“LA BEATA’, indecisa !
Vilafranca de Bonany

Festes
o no festes,
aquesta és
la qüestió.

PROGRAMA D'ACTIVITATS LÚDICO-CULTURALS.
Del 19 de juliol a l'1 d'agost de 2021.

Mal llamp, encara, el coronavirus!
Idò sí, mal llamp encara, el coronavirus!
L'any passat – i parlo ara fent memòria - , quan ja ho enllestia tot el mes de març per celebrar la festa del
meu 400 aniversari pel juliol – dia 4, per ser exactes - , i fer la festa més notòria, o si més no per fer-la més
grossa encara, amb l'arribada, a finals del mateix mes, amb les Festes de la Beata, va passar el que va
passar…
Fins aquí, tot ja és sabut i ben sabut que, passat ja un any, el juliol de 2020, quan tot just us feia arribar la
meva carta en què em desfogava de les meves penes i desil-lusions per no haver pogut celebrar, per la
Beata, unes festes de pinyol vermell, tal com pertocava, coincidint amb els meus 400 anys veient sortir el
sol… idò, així us deia que, talment, encara, em trob ara que el ditxós bitxo que em va fotre la festa, que s’hi
va colar sense estar convidat i sense saber que es presentaria de cop i volta - talment com us vaig contar
l'any passat – persisteix en no moure's del sofà de casa, com aquell qui diu, sense fer menció, a hores
d'ara, d'agafar portal i anar-se'n a una altra banda, tot i haver-ne fet alguna menció, mig de bromes, sino,
al contrari, pareix que vé per quedar-se, i de bon de veres!
La decisió, i talment us ho explicava ara fa un any, va fer que, com recordareu, agafàs la determinació
d'aplagar veles, de desistir de celebrar festa - la meva festa- i de fer festes, en definitiva. Simplement, no
tocava, així de clar. I això – crec que us ho vaig explicar al detall en aquella ocasió – comportava assumir
que, quan ja ho tenia tot llest, quan els convidats ja eren a punt d'arribar per assistir a la festa, no em
quedava més remei que ho hagués de tornar tot enrere…
Una determinació, però, presa a consciència però amb l'esperança – així ho pensava – que la cosa seria
només per un any… Sí! Així ho pensava, innocentment, des de la resignació d'haver de recollir, sense
estar emprats i encara ben nets i impoluts, els tassons, els plats, les forquetes,les culleres, les copes i els
torcaboques que havia col-locat damunt d'unes lluentes estovalles que, amb tota la il-lusió del món,
havia estès a la taula. Us ho contava en aquella ocasió, amb certa ràbia i impotència , que tot em va agafar
de sorpresa, com a tots i a totes però que, no obstant això, tenia la certesa que, arribat el dia d'avui, ja
podria tornar a submergir-me en els preparatius per celebrar, a la fi, la meva festa. Això és : fer festa!

D'aquesta il-lusió havia tret forces per imaginar-me un escenari, a hores d'ara, en què tot fos ja
plenament normal. Sí, us ho dic des de la meva voluntat plenament convinçuda i gairebé obstinada en
què enguany ja podria fer festa. De fet, de poder fer-ne, sí que puc, però que tot plegat no estic per fer-ne,
encara. I això que ja em tornava a imaginar, talment com havia fet en la primera ocasió, que ara sí, que
podria inflar les bufetes, posar els paperins, encendre les bombetes de colorins i posar el toca-discos en
marxa. I no ha estat així.
De fet, ha passat un any i em trob amb les mateixes. Potser ara, això sí, amb la lliçó mig apresa però
convençuda que encara no estic per brufar la meva festa així com toca, a pesar de què, fer-ne, sí que en
podria fer! Que, al cap i a la fi, pensant-ho bé, potser enguany torna a tocar esperar. Esperar que el ditxós
bitxo s'esfumi prest amb la mirada posada en què el 2022 pugui, a la fi, fer festa grossa, o ració doble si
pot ser! I a la fi, poder deixar ja la taula parada, tot apunt, esperant que ningú més, talment com el ditxós
bitxo, es presenti de manera inesperada, i menys, sense estar-ne convidat! Ah, i poder tornar a posar els
paperins, encendre els focos, posar la música en marxa i poder cridar ben fort : Show must go on!

Però enguany, encara ens haurem de conformar… i és que encara el ditxós bitxo ens segueix fotent la
festa. Dit en plata i sens pèls en la llengua: ens segueix barrinant la festa.

Mal llamp, encara, el coronavirus!

La Beata, indecisa.
Festes o no festes, aquesta és la qües ó.
La CULTURA, la raó de SER de la festa.
Festes o no festes, aquesta és la qües ó. Potser, puntualitzant, podríem dir que, allunyant-se de certs
pensaments de dicotomies existencialistes i vitals, l'axioma anterior s'interpreta com fer festes o no fer
festes i que aquesta no és més que una qües ó més, no essencial però important : no és, per tant,
puntualitzant, “la qües ó”, sinó que aquesta sentència ben bé el que pretén és ser un joc de paraules
que, per similitud sintàc ca de l'original que Shakespeare posa en boca del personatge de Hamlet, ens
retreu a les indecisions que se succeeixien davant els fets imminents en un món en què les certeses de la
vida s'han d'afrontar, tard o prest, amb més o menys decisió.
I el món d'ara i les circumstàncies que ens han tocat viure ens aboquen a incerteses que fan emergir les
indecisions, els dubtes, el resorgir d'un pensament de dualitats indecises.
Enmig de tot, però, hi ha certeses, com el fet que sabem o creim saber què signiﬁca la festa o, com en
diem, les festes. Quan parlam de festes, aquestes especialment - les de la Beata- ens aporten un signiﬁcat
de per nença i de sen ments compar ts, personals i col-lec us, en què podem destriar-hi alguns
elements que ajuden a donar-les signiﬁcat, coherència i cohesió, aquells sense els quals la festa no seria
possible. Són els elements que contribueixen a creure i reaﬁrmar-nos en la certesa que les Festes de la
Beata són com són, els que li confereixen un caràcter especial, únic, singular, amb una signiﬁcant càrrega
sen mental i emo va, que ens lliga al ﬁl de la Història d'un poble que, tot just l'any passat, feia 400 anys
que començava a veure sor r el sol.
D'aquí que l'aforisme festes o no festes, per tant, no qües ona l'existència de la festa com a tal, atès que
en el substrat de la nostra consciència col-lec va, la festa – les festes – hi són, arriben, són part del
compàs del temps, del nostre calendari com a col-lec vitat. Les festes són, en deﬁni va, una certesa que
ens reaﬁrma com a poble. En resum : les esperam i sabem cert que arribaran, sí o sí.
I són una certesa que es fonamenta en els records d'una memòria col-lec va, d'una herència cultural
constatada a través d'un irrefutable tes moniatge documental, en què, com a poble, anam perpetuanthi en el temps aquells elements i pràc ques culturals que revesteixen la festa d'una indubtable
consolidació, d'una inqües onable existència. Són qües ons objec ves en les què se n'afegeixen
d'altres, amb con ngut sen mental, que ens són inherents i consubstancials com a comunitat. Ho són
com a part compar da d'un sen ment vilafranquer.
També, però, les festes representen una certesa a nivell personal, individual. Són certesa, són reals,
perquè amb els anys, amb més o menys precisió de cada un dels nostres records – d'infància i ja de
majors - les hem viscudes, les hem experimentades, n'hem tengut, personalment, cada un de nosaltres,
comprovació empírica. Dins aquesta – diríem - aproximació intel-lectual kan ana a la festa, els elements
culturals que es troben en el seu substrat són els que li atorguen una categoria de realitat palpable, les
que li confeireixen un estatus de realitat certa i no simplement imaginària.
I

I és que la festa – les festes de la Beata - són part de l'herència cultural del nostre poble i li confereixen la
personalitat que la societat de Vilafranca li ha donat durant el llarg del temps. Les festes de la Beata
impliquen aquesta dimensió comunitària, pública, que parteix, quasi bé sempre, d'uns hàbits culturals
lligats a la gent i al temps; en definitiva, unes festes que tenen, en el seu substrat, elements i pràctiques
culturals provinents, en alguns casos, de l'anonimat i la inconsciència col-lectiva del poble, amb la
voluntat de què aquests elements o pràctiques culturals perdurin en el temps, d'aquí que es revesteixen
d'un sentiment identitari, únic, històric , patrimonial i intergeneracional, que fa que els sentim nostres.
És, per tant, quan parlam de què la cultura és la raó de ser de la festa.
Identificar, descriure, localitzar i contextualitzar aquests elements culturals i pràctiques culturals en
l'espai, en el temps, en la semàntica ritual de la festa, en els elements musicals, en les figures del
costumari i/o de l'imaginari col-lectiu que s'hi trobin vinculats, en el seu procés de preparació i realització
amb la seva relació amb l'entorn social ( civil, institucional, religiós,...) i amb el context global de la festa
són procediments que ajuden a consolidar-los com a patrimoni cultural.
Destriar-los de tot allò que els envolta – la part més “festosa ”, de caràcter més “lúdic”, més “popular”,
més “superficial”- ens deixa veure la festa consolidada, sense dubtes, decidida. És la festa que cadascú
viu, una experiència personal però compartida. D'això no hi ha dubte.
El dubte, però, enguany, resideix en fer festes, no en la festa. Fer festes com altres anys – l'any passat no
varen ser-hi – sí que ens genera, ara, dubtes.
Dubtes per la situació derivada de la pandèmia i que tot just condiciona la nostra manera de viure les
festes en normalitat. És una circumstància canviant, que ens posiciona davant una disjuntiva . La
indecisió de fer festes – festes o no festes, aquesta és la qüestió – i la certesa de què volem fer festa.
I enmig d'aquestes reflexions, els
elements i les pràctiques culturals
emergeixen com a la raó de ser de la
festa.
Conèixer aquests elements i
aquestes pràctiques culturals és
bàsic per entendre i estimar la festa.
Són la seva raó de SER.
I la raó és tenir seny.
Viure el moment amb seny.

ESPAI DE VISITA. La Cultura, la raó de ser de la festa.
Els elements i les pràctiques culturals de les festes de la Beata.
I és que enguany, talment com l'any passat, les FESTES de la Beata no ompliran ni carrers ni places. De fet,
no hi haurà festes, però sí que la seva raó de ser, la CULTURA, hi serà ben present.
De fet, el substrat dels seus elements i de les pràctiques CULTURALS que ens la fan sentir nostra acudiran
al nostre cap, amb RECORDS, i al nostre cor, amb SENTIMENTS i EMOCIONS.
Per això persistirem en la idea que , si la festes de la Beata no surten al carrer, enguany, talment com ja
vàrem fer l'any passat, et podràs acostar als seus elements i pràctiques culturals, en aquest cas, però, de
porta endins.
La raó de ser de la Beata, com l'any passat, confinada a un espai perquè puguis veure-la i viure-la amb
visites explicatives.
Et convidam a què visitis l'ESPAI DE VISITA DE LES FESTES per viure de prop, conèixer i entendre els
elements i les pràctiques culturals que li confereixen personalitat pròpia.
En aquesta visita, t'explicarem, de forma guiada, el sentit de les festes de la Beata de Vilafranca, una
manera per poder estimar-la encara més!
ON ESTARÀ SITUAT?
L'espai de visita als elements i pràctiques culturals de la festa de la Beata estarà situat al CEIP
ES CREMAT ( accés per lateral d'Avinguda de les Escoles).
QUAN PODRÀS VISITAR-LO?
Dissabte 24 de juliol, de les 18:30 h. a les 19:30 h.
Diumenge 25 de juliol, de les 18:30 h. a les 19:30 h.
Dimarts 27 de juliol, de les 18:30 h. a les 19:30 h.
COM FER-HO?
Individual o amb grup. Prevaldrà el fet de tenir RESERVA.
No és NECESSARI però SÍ RECOMANABLE fer-ne reserva.
Deixant missatge al 971 83 20 72.
Enviant whatsapp al 676 058 983.
Escrivint al mail labeatavilafranca2021@gmail.com

AFORAMENT LIMITAT SEGONS NORMATIVA VIGENT.

Quan faceu la INSCRIPCIÓ heu de deixar :
NOM, NÚMERO DE PERSONES, NÚMERO DE TELÈFON I INDICAR EL DIA DE VISITA.
És obligatori seguir les PAUTES D'ÚS HIGIÈNICO-SANITÀRIES ADAPTADES A LA NORMATIVA
VIGENT DEL PLA DE MESURES EXCEPCIONALS DE PREVENCIÓ, CONTENCIÓ I COORDINACIÓ
AMB MOTIU DE LA COVID-19.
Consultau-ne les pautes apart en aquest programa.
Què hi trobareu?
1) Les figures culturals “identitàries”
de la festa de la Beata lligades a Vilafranca
dins l'àmbit de la cultura tradicional i popular.

DIMONI DE LA BEATA.
CAPARROTS.
CAVALLETS.
BOIETS DE FOC.
DIMONI I CAPARROTS DE SA REVOLTA.

2)

Alguns elements culturals de la festa de la Beata.

LA MÚSICA A LA FESTA.
LA MÚSICA TRADICIONAL I POPULAR
GOIGS DE LA BEATA.

3)

El LAPBOOK de les FESTES de la Beata.

Un “lapbook” explicatiu perquè les famílies
amb nins i nines de 3 a 9 anys es puguin
acostar, d'una manera gràfica i entenedora, al
significat i als elements de les Festes de la
Beata de Vilafranca.

LA MEVA FOTO AMB EL DIMONI I ELS CAPARROTS
Activitat cultural familiar “substitutiva” de la Tradicional Sortida del Dimoni.
Plaça Major.
Divendres 30 de juliol,
de les 18:30 a les 20:00 h

No hi ha festes, per tant no hi ha la
Tradicional sortida del Dimoni. O
viceversa… No hi ha la Tradicional sortida
del Dimoni, per tant no hi ha festes.

Un silogisme perfectament comprensible pels vilafranquers i
vilafranqueres, que no necessita explicació. I és que si una cosa tenim clara,
a Vilafranca, és que, per la Beata, la sortida del Dimoni i dels caparrots – en
especial, la del divendres- , és l'element cultural que li confereix
personalitat, singularitat i càrrega emotiva; és el “bessó” de la festa.
Enguany, com l'any passat, ens quedarem sense aquest acte tradicional, l'acte que simbolitza “l'esclat
d'alegria de la festa”. I el motiu, és prou sabut…
Ens haurem de conformar amb poder tenir-ne un record fotogràfic, fer-vos, tots aquells i aquelles que
vulgueu, una fotografia amb el Dimoni i els Caparrots, davant l'Ajuntament, com a testimoni d'un any
en què, com l'any passat, ens quedàrem amb les ganes de submergir-nos dins un univers generador de
percepcions sensorials i emotives tan particulars com és viure aquest moment tant significatiu que ni
l'any passat, ni enguany, podrem viure i compartir.
Amb tot, veniu a fer-vos una FOTO AMB EL DIMONI I ELS CAPARROTS i sentir, encara que sigui de
manera “artificial” i “molt parcialment”, aquest acte substitutiu de la Tradicional sortida del Dimoni –
una de les raons de SER de la festa.
ACTIVITAT adreçada preferentment a famílies, nins i nines (menors de 12 anys acompanyats d'un
adult) i totes les persones que vulguin ser-hi.
ON?
Plaça Major, davant Ajuntament.
ACCÉS A LA PLAÇA MAJOR
Accés pel carrer de Fra Lluís o pel carrer de l'Església.
QUAN?
Divendres 30 de juliol, en TRES TORNS DIFERENTS :
1r torn : A LES 18:30 h
2n torn : A LES 19:00 h
3r torn : A LES 19:30 h

COM FER-HO?
Amb grup, preferentment grups de convivència familiar (nuclis familiars ) o social estables
(amistats d'entorn pròxim i estable) .
Recollint tiquets gratuïts a l'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA , de dilluns a divendres,
de 9 a 13 h.
També teniu opció de fer-ne reserva

Deixant missatge al 971 83 20 72.
Escrivint a lamevafotoambeldimoni@gmail.com

En cas de fer la RESERVA, heu de deixar:
NOM, NÚMERO DE PERSONES, NÚMERO DE TELÈFON I INDICAR L'HORA O EL
TORN EN QUÈ VOLEU SER-HI ( 1r torn : 18:30 H / 2n torn : 19:00 h / 3r torn : 19:30 h )
És obligatori seguir les PAUTES D'ÚS HIGIÈNICO-SANITÀRIES ADAPTADES A LA
NORMATIVA VIGENT DEL PLA DE MESURES EXCEPCIONALS DE PREVENCIÓ,
CONTENCIÓ I COORDINACIÓ AMB MOTIU DE LA COVID-19.
Consultau-ne les pautes apart en aquest programa.

En especial, cal recordar :

AFORAMENT LIMITAT SEGONS NORMATIVA VIGENT.

És obligatori l'ús de mascareta en no poder garantir-se la distància de seguretat.
Únicament en el moment de fer-se la foto, es permetrà llevar-se la mascareta.

QUÈ HI TROBAREU?
El dimoni i els Caparrots.
Els xeremiers.
QUÈ HI PODREM FER?
Fer-nos una foto amb el Dimoni, els caparrots i la colla de xeremiers.
Escoltar un breu repartori de temes tradicionals de la Beata a Vilafranca.

Sortida del Dimoni
Sor Thomasseta

Il·lustració Tomeu Caragol
(programa la Beata 2012)

SIGUEM SANTETS I MIREM DE FER LES COSES BÉ!
Recordau: totes les activitats són amb aforament limitat.

€

Totes les activitats són GRATUÏTES, a no ser que s'indiqui el contrari.
COM ACCEDIR-HI ?
PER A TOTES LES ACTIVITATS A LA PLAÇA MAJOR
A partir del 19 de juliol, amb adquisició anticipada presencial de tiquet (gratuït) a
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.
Entrada A LA PLAÇA MAJOR només pel carrer Fra Lluís i pel carrer Església.
PER A LES ACTIVITATS AL PARC PERE FONS
Amb preferència per RESERVES deixant missatge a :
Presencialment a AJUNTAMENT DE VILAFRANCA (de dilluns a divendres, de 9 a 13 h)
Deixant missatge al 971 83 20 72.
Escrivint al mail labeatavilafranca2021@gmail.com
PER A LES ACTIVITATS AL CEIP ES CREMAT
Amb preferència per RESERVES deixant missatge a :
Presencialment a AJUNTAMENT DE VILAFRANCA (de dilluns a divendres, de 9 a 13 h)
Deixant missatge al 971 83 20 72.
Escrivint al mail labeatavilafranca2021@gmail.com

Whatsapp al 676 058 983

Per a l'activitat LA MEVA FOTO AMB EL DIMONI
A partir del 19 de juliol, amb adquisició anticipada presencial de tiquet (gratuït) a
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.
Escrivint al mail lamevafotoambeldimoni@gmail.com

Whatsapp al 676 058 983

INDICAU SEMPRE
1) NOM DE LA PERSONA QUE FA LA RESERVA.
2) EL NÚMERO DE PERSONES QUE SIGUEU CONVIVENTS I QUE
ASSISTIREU A L'ACTIVITAT.
3) EL VOSTRE NÚMERO DE TELÈFON.
4) L'ACTIVITAT A LA QUE VOLEU ASSISTIR.
ACCÉS A LES ACTIVITATS AL CEIP ES CREMAT pel carrer Mestre Bauçà
(pati d'escoleta infantil) per les activitats TRANKIJOVE ZONE del dia 23 de juliol i pel
CONCERT TRIBUT A ELVIS del dia 24 de juliol.
ACCÉS A LES ACTIVITATS AL CEIP ES CREMAT per Avinguda de les Escoles
(lateral ) per la resta d'activitats.

VILANARI- Rutes teatrals per la història de Vilafranca de dia 21 i 22 de juliol.
Adquisició anticipada de tiquets a Ajuntament de Vilafranca (de dilluns a divendres, de 9 a 13 h)
i a Cafè S'Estanc Vell (de divendres a diumenge, de 19 a 22 h).
Preu: 1 Itinerari (inclou 3 escenes a presenciar dia 21 o el dia 22): 9 €
Preu: 2 Itineraris (inclou 6 escenes a presenciar 3, el dia 21, i 3, el dia 22): 15 €
LA MÚSICA QUE FEU BALLAR EL REI SOL de dia 29 de juliol.
Adquisició anticipada presencial de tiquets amb donatiu (3 €) a benefici de la l'Església Parroquial per a la
conservació del seu patrimoni artístic a AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
(de dilluns a divendres, de 9 a 13 h) i a CAFÈ S'ESTANC VELL ( de divendres a diumenge, de 19 a 22 h).
A partir del dia 25 de juliol, podran fer-se reserves de manera excepcional per aquelles persones que tenen
impossibilitat d'adquirir els tiquets presencialment. En aquest cas, serà necessari que rebin una confirmació de la
reserva. La reserva es pot fer al contestador 971 83 20 72 o al mail labeatavilafranca2021@gmail.com
CONSULTAU-NE LES PAUTES GENERALS EN AQUEST PROGRAMA.
Les activitats estan subjectes a la normativa higiènico-sanitària amb motiu de la COVID-19.
En aquest punt cal recalcar que s'aplicarà la normativa vigent en el moment en què tendrà lloc
l'activitat i que, en algun cas, podria implicar-ne la impossibilitat de realitzar-la i, per tant,
obligar la seva anul-lació.

RECORDAU : és obligatori l'ús de mascareta – a excepció dels menors de 6 anys - , atès que
no es pot garantir la distància de seguretat.
----------------------------------------------------------------Altres consideracions d'accés a espais :
Accés a la Plaça Major pel carrer Principal destinat preferentment per a serveis logístics de
l'organització o altres serveis.
Accés a la Plaça Major pel Carrer Rafel Jaume destinat preferentment per a residents i com a
corredor d'entrada i sortida d'emergències.
Talls de carrers puntuals ajustats a les necessitats i a l'horari de l'activitat.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Dilluns
19 de juliol
22:00 h

Projecció de l'episodi I de les
píndoles històriques Vilafranca
MEMÒRIES I RACONS DE LA HISTORIA,
en el CEIP ES CREMAT (Accés per Avinguda de les Escoles).

“VIDA I MORT A LA VILA”
Produït per Giralluna Produccions.

Aquest episodi agafa el fil de l'episodi inicial en què comencen a establir-se, a algunes terres de la possessió de Sant Martí d'Alenzell,
els primers arrendadors que fixaran, amb el temps, la seva casa. Amb empenta i decisió compromesa, malgrat les dificultats del dia a
dia, aniran creant comunitat i s'iniciarà un cert sentiment d'arrelament. Els fets biològics vitals que determinen l'existència de les
persones - el seu inici – el naixament – i el seu final- la mort- aconseguiran, anys després, tenir l'aixopluc espiritual i la benedicció
religiosa en aquesta incipient vila; tendran el conhort, a la fi, de poder batejar i enterrar els seus a la terra que ja els ha vist néixer i
créixer.

Dins el marc de les activitats VILAFRANCA. 400 ANYS VEIENT SORTIR EL SOL. CONTINUAM EL VIATGE DE LA HISTÒRIA.

Consultau-ne cartell apart.
Ho patrocina: Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del CONSELL DE MALLORCA.

Aforament limitat. No és obligatori fer-ne la reserva però sí és recomanable.
Consultau-ne COM FER LES RESERVES i les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES en aquest programa.

Dimarts
20 de juliol
22:00 h
RECITAL POÈTICO-MUSICAL
en el CEIP Es Cremat (accés per Avinguda de les Escoles).

“MESTRES DE LA PARAULA”
Amb Bàrbara Sagrera, Bàrbara Nicolau i Alícia Olivares.

“Mestres de la paraula” és una proposta artística que
pretén posar de relleu la capacitat creativa d'homes i
dones a través del llenguatge. Aquest saber innat
d'acostar-nos a la imaginació i del joc de paraules, de
manipular-les amb la voluntat estètica es manifesta a
través de la fraseología : expressions, dites, refranys.
Una proposta que burxa l'espectador a reflexionar sobre
el fet comunicatiu en el món actual, amb la combinació
de paraules, gestos i música.

Consultau-ne cartell apart.
Ho patrocina: Direcció General de Política Lingüística de la CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I RECERCA DEL GOVERN
DE LES ILLES BALEARS.

Aforament limitat. No és obligatori fer-ne la reserva però sí és recomanable.
Consultau-ne COM FER LES RESERVES i les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES en aquest programa.

Dimecres
21 de juliol
21:00 h

Rutes teatrals per la història
de Vilafranca de Bonany

VILANARI
Rutes teatrals per la història
de Vilafranca.
Recorregut per diversos indrets del casc urbà de Vilafranca.
Amb la col-laboració de PRODUCCIONS DE FERRO.
A partir dels textos escrits i dirigits per Toni Gomila,
Manuel I. Serrano, Marina Nicolau, Jaume Miró, Catalina
Inés Florit i Marina Salas.
Sis escenes teatrals representatives d'alguns moments que
copcen part del pols de la la història de Vilafranca a partir de
senzilles i anònimes vides que ha donat forma al tarannà
vilafranquer i al que som com a poble. És un passeig per la nostra
història a través de sis episodis des del seus inicis , allà al segle
XVII, fins just avui mateix.

Amb la participació voluntària de persones de Vilafranca com a actors i actrius.
Dins el marc de les activitats VILAFRANCA. 400 ANYS VEIENT SORTIR EL SOL. CONTINUAM EL VIATGE DE LA HISTÒRIA.

Consultau-ne cartell apart.

Grups reduïts. Les escenes tenen lloc a les 21:00, 21:30 i 22:00 h.
No s'admeten reserves.
Adquisició anticipada de tiquets a Ajuntament de Vilafranca ( de dilluns a divendres, de 9 a 13 h ) i a Cafè
S'Estanc Vell ( de divendres a diumenge, de 19 a 22 h).
Preu : 1 Itinerari ( inclou 3 escenes a presenciar dia 21 o el dia 22 ) : 9 €
Preu : 2 Itineraris ( inclou 6 escenes a presenciar 3, el dia 21, i 3, el dia 22 ) : 15 €
Consultau-ne les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES QUE S'HAN DE SEGUIR en aquest programa.

Consultau-ne tota la informació en aquest programa i a CARTELL APART.
Ho patrocina : Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del CONSELL DE MALLORCA.

Dijous
22 de juliol
21:00 h

Rutes teatrals per la història
de Vilafranca de Bonany

VILANARI
Rutes teatrals per la història
de Vilafranca.
Recorregut per diversos indrets del casc urbà de Vilafranca.
Amb la col-laboració de PRODUCCIONS DE FERRO.
A partir dels textos escrits i dirigits per Toni Gomila,
Manuel I. Serrano, Marina Nicolau, Jaume Miró, Catalina
Inés Florit i Marina Salas.
Sis escenes teatrals representatives d'alguns moments que
copcen part del pols de la la història de Vilafranca a partir de
senzilles i anònimes vides que ha donat forma al tarannà
vilafranquer i al que som com a poble. És un passeig per la nostra
història a través de sis episodis des del seus inicis , allà al segle
XVII, fins just avui mateix.

Amb la participació voluntària de persones de Vilafranca com a actors i actrius.
Dins el marc de les activitats VILAFRANCA. 400 ANYS VEIENT SORTIR EL SOL. CONTINUAM EL VIATGE DE LA HISTÒRIA.

Consultau-ne cartell apart.

Grups reduïts. Les escenes tenen lloc a les 21:00, 21:30 i 22:00 h.
No s'admeten reserves.
Adquisició anticipada de tiquets a Ajuntament de Vilafranca ( de dilluns a divendres, de 9 a 13 h ) i a Cafè
S'Estanc Vell ( de divendres a diumenge, de 19 a 22 h).
Preu : 1 Itinerari ( inclou 3 escenes a presenciar dia 21 o el dia 22 ) : 9 €
Preu : 2 Itineraris ( inclou 6 escenes a presenciar 3, el dia 21, i 3, el dia 22 ) : 15 €
Consultau-ne les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES QUE S'HAN DE SEGUIR en aquest programa.

Consultau-ne tota la informació en aquest programa i a CARTELL APART.
Ho patrocina : Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del CONSELL DE MALLORCA.

Divendres
23 de juliol
19:30 h.

TRANKIJOVE ZONE
Els joves saben i poden fer festa amb seny!

TALLER DE COMPOSICIÓ DE SWING-RAP RURAL
En el CEIP Es Cremat ( accés per Avinguda de les Escoles ).

Aquest és un taller eminentment pràctic, adreçat a joves i adolescents d'entre 12 a 29 anys que es volen llançar en el món de
la improvisació musical amb un estil com el del swing-rap que, tot i ser originàriament urbà, pot agafar tics d'un entorn més
rural, més proper.
En Rafel Sastre us donarà les eines per iniciar-vos en aquest món tan fascinant de la música! Segur que flipau !! Us hi
animau??? Aprendreu i us divertireu!
Ah, i segur que d'entre tots i totes en surt algun o alguna que es despunta com a nou raper youtuber!
Jo, de tu, no m'ho perdria!!
Activitat de grup reduït . No és obligatori fer-ne la reserva però sí és recomanable.
Reserves al whatsapp 676 058 983 indicant NOM, EDAT I NÚMERO DE TELÈFON.
Consultau-ne les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES QUE S'HAN DE SEGUIR en aquest programa

23:00 h.

AFTERSUNS
en CONCERT.
Versió unplugged.

En el pati del CEIP Es Cremat (accés per carrer Mestre Bauçà ).
Els Aftersuns en una versió més tranquil-la però no exempta de
moviment musical que, amb la seva particular posada en escena,
transmet l'alegria d'una festa que, esperem, l'any que vé, poguem
celebrar com pertoca!
Aforament limitat. No és obligatori fer-ne la reserva però sí és recomanable.
Consultau-ne COM FER LES RESERVES i les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES en aquest programa.
En aquest cas, també podeu fer RESERVA enviant whatsapp al 676 058 983.
SERVEI DE DISPENSACIÓ GRATUÏTA D'AIGUA PER A TOTS ELS I LES JOVES I SEGONS NORMATIVA HIGIÈNICO-SANITÀRIA
VIGENT AMB MOTIU DE LA COVID-19 I NORMATIVA GENERAL APLICADA DINS L'ÀMBIT DE LA SALUT PÚBLICA.
Campanya d'hàbits saludables i de prevenció del consum d'alcohol i drogues entre la joventut. NO SIGUIS ASE! NO I PUNT!
Ho patrocina : Direcció Insular de Joventut del departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.
Hi col·laboren: Quintos/es 2000

Dissabte
24 de juliol

18:30 h. a 19:30 h

ESPAI DE VISITA dels elements culturals
de les Festes de la Beata.
En el CEIP Es Cremat ( accés per Avinguda de les Escoles ).

Vine a conèixer els elements culturals de les festes de la Beata de Vilafranca. Enguany, com l'any passat, la festa i
els seus elements culturals principals que li confereixen personalitat no surten al carrer, però nosaltres te'ls
acostam perquè els visquis d'aprop.
Grups reduïts. Consulta TOTA la informació en aquest programa.
Ho patrocina : Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del CONSELL DE MALLORCA.

23:00 h.

COVER'S KING
en CONCERT.
TRIBUT A ELVIS PRESLEY.
Versió unplugged.
En el pati del CEIP Es Cremat ( accés per carrer Mestre Bauçà ).

Cover's King és una banda amb molt de bagatge. Sons senzills que destil-len
l'autenticitat del rock&roll clàssic, amb protagonisme especial pels temes que
popularitzà Elvis Presley.

Aforament limitat. No és obligatori fer-ne la reserva però sí és recomanable.
Consultau-ne COM FER LES RESERVES i les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES en aquest programa.
En aquest cas, també podeu fer RESERVA enviant whatsapp al 676 058 983.
SERVEI DE DISPENSACIÓ DE BEGUDES SEGONS NORMATIVA HIGIÈNICO-SANITÀRIA VIGENT AMB MOTIU DE LA COVID-19
I NORMATIVA GENERAL APLICADA DINS L'ÀMBIT DE LA SALUT PÚBLICA.
Ho patrocina : Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del CONSELL DE MALLORCA.

Diumenge
25 de juliol

18:30 h. a 19:30 h

ESPAI DE VISITA dels elements culturals
de les Festes de la Beata.
En el CEIP Es Cremat ( accés per Avinguda de les Escoles ).

Vine a conèixer els elements culturals de les festes de la Beata de Vilafranca. Enguany, com l'any passat, la festa i
els seus elements culturals principals que li confereixen personalitat no surten al carrer, però nosaltres te'ls
acostam perquè els visquis d'aprop.
Grups reduïts. Consulta TOTA la informació en aquest programa.
Ho patrocina : Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del CONSELL DE MALLORCA.

19:30 h.

Espectacle de CLOWN
en el Parc Pere Fons.

“LA BIBLIOMALETECA EN
EL PAÍS DE LES MERAVELLES”,
a càrrec de Té a tres.
Aina és una pallassa contacontes i esbojarrada, enamorada dels llibres que ha
anat llegint a les biblioteques. Amb totes aquestes històries, Aina s'ha fet la seva
pròpia biblioteca amb maletes: la seva bibliomaleteca. D'entre aquestes
històries, intentarà acostar-nos a alguns elements del famós llibre de Lewis
Carroll.
Aforament limitat. No és obligatori fer-ne la reserva però sí és recomanable.
Consultau-ne COM FER LES RESERVES i les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES en aquest programa.
Ho patrocina : Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del CONSELL DE MALLORCA.
Programa CACIM.

Diumenge
25 de juliol

20:00 h.

EXPOSICIÓ
d' ART FLUID, RESINA I ESPÀTULA,
a la Rectoria Vella.
De

XELO POU.

Horari d'obertura: diumenge 25, dilluns 26,
dissabte 31 de juliol i
diumenge 1 d'agost, de 20 a 22 h.
Una mostra de tècniques plàstiques que no deixen ningún indiferent d'aquesta artista amb notable trajectòria
experimental dins les arts plàstiques.
Aforament limitat. Entrada amb grups reduïts. No és necessari fer-ne reserves.
Consultau-ne les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES en aquet programa.

22:00 h.

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

GENT DES PLA.
L'any passat ens quedàrem amb les ganes! Torna un clàssic del programa de les festes amb el seu repartori de sempre… La
bella Lola, El català,… Vilafranca!

Aforament limitat. No s'admeten reserves. A partir de dia 19 de juliol, recollida de tiquets (gratuïts) a AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.
Consultau-ne les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES QUE S'HAN DE SEGUIR en aquest programa.
Ho patrocina : Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del CONSELL DE MALLORCA.

Dilluns
26 de juliol

19:00 h.

BIBLIOPARC. CONTACONTES
en el Parc Pere Fons.

“NÀNAZ. CONTACONTES BEBETECA”
a càrrec de La Fada despistada.
Un espectacle per a famílies, amb nins i nines de 0 a 4 anys!
Nànaz és un món oníric ple de melodies i d'imatges, una història fantàstica a través de cançons dels 5 continents on les
cançons ens sorprenen, emocionen, ens fan ballar i a vegades dormir…
Aforament limitat. No és obligatori fer-ne la reserva però sí és recomanable.
Consultau-ne COM FER LES RESERVES i les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES en aquest programa.
Ho patrocina : Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del CONSELL DE MALLORCA. Programa CACIM.

22:00 h.

CINEMA A LA FRESCA
a la Plaça Major.

Cinema en català per a tots els públics.
Projecció de la pel-lícula d'animació

ONWARD.
Nacionalitat : E.U.A
Gènere : animació.
Durada : 102 min.
Productora : Pixar Animation Productions i Walt Disney Pictures

Ambientada en un món de fantasia suburbana, dos germans adolescents , Ian i Barley Lightfoo, s'embarquen en un aventura
en què es proposen descobrir si existeix encara quelcom de màgia en el món que els permeti passar el seu darrer dia amb el
seu pare, que va morir quan ells eren molt petits per poder recordar-lo. .

Aforament limitat. No s'admeten reserves. A partir de dia 19 de juliol, recollida de tiquets (gratuïts) a AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.
Consultau-ne les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES QUE S'HAN DE SEGUIR en aquest programa.
Ho patrocina : Direcció General de Política Lingüística de la CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I RECERCA DEL GOVERN
DE LES ILLES BALEARS.

Dimarts
27 de juliol

18:30 h. a 19:30 h

ESPAI DE VISITA dels elements culturals
de les Festes de la Beata.
En el CEIP Es Cremat ( accés per Avinguda de les Escoles ).

Vine a conèixer els elements culturals de les festes de la Beata de Vilafranca. Enguany, com l'any passat, la festa i
els seus elements culturals principals que li confereixen personalitat no surten al carrer, però nosaltres te'ls
acostam perquè els visquis d'aprop.
Grups reduïts. Consulta TOTA la informació en aquest programa.
Ho patrocina : Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del CONSELL DE MALLORCA.

20:00 h.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
en el Parc Pere Fons.

“El conflicte lingüístic a Catalunya,
el País Valencià i les illes Balears durant
la Segona República”,
de Daniel Escribano.
Hi intervendran : TOMEU COLOM, profesor de Dret administratiu
de la UIB i TONI LLABRÉS, profesor de Dret penal de la UIB.
Es podran adquirir exemplars amb la signatura de l’autor.
El llibre fa un retrat al conflicte lingüístic que ja bategava durant la Segona República, ben palès ja amb la redacció de
l'Estatut de 1932 i aplicable avui en dia, segons la qual el legislador espanyol va acceptar “el reconeixement oficial del català
més com a necessitat política imposada per la correlació de forces que no pas pel convenciment de la justícia d'aital
reivindicació”. Una situació que tot just ens recorda que el conflicte encara és ben vigent.
Aforament limitat. No és obligatori fer-ne la reserva però sí és recomanable.
Consultau-ne COM FER LES RESERVES i les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES en aquest programa.
Ho organitza : Obra Cultural Balear – delegació de Vilafranca.

Dimarts
27 de juliol
22:30 h.

ESPECTACLE D'HUMOR a la Plaça Major.

AGUSTÍN EL CASTA presenta

“CONFINADOS”
El Dr. Tardanza i en Lorenzo Llamas ens contaran les seves experiències viscudes durant els dies de confinament.
El Casta, com sempre, tan ocurrent, ens farà passar una bona estona en la que les rialles estan ben assegurades i en què
l'actualitat en serà, com no , gran part del fil del seu espectacle. I és que ja és ben hora de poder fer una rialla ben fresca!!

Aforament limitat. No s'admeten reserves. A partir de dia 19 de juliol, recollida de tiquets (gratuïts) a AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.
Consultau-ne les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES en aquest programa.

Dimecres
28 de juliol

19:30 h.

ESPECTACLE MUSICAL , en el Parc Pere Fons.

“LA BRUIXA MA-MADUIXA”
A càrrec de LA BRUIXA MA-MADUIXA.
La Bruixa Ma-Maduixa” ens conte d'una bruixa tartamuda que no té molts amics. A poc a poc, la bruixa demostra que pot
superar les seves pors, i a més, ho fa ajudant als que estan al seu voltant, en una fil conductor en què les cançons són, en gran
part, protagonistes i en què els valors com l'amistat, la humilitat, l'empatia i la sinceritat hi són ben presents.
Adreçat per a nins i nines de 3 a 7 anys.

Aforament limitat. No és obligatori fer-ne la reserva però sí és recomanable.
Consultau-ne COM FER LES RESERVES i les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES en aquest programa.

Ho patrocina : Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del CONSELL DE MALLORCA.

22:00 h.

ESPECTACLE DE MÀGIA

a la Plaça Major.

EL MÀGIC CLOQUELL presenta
“La màgia del màgic Cloquell”
La 'Màgia del Màgic Cloquell' és un espectacle al·lucinant i divertit que
combina humor i màgia. Un espectacle per a tota la família per què tots
gaudeixin de quedar bocabadats davant allò impossible".
Una estona màgica per a tota la família.

Aforament limitat. No s'admeten reserves. A partir de dia 19 de juliol, Recollida de tiquets (gratuïts) a AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.
Consultau-ne les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES en aquest programa.

Dijous
29 de juliol

19:30 h.

ACTUACIÓ MUSICAL FAMILIAR
a la Plaça Major.

CENTIMETS & FAMILY BAND
CONCERT per per a famílies,
per a tots els públics, per a petits i grans!
Centimets&Family Band és un grup de música infantil i familiar que presenta un repertori molt allunyat dels tòpics de la
música infantil i aposta per un gènere familiar i modern, creant un espectacle dinàmic, alegre i participatiu on petits i grans
es sentin còmodes.
Es tracta d'un concert que combina un repertori de cançons de diferents autors que més ens han inspirat a les nostres
vivències amb una gran varietat d'estils musicals, com el reggae, el swing o el pop. Alguns temes ens recordaran a clàssics
de la música com Jaume Sisa o Javier Gurruchaga. Superoriginals!!

Aforament limitat. No s'admeten reserves. A partir de dia 19 de juliol, recollida de tiquets (gratuïts) a AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.
Consultau-ne les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES en aquest programa.

19:30 h.

BEATA PENALS
en el Poliesportiu Es Molí Nou.
Competició esportiva de
llançament de penals.

Inscripcions : Andreu Salinas ( 678 56 86 94 ) o Llorenç
“Berce” ( 665 10 60 99 ) , fins el diumenge 25 de juliol.
Preu : 10 € per parella. Més informació a CARTELLS
APART.
Activitat subjecte a la normativa higiènico-sanitària vigent
amb motiu de la COVID-19 en matèria d'esdeveniments
esportius.
Hi col-labora : Bar Poliesportiu Es Molí Nou.

Dijous
29 de juliol

22:00 h.

ESPECTACLE MÚSICO-TEATRAL
I DE DANSA
a l'Església Parroquial.

ARS MUSICAE (MÚSICA BARROCA) presenta

“LA MÚSICA QUE FEU
BALLAR EL REI SOL”
Es tracta d'una comèdia-ballet amb una visió renovada on l'amor
pren protagonisme en totes les seves formes. A través d'un
espectacle immersiu, s'endinsa a l'espectador en l'imaginari dels
autors de l'obra Le Bourgeois Gentilhomme, Jean-Baptiste Molière i
Jean-Baptiste Lully, estrenada el 1670 al Castell de Chambord davant
el rei Lluís XIV. Aquest imaginari és ple de referències a l'imperi
otomà i a les danses italianes i espanyoles. L'obra interpreta la
música de Lully de la manera més fidel possible i mostra la relació
directa entre la música i la dansa.

Aforament limitat. Del dia 19 al dia 24 de juliol, adquisició anticipada de tiquets amb donatiu (3 €) a benefici de la
l'Església Parroquial per la conservació del seu patrimoni artístic.
Tiquets disponibles a AJUNTAMENT DE VILAFRANCA ( de dilluns a divendres, de 9 a 13 h) i a CAFÈ S'ESTANC
VELL ( de divendres a diumenge, de 19 a 22 h).
A partir del dia 25 de juliol, a banda de l'adquisició anticipada de tiquets amb donatiu – que restarà activa fins a dues hores
abans de l'inici de l'espectacle o fins a l'exhauriment de les localitats - també podran fer-se reserves de manera
excepcional per aquelles persones que tenen impossibilitat d'adquirir els tiquets presencialment. En aquest cas, serà
necessari que rebin una confirmació de la reserva. La reserva es pot fer al contestador 971 83 20 72 o al mail
labeatavilafranca2021@gmail.com
Aforament limitat.
Consultau-ne les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES en aquest programa.
Ho patrocina : Consell de Mallorca- Direcció Insular d'Esports del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.
Programa CACIM.

Divendres
30 de juliol

18:30 h - 19:00 h. - 19:30 h.

LA MEVA FOTO AMB EL DIMONI
a la Plaça Major.

Activitat cultural familiar substitutiva
de la Tradicional Sortida del Dimoni.
Enguany, com l'any passat, ens quedarem sense aquest acte tradicional, l'acte que simbolitza “l'esclat d'alegria
de la festa”. I el motiu, és prou sabut, així que ens haurem de conformar amb poder tenir-ne un record fotogràfic,
fer-vos, tots aquells i aquelles que vulgueu, una fotografia amb el Dimoni i els Caparrots, davant l'Ajuntament. I
poder fer-ho sentint una breu interpretació d'algunes peces del repartori clàssic de la colla de xeremiers.
Aforament limitat.
Recollida de tiquets (GRATUÏT) a AJUNTAMENT DE VILAFRANCA en horari de dilluns a divendres, de 9 a 13 h. També
s'admeten reserves deixant missatge al mail lamevafotoambeldimoni@gmail.com.
Consultau-ne TOTA LA INFORMACIÓ i les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES en aquest programa.

A partir de
les 21:30 h.

VESPRE de
SOPARS-CONCERTS
a BARS I RESTAURANTS de
Vilafranca

CONSULTAU-NE EL PROGRAMA DE SOPARS-CONCERTS a partir del
dijous 22 de juliol en el web www.ajvilafrancadebonany.net i en els
mateixos locals participants.
Una oportunitat per escoltar i gaudir de bona música a diferents bars i restaurants de Vilafranca. Un ample
ventall d'estils per triar en un vespre per gaudir de bona música i de la variada oferta gastronòmica del nostre
municipi.
Actuacions musicals vinculades a les reserves de sopars a cada un dels locals participants i subjecte a la normativa
higiènico-sanitària vigent amb motiu de la COVID-19 en relació a les activitats dels establiments d'entreteniment i
restauració .
Reserves i informació a cada establiment participant.
Hi col-labora i coordina : AJUNTAMENT DE VILAFRANCA.

Dissabte
31 de juliol

A partir de
les 21:30 h.

VESPRE de
SOPARS-CONCERTS
a BARS I RESTAURANTS de
Vilafranca
CONSULTAU-NE EL PROGRAMA DE SOPARS-CONCERTS a partir del
dijous 22 de juliol en el web www.ajvilafrancadebonany.net i en els
mateixos locals participants.
Una oportunitat per escoltar i gaudir de bona música a diferents bars i restaurants de Vilafranca. Un ample
ventall d'estils per triar en un vespre per gaudir de bona música i de la variada oferta gastronòmica del nostre
municipi.
Actuacions musicals vinculades a les reserves de sopars a cada un dels locals participants i subjecte a la normativa
higiènico-sanitària vigent amb motiu de la COVID-19 en relació a les activitats dels establiments d'entreteniment i
restauració .
Reserves i informació a cada establiment participant.
Hi col-labora i coordina : AJUNTAMENT DE VILAFRANCA.

Diumenge
1 d’agost

10:30 h.

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

Activitat subjecte a la normativa higiènico-sanitària vigent amb motiu de la
COVID-19 en matèria d'actes de culte religiós, sense reserves.
Consultau-ne les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES en aquest programa.

19:30 h.
ESPECTACLE de CONTACONTES ,
en el Parc Pere Fons.

“LES AVENTURES DE
N'AMÈLIA EARHART ”
A càrrec de ESPILL TEATRE.
Una història fascinant en format de CONTE que ens descobreix i ens acosta
a la figura de Amelia Earhart, qui va ser una aviadora nord-americana,
cèlebre per les seues marques de vol i per intentar el primer viatge aeri al
voltant del món sobre la línia equatorial.
Un espectacle de contarella que visibilitza aquesta figura femenina que,
com tantes altres, queden en l'oblit de la Història (escrita pels homes).

Aforament limitat. No és obligatori fer-ne la reserva però sí és recomanable.
Consultau-ne COM FER LES RESERVES i les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES en aquest programa.
Ho patrocina : Consell de Mallorca- Direcció Insular d'Esports del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.
Programa CACIM.

Diumenge
1 d’agost

22:00 h.

Mostra de ball de bot
a la Plaça Major.

A càrrec d' AIRES

VILAFRANQUINS.

Torna, després de l'absència de l'any passat, la Mostra de ball de bot d'Aires Vilfranquins. Una oportunitat per poder gaudir
del ball tradicional com ara les jotes, mateixos, boleros i fandangos, en una posada en escena sempre elegant.

23:00 h.
ACTUACIÓ MUSICAL del grup

MARIACHI MALLORCATITLAN
Un grup que ens deleitarà amb un repartori clàssic de la música mariachi que ens
transportarà a les sonoritats emotives i alegres d'allà d'açà l'Atlàntic.

Aforament limitat. A partir del dia 19 de juliol, recollida de tiquets (gratuïts) a l'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA , de dilluns a
divendres, de 9 a 13 h.
Consultau-ne COM FER LES RESERVES i les PAUTES HIGIÈNICO-SANITÀRIES en aquest programa.

Per acabar

LA CULTURA DEL FOC A LA MEDITERRÀNIA

La CULTURA DEL FOC és un element que s'endinsa més enllà dels elements festius i
roman com a element del substrat cultural de la nostra civilització, del nostre entorn, de la
nostra cultura.
El foc, també és present, ara, enguany, més que mai, perquè representa l'esperit, sentiment i
voluntat renovadora i reparadora, tan necessari en les circumstàncies actuals.
A Vilafranca, els BOIETS DE FOC són dipositaris d’aquesta tradició cultural
meditarrània.
LA CULTURA, SEMPRE SEGURA!

Rutes teatrals per la història
de Vilafranca de Bonany
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PAUTES GENERALS.
Activitats subjectes a la normativa higiènico-sanitària vigent amb motiu de la COVID-19.
TOTES LES ACTIVITATS SÓN AMB AFORAMENT LIMITAT.
RECORDAU: ÉS OBLIGATORI L'ÚS DE MASCARETA, A EXCEPCIÓ DELS MENORS DE 6 ANYS.
ÉS RECOMANABLE SER-HI 20 MINUTS ABANS DE L'INICI DE L'ACTIVITAT PER EVITAR
AGLOMERACIONS A L'ENTRADA.
ABANS D'ACUDIR A LES ACTIVITATS, ÉS RECOMANABLE QUE US RENTEU LES MANS AMB GEL
HIDROALCOHÒLIC.
ELS LLOCS SÓN D'ASSIGNACIÓ PERSONAL I, EN AQUEST SENTIT, NO ES PERMETRÀ QUE ES
CANVIÏN NI ABANS NI DURANT EL DECURS DE L'ACTIVITAT.
MENTRE SIGUI POSSIBLE, S'HA DE MANTENIR LA DISTÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS GRUPS
DE CONVIVENTS I/O LA DISTÀNCIA INTERPERSONAL ( 1,5 METRES)
AVÍS IMPORTANT.
Cada infant o grup d'infants convivents han de comptar amb un adult que en sigui
responsable.
Els majors de 6 anys han de dur sempre mascareta.
Es podrà denegar l'entrada a les persones que no compleixin la normativa i les indicacions
de l'organització.
La cessió dels números de telèfon i les dades de caràcter personal són d'ús privat restringit
per a l'organització a l'hora de reservar l'entrada.
Cada persona assumeix la responsabilitat de complir amb les mesures de seguretat i és
obligació el seu compliment.
ALTRES NORMES I RECOMANACIONS GENERALS AMB MOTIU DE LA COVID-19.
Respectau les distàncies interpersonals sempre que sigui possible.
Manteniu una bona higiène de mans i evitau tocar superfícies.
Evitau les aglomaracions.
Respectau el fet de mantenir-vos a la vostra localitat.
Si teniu qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19, absteniu-vos de sortir i, per tant,
d'assistir a qualsevol activitat.

La Festa, a domicili

FESTA

Enguany, com l’any passat, la festa no omplirà places ni carrers, però sí
els nostres cors. I mirarem de fer-ho amb els records que ens evoquen
algunes imatges d’algunes activitats que solen ser en el programa de les
Festes de la Beata. Us animam que, en el vostre domicilli, envoltats de
la família, les pugueu compartir i “posar-vos-hi dedins”.

La festa, a domicili

/ To take away / Zum mitnehmen

Entrau al cercador de Google i als enllaços en el Facebook i pàgina web de l’Ajuntament de Vilafranca.

Disponibles a partir del dijous 29 de juliol

CANAL CONTINUAM EL VIATGE DE LA HISTÒRIA

Vídeos de dues actuacions del Musical de l’Estiu amb la participació de nins i
nines de l’Escola de Música de Vilafranca, dirigits per Fredi Marí i Carol
Dawson.
OPERACIÓ MUSICAL / SOMNI DE COLORS
Vídeo de la SORTIDA DEL DIMONI preparada especialment enguany per poder
sentir d’aprop l’acte tradicional per excel-lència, l’essència de la festa.

Vídeo del BALL DELS CAVALLETS, com sempre, emotiu, l’any passat en què
compliren 10 anys.
Vídeo del CANT DELS GOIGS DE LA BEATA, perquè, des de casa, amb els
amics, amb els del vostre entorn, els canteu plegats. Recordau : un poble que
canta junt, mai desentona!
Vídeo del BEATIFOC DELS BOIETS DE FOC de les Festes de la Beata 2016,
amb la participació dels Boiets de Foc, que l’any passat compliren 10 anys, i la
Colla de Diables de Castellbisbal ( Catalunya).

ACTIVITATS EN EL CEIP ES CREMAT
Accés gratuït amb preferència per reserves.
Reserves a l'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA (de dilluns a divendres, de 9 a 13 h)
971 83 20 72
676 058 983
labeatavilafranca2021@gmail.com
Dilluns 19 de juliol a les 22:00 h

Divendres 23 de juliol a les 23:00 h

Dimarts 20 de juliol a les 22:00 h

Dissabte 24 de juliol a les 23:00 h

ACTIVITATS A LA PLAÇA MAJOR
Accés amb recollida anticipada de tiquet gratuït a AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
(de dilluns a divendres, de 9 a 13 h).
No s’apmeten reserves.
Entrada A LA PLAÇA MAJOR només pel carrer Fra Lluís i pel carrer Església.
Accés a la Plaça Major pel carrer Principal destinat preferentment per a serveis logístics de l'organització
o altres serveis.
Accés a la Plaça Major pel Carrer Rafel Jaume destinat preferentment per a residents i com a corredor
d'entrada i sortida d'emergències.
Diumenge 25 de juliol a les 22:00 h

Dimarts 27 de juliol a les 22:30 h

Dilluns 26 de juliol a les 22:00 h

Dimecres 28 de juliol a les 22:00 h

ACTIVITATS A LA PLAÇA MAJOR
Accés amb recollida anticipada de tiquet gratuït a AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
(de dilluns a divendres, de 9 a 13 h).
No s’apmeten reserves.
Entrada A LA PLAÇA MAJOR només pel carrer Fra Lluís i pel carrer Església.
Accés a la Plaça Major pel carrer Principal destinat preferentment per a serveis logístics de l'organització
o altres serveis.
Accés a la Plaça Major pel Carrer Rafel Jaume destinat preferentment per a residents i com a corredor
d'entrada i sortida d'emergències.
Dijous 29 de juliol a les 19:30 h

Divendres 30 de juliol a les 18:30 h / 19:00 h / 19:30 h

Diumenge 1 d’agost a les 22:00 h

Diumenge 1 d’agost a les 23:00 h

ACTIVITATS EN EL PARC PERE FONS
Accés gratuït amb preferència per reserves
Reserves a l'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA (de dilluns a divendres, de 9 a 13 h)
971 83 20 72
676 058 983
labeatavilafranca2021@gmail.com
Diumenge 25 de juliol a les 19:30 h

Dilluns 26 de juliol a les 19:00 h

Dimecres 28 de juliol a les 19:30 h

Diumenge 1 d’agost a les 19:30 h

DIMECRES 21 DE JULIOL A LES 12 HORES

www.ajvilafrancadebonany.net
www.vilafrancadebonany.es

Departament de Cultura, Patrimoni
i Política Lingüística
Consell de allorca
Direcció Insular de Joventut
Departament de Desenvolupament Local
Consell de allorca

Tel.: 971 832 107
www.ajvilafrancadebonany.net
Dibuix portada Margalida Gomis

