria Llompart.
Competició nocturna de proves d’habilitats físiques (a partir de 14 anys).
Nombre d’equips limitats.
Consultau-ne bases a programa apart.

Diumenge 23 de juliol
18:30 h

Exhibició de MI IMOTO i KAWA, a càrrec de l’alumnat de 3 a 12 anys de
l’Escola de pilot Lorenzo Competición.
Circuit en el Parc Josep Maria Llompart.
Consultau-ne cartells apart.
Ho organitza : Escola de pilots Lorenzo Competición.

19:30 h

FESTA INFANTIL I FAMILIAR a la Carreterra de Palma ( tram c/ Santa
Catalina Tomàs i Plaça Tomeu Penya) i a la Plaça Tomeu Penya.

Música, boti-botis i diversió per a tota la família!!
I per acabar, MENÚ ESPECIAL PER A NINS, NINES I FAMÍLIES !
Consultau-ne cartells apart.

Ho organitza i patrocina : Bar Es Refugi , Bar Es Niu i Bar Sa Taverna.

22:00 h

Recital d’havaneres a la Plaça Major.
A càrrec del grup local

GENT DES PLA.
Dilluns 24 de juliol
19:00 h
Sessió de CONTACONTES , a càrrec de Caterina Valriu “Caterina

Contacontes”, en el pati de la Rectoria Vella.

“El Dimoni Cucarell i altres dimoniades”.
Tot seguit, TALLER DE MANUALITATS.

22:00 h

LA BEATA

PLAYBACK DANCE SHOW a la Plaça Tomeu

Penya.

Concurs de coreografies i playback per a totes les edats.
Grups amb un mínim de 3 participants.
Inscripcions prèvies a l’Ajuntament.
Tendríeu coratge d'imitar cantant i ballant Elvis Presley, els Beatles, Shakira o el Pare Abraham y
sus pitufos?
Et deixam triar.... tria el/s teu/s artista/es preferit/s i posa-hi ball i ganes...
Consultau-ne cartell apart.

El públic en general i els fans de cada grup poden dur elements per fer renou ( pelles, trompetes,
xiulets, tapes d’olles, etc...) i posar a prova el nostre particular audímetre després de cada actuació.
El renou serà determinant per saber quin és el guanyador... com més renou, més oportunitats de
guanyar...!!
Idò, ja ho sabeu!!!

Tot seguit, EXHIBICIÓ de DANSA JAZZ.
A càrrec d’alumnat d’ Ylenia.

Dimarts 25 de juliol
17:00 h
TORNEIG DE PETANCA, en el Parc Josep Maria Llompart.
PARTITS DE SEMIFINALS.

19:00 h

LA BEATETA PRIX 2017 !
En el Parc Josep Maria Llompart.

Competició d’horabaixa de proves d’habilitats físiques per a nins i nines (de
6 a 13 anys).
Nombre d’equips limitats.
Consultau-ne bases a programa apart.

22:00 h

ESPECTACLE de LECTURA DRAMATITZADA I MUSICAL en el
pati de la Rectoria Vella.

Cloenda de cicle “Un Mus (o més) al mes”.
La Cia. CONTARELLES presenta

“Un replec de Diafora ”.
A partir de vuit narracions de l'obra Diafora d'Antoni Mus.
Interpretada per Rosa Sunyer, Antoni Rosselló ( rapsodes) i Ester Díaz
( violí ).
Aquestes narracions d’Antoni Mus són divertides. Tenen la sanitat, la frescor, la gràcia brutal i
rústica dels contes de Canterbury, de les misogínies de Jaume Roig i d’algun relat del
Decamerone. I tanmateix, n’hi ha alguna de ben tràgica. No coneixem cap dels personatges
que circulen per les narracions d’En Mus, com no coneixem, tot i que potser els veim passar
cada dia, la gent del nostre poble, sobre els quals murmuram, xafarders, per alleujament i
diversió dels nostres ocis.

Preu entrada : 3 €
Telèfon de reserves : 971 83 20 72

/

Taquilla oberta 30 minuts abans.

Dimecres 26 de juliol
17:00 h
TORNEIG DE PETANCA, en el Parc Josep Maria Llompart.
PARTITS DE FINALS.

19:30 h
ACTUACIÓ MUSICAL I ANIMACIÓ per a tots els públics, per a
petits i grans, a la Plaça Tomeu Penya.
Actuació del grup

MEL I SUCRE.

Hi col-labora : Bar Sa Taverna.

20:30 i 21:30 h
TORNEIG DE FUTBOL SALA , en el Pavelló Municipal.
PARTITS DE SEMIFINALS.

22:00 h

Nit de comèdia a la Plaça Major.
Representació de l’obra

“PRESSUMPTES TRABUCATS”
A càrrec de la Cia. Calabruix

Teatre.

Dijous 27 de juliol
VI JOR ADA “HOME I ATURA”
09:00 h

Concentració de màquines batedores –cosetxadores- al Bar Restaurant Es Cruce,
amb opció de berenar.

En acabar, desfilada de màquines batedores.
Tot seguit,

SEGADA col-lectiva.
En acabar, DINAR en el Bar Rest. Es Cruce.
AVÍS : Pel berenar i dinar, és imprescindible la compra ANTICIPADA del tiquets al Bar
Rest. Es Cruce.
19:00 h

VI CO CURS DE SERRAR AMB MOTOSERRA, a la
Crta de Palma (tram Santa Catalina Thomàs i Plaça Tomeu Penya).
Per participar-hi i per més informació, vegeu-ne cartells apart.

Ho organitza : Ajuntament de Vilafranca.
Ho patrocina : Bar Es Cruce.
Hi col-labora : Bar Es Refugi.

20:00 h

Visita a EXPOSICIÓ a l’ESPAI D’ART MARIA SERVERA, situat a la
Teulera Tejar Moderno ( sortida de Vilafranca en direcció a Manacor ).

S’hi exposaran obres realitzades en el marc dels tallers setmanals amb collaboració amb ESTEL DE LLEVANT i ESPAI D’ART MARIA SERVERA.
Ho organitza : ESPAI D’ART MARIA SERVERA.

21:00 h

Presentació de llibre i taula rodona

en el Pati de la Rectoria Vella.

"Dels retalls de diaris als relats narratius: Presentació de
"L'illa, el far, el vent" de J. M. Vidal-Illanes"
Hi participaran:
Antoni Riera , periodista llicenciat en filologia catalana i professor de secundària
Catalina Bover: mestra i vilafranquera
Cati Eva Canyelles "Sollerica", glosadora.
Activitat del CLUB DE LECTURA DE VILAFRANCA.
Hi col-labora : Llibreria Lluna ( Palma).

22:00 h

DESFILADA DE MODES

a càrrec dels QUINTOS I QUINTES’96 a la

Plaça Major.
Moda infantil i per a tots els gustos!
Consultau-ne cartell apart.
Ho organitza i patrocina : Quinta ’96.
Hi col-labora : Ajuntament de Vilafranca.

Divendres 28 de juliol
18:00 h

Tradicional sortida del DIMONI.
A la Plaça Major .

Passacarrers amb els caparrots i la colla de xeremiers.
Atenció : vius i ungles, que hi ha llandera pels qui la cerquen!

RECORREGUT : Plaça Major – Rafel Jaume – Amargura – Aigua – Unió – Sol – Crta Palma –
Sant Martí – Església – Plaça Major.

Seguidament,
amb jocs

Festa infantil

populars i tradicionals a la Plaça Tomeu Penya.

Organitzada per Multiesports ( Empresa responsable de l’Escola d’Estiu de Vilafranca).

23:00 h

BEATISÒ 2017.
Actuació de

Vilukada jove (Vilafranca) a la Plaça Tomeu Penya.

Inici de PASSACARRERS des de la Plaça Tomeu Penya amb finalització a la Plaça Major.
RECORREGUT : Crta Palma – Plaça Tomeu Penya – Sant Martí - Església– Plaça Major.

Amb la participació de

VILATUKADA JOVE (Vilafranca)
TRASÒ (Palma)
00:30 h

FESTA JOVE a la Plaça Major.
Actuació dels grups :

Islanders
IPOP’S
FARIGOLA
Hi col-labora : Quintos/es 96.

Dissabte 29 de juliol
12:30 h
Replec Revolter i VERMUT AMB BANDA .
Concentració davant la Casa del “Sus” de Sa Revolta.
14:00 h
DINAR REVOLTER
A la Plaça de Sant Joan.
TIQUETS DE DINAR ( 8 €) a la venda a la SALA D’EXPOSICIONS DE SA NOSTRA en els
horaris d’obertura de l’exposició – consultau-ne horaris al mateix lloc.
Límit per adquirir tiquets : dijous 27 de juliol.
Places limitades.
S’hi inclou : MENJAR + BEGUDA + GELAT ( Plat /tassó/coberts)
ES PREGA ACUDIR AL DINAR I A LA FESTA AMB CAMISETA DE SA REVOLTA
D’ENGUANY O D’ANYS ANTERIORS.

CONCERT amb el grup TONINAINA .

MÚSICA amb Black Sap.
Servei de bar.

Ho organitza i patrocina : Associació Sa Revolta.

19:30 h

Sortida del ball dels CAVALLETS de Ca sa vestidora i recorregut fins a
l’Església Parroquial.

Ballaran a diversos indrets del recorregut i després de Missa.
Darrer ball a la Plaça Major.
20:00 h

GRAN FINAL del Torneig de Futbol 7 FEMENÍ en el Poliesportiu Municipal.
Lliurament de trofeus.

20:30 h

MISSA EN HONOR A SANTA CATALINA THOMÀS,
La Beata, en homenatge als majors, a l’Església Parroquial.

21:00 h
TORNEIG DE FUTBOL SALA , en el Pavelló Municipal.
FINAL i lliurament de trofeus.

23:30 h

Tradicional Berbena a la Plaça Major amb els grups :
TRIO MAR BLAU

TRIO AQUARIUS

ESTRELLA DEL SUD

Diumenge 30 de juliol
18:00 h

Darrera sortida del DIMONI
passacarrers amb els caparrots

i la colla

des de l’Ajuntament i

de xeremiers.

RECORREGUT : Plaça Major – Església–Marquès de Vivot – Santa Bàrbara – Mitjorn –
Rocabertí – Parc Josep Maria Llompart.

Tot seguit, MEGA

AQUAFESTA INFANTIL en el Parc Josep

Maria Llompart, amb múltiples atraccions aquàtiques.
Per a tots aquells que encara no pogueu anar a Sa Revolta, aquesta és la vostra festa !!
ATENCIÓ :
La zona d’aigua queda delimitada únicament a la zona habilitada i senyalitzada.
Hi haurà multiples atraccions aquàtiques per a l’ocasió.
Duis roba que es pugui banyar.
Duis elements per gaudir de la festa de l’aigua ( pistoles de tirar aigua, poalets de platja, etc...).
Participau amb seny i ganes de passar-s’ho bé !
NO s’admeten elements que no siguin estrictament per fer servir amb aigua i, en cap cas, tampoc, ús de
sabons o altres líquids químics.
Cal seguir sempre les instruccions dels monitors.
I recordau : la festa és per gaudir-la !!

22:30 h

Mostra de ball de bot a la Plaça Major.
A càrrec d’AIRES VILAFRANQUINS.
00:15 h

BEATIFOC 2017 a la Plaça Major.
“ De la fusta a la careta que asusta ”
Dels BOIETS DE FOC de Vilafranca.
COLLA DE DIMONIS DE MANCOR DE
LA VALL I COLLA DE DIMONIS TRAFOC ( PALMA).

Amb la participació especial de la

Aparició de les colles de dimonis des dels carrers que donen accés a la Plaça
Major.
CORREFOC I ESPECTACLE PIROTÈCNIC a la Plaça Major.

ATENCIÓ :
El Beatifoc tendrà lloc a la PLAÇA MAJOR .
La part participativa de la festa SERÀ A LA ZONA CENTRAL DE LA PLAÇA MAJOR.

Estau atents a l’entrada dels Dimonis per diferents carrers que donen accés a la Plaça.
En aquest moment, alguns llums públics s’apagaran. Durant l’espectacle de foc heu de tenir en
compte que :
a) Si voleu gaudir de l’espectacle del correfoc com a espectadors i mirau-vos-ho amb
tranquil-litat, quedau-vos als costats de la zona delimitada a la Plaça per a l’ús del foc.
b)

Si voleu PARTICIPAR ACTIVAMENT del CORREFOC, ficau-vos enmig, dins les
zones delimitades per l’ús de foc i de material pirotècnic, i sempre seguint les
recomanacions següents :

Duis roba vella i no inflamable, millor si és de cotó, amb mànigues i calçons llargs, que deixin la menor
part possible del cos al descobert.
Durant l'espectacle, seguiu les recomanacions i indicacions dels dimonis i serveis d'ordre públic, així
com les dels membres de l'organització de l'esdeveniment.
S'aconsella dur un mocador al cap, gorra o capell i sabates esportives.
Podeu ballar amb els dimonis, sempre amb una actitud de festa, sense obstaculitzar-ne el pas ni fer-los
caure.
Teniu en compte que els vidres de les ulleres i les càmeres es poden fer malbé amb les espires.
Durant l'espectacle està prohibit usar productes pirotècnics particulars.
EL PÚBLIC QUE PARTICIPA AL CORREFOC ÉS EL RESPONSABLE PRIMER I ÚNIC DELS ACCIDENTS
QUE HI PUGUI HAVER EN EL CAS QUE NO COMPLEIXI LES RECOMANACIONS I LES MESURES
ASSENYALADES.

I quan pareix que la festa s’acaba,
( E LA MATI ADA DEL DIUME GE 30 DE JULIOL AL DILLU S 1 31 DE
JULIOL )

comença ...

SA REVOLTA 2017 !
Ho organitza i patrocina : Associació Sa Revolta.

Després de festes...
_________________________________________________

PUJADA A BO A Y E LLU A PLE A
Del Grup Excursionista de Vilafranca.
DISSABTE 5 D’AGOST
Consultau-ne cartells apart.
Concentració a la Plaça Tomeu Penya a les 20:30 h.
Ho organitza : Grup Excursionista de Vilafranca.

LES FESTES, AMB SENY !
Una vegada acabat un acte, col-labora amb l’organització, arraconant les cadires i posant-les a un
costat. Entre tots, feim més via !! Gràcies!
Si vas a la berbena, no duguis tassó de vidre.
Si consumeixes begudes amb alcohol i ets major de 18 anys, fes-ho amb mesura i utilitza les
zones apropiades i delimitades, com és la Plaça. Si ets menor de 18 anys, pensa que te n’és
prohibit el seu consum i que la teva família s’ha d’implicar per evitar-ho.
Empra els serveis de WC, talment com farias a ca teva.
Diposita el fems a les papereres!
Si has consumit alcohol i has d’anar a fora poble, fés-ho amb bus o taxi o amb algú que no hagi
begut.
Respecta l’entorn, el mobiliari urbà, el descans des veïnats, les indicacions de l’organització i del
personal professional de seguretat ciutadana, tècnics, etc.
Passa-t’ho bé i evita les bregues.

Les festes són per gaudir-les!
O SIGUIS ASE!! Beu amb responsabilitat !!

MALLORCA, de FESTA, LLIURE D’AGRESSIO S SEXISTES!!
SI TENS ANIMALS QUE TENEN POR ALS COETS...
Tingues en compte que les activitats en què està previst s’utilitzin
elements pirotècnics amb tro són :
DIUMENGE 16 a les 19:30 h, per a l’acte de Noces de Pinyol Vermell.
DIVENDRES 28 a les 18:00 h, a la Sortida del Dimoni.
DIUMENGE 30 a les 18:00 h, a la darrera sortida del Dimoni.
MATINADA DEL DIUMENGE 30 AL DILLUNS 31 DE JULIOL , en els actes
del BEATIFOC i actes de SA REVOLTA.

HO ORGANITZA I COORDINA :

AJU TAME T DE VILAFRA CA DE BO A Y
_____________________________________________________________________________________
TOTS ELS ACTES SÓ GRATUÏTS, SEMPRE I QUA

O S’EXPRESSI EL CO TRARI.

QUALSEVOL DELS ACTES POT ESTAR SUBJECTE A CA VIS DE DARRERA HORA.
LA RESPO SABILITAT DELS ACTES RECAU E LES E TITATS ORGA ITZADORES.

______________________________________________________________________
www.ajvilafrancadebonany.net

Amb la col-laboració especial de :
Vicepresidencia de Cultura, Esports i Patrimoni del
CONSELL DE MALLORCA

AMB LA PARTICIPACIÓ D’ENTITATS SOCIALS, CULTURALS, JUVENILS I ESPORTIVES
DE VILAFRANCA.

