Salutació del batle
Un any més ha arribat l’estiu i com és ja tradicional, des de l’Ajuntament hem publicat
aquest programa on queden reflectits tots els actes que s’han acordat en la Comissió
de Festes per dur a terme aquests propers dos mesos. Aquests actes van des del
bateig dels nostres gegants, el Pare Pere i na Joana fins al dinar de quintades que
se celebrarà el mes de setembre, passant per la XV edició de la Fira Nocturna, la X
mostra de música i ball de bot, tremponada, sortida dels dimonis, pregó, enlairada de
banderes i tot tipus d’actes festius per a grans i petits.
És per a aquest Consistori un plaer poder presentar aquest programa i esperam de
tot cor que sigui del vostre gust, demanant-vos la vostra participació, que és realment
l’esperit de les nostres estimades festes.

Divendres dia 27 de juliol

Dissabte dia 18 d’agost

21.00 h

18.30 h

Casal de Cultura Son Ciurana
CONCERT DE LLAÜT i LECTURA DE TEXTOS I POEMES.

Monique Loeffler, llaüt, Tomeu Ginard, lector.
Entrada lliure, col·lecta a favor del fons de llibres de s’Escola d’Ariany

22.00 h

24.00 h

Casal de Cultura Son Ciurana
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE PINTURES DE RUBÉN
TRESPALACIOS i ESCULTURES DE PEP CANYELLAS
Exposició de Bonsai a càrrec de l’associació Bonsai-Llevant.

Pavelló cobert
Trobada de ball en línia

24.00 h

Pavelló cobert.
Carnaval d’Estiu.

Actuació d’ENROKATS i 4L
Vos hi esperam a tots disfressats!
Organitza: ASSOCIACIÓ DE LA 2ª EDAT (Som els d’Enmig)

Diumenge dia 19 d’agost

Dissabte dia 28 de juliol
Diumenge dia 8 de juliol
18.30 h
19.30 h
20.30 h

Bateig dels nostres gegants Joana i Pare Pere - TROBADA DE GEGANTS
Plantada a la plaça Major i cercavila fins a la plaça de l’Església
Beneïda dels Gegants a la plaça de l’Església
Bateig dels Gegants a la plaça Major i ballada dels gegants
Organitza: Geganters i xeremiers d’Ariany

Dissabte dia 21 de juliol
20.00 h

10.00 h

Organitzen: Associació Bonsai-Llevant

19.0 0h
20.00 h
20.15 h

Ajuntament
Sortida dels dimonis i dimònies d’Ariany i les xeremies d’Ariany.

Els dimonis sortiran de l’Ajuntament i aniran fins a la Plaça, després
anirem al Casal de Cultura i començaran les corregudes des del Casal
a la Plaça.

21.30 h

Plaça Major.
Sopar a la fresca (tremponada)

Aquest any pel sopar a la fresca hauran d’anar a cercar el tiquet a
l’Ajuntament, el seu preu serà la voluntat i anirà destinat a L’AMIPA.
Cada persona haurà de dur els seus coberts pel sopar; és una directriu
del Govern i la Comunitat Europea per incentivar el reciclatge.
Actuarà: MAG-MENTALISTA TOMY MERLIN
Col·labora: SOCIETAT DE CAÇADORS D’ARIANY.

Casal de Cultura Son Ciurana
Taller d’elaboració de Bonsai

XV FIRA NOCTURNA. Inauguració de la fira.
Arribada de les autoritats, acompanyades per les xeremies i els gegants
d’Ariany.
Inauguració de la X Mostra de Música i ball de bot.
Amb els grups: Rondalles des Pla, Puig de Bonany, Estol Porrerenc,
Aires de Muntanya, S’Eixam Mallorquí, Aires d’Andratx i l’agrupació
internacional colombiana: Pregón de Colombia
Tot seguit, després de la mostra, ball obert amb el grup TRAMUDANÇA.
Volem demanar a totes les persones que treguin plantes aromàtiques
per posar a la fira i agrair-los un any més la seva col·laboració.

Enlairada de banderes, repicada de campanes i amollada
de coets (pels obrers de la Mare de Déu d’Atotxa, Guillem Costa

19.00 h
20.30 h

Camp de futbol
Gimcana nocturna

Edats: 15-99
Núm. participants/equip: 4-6
Hora inscripció:2€ incloent un refresc/participant
4€ incloent una beguda combinada/participant
Organitza: Quintos

i Miquel Frontera)
Sortirem de l’Ajuntament acompanyats per les xeremies i els dimonis
VOS HI ESPERAM A TOTS!

Plaça de l’Església.
Pregó de festes, a càrrec del matrimoni ANTONI MARTÍ
BAUÇÀ I ANTÒNIA PONS GUAL

Dimarts dia 21 d’agost
Semifinals del torneig d’estiu de pàdel i futbol 7

Dijous dia 23 d’agost
Final del torneig d’estiu de pàdel i futbol 7

Divendres dia 17 d’agost
22.00 h

Com cada any el batle i els regidors visitaran les persones majors
discapacitades per donar-los les bones festes.

21.00 h

Plaça Major
REVETLLA DE SA FIRA

Amb l’actuació de: JUGUETES ROTOS I DJ TONI
Organitzen: Quintos

Salut a tots i a totes, molts d’anys i bones Festes!
				
Joan Ribot i Mayol

Visita a les persones discapacitades.

Després, sopar i entrega de premis i trofeus en el restaurant Ses
Torres (apuntau-vos al Xiringuito)

Divendres dia 24 d’agost
18.00 h

Plaça major
Volta cicloturística

(La volta serà pel camp del nostre poble, en acabar ens refrescarem
al camp de futbol, recomanam dur banyadors.)

22.00 h

Plaça Major
Ball de bot, amb l’agrupació “ESCLAFITS I CASTANYETES”

24.00 h

Camp de futbol.
Festa Quintos

CIRKO, MIAULOS, D.J BIEL CASTELL

Dissabte dia 25 d’agost
7.30 h

Plaça Major.
XIX Edició Caminada per gent gran.

(Hi poden participar totes les persones majors de 50 anys, el termini
de les inscripcions acaba dimecres 23 d’agost a l’Ajuntament. Es
pot dur la camiseta de l’any passat. En cas que no en tingueu
podeu passar a cercar-ne una per l’Ajuntament)

11.00 h

Piscina Municipal.
Jocs infantils

Col·labora: Consell de Mallorca.

16.00 h

Finca de Son Ciurana
Tir al plat

Organitza: Societat de Caçadors d’Ariany

18.00 h

Ajuntament
Sortida dels dimonis i dimònies acompanyats de les xeremies

19.00 h

Camp de futbol
Presentació del S.D. Ariany 2018-2019

(VI Memorial Pep Alzamora)
Organitza: SD Ariany

23.00 h

Plaça Major.
GRAN REVETLLA.

Amb les actuacions de: LLUNA PLENA (Orquestra), DISCOVERS i
BUBOTES
Col·labora: Bar Can Jordi

11.00 h

18.30 h

Ofici solemne en honor a la nostra patrona la Mare de Déu d’Atotxa.

Predicarà i donarà l’alfabeguera: Pare Pere Ribot Mestre acompanyat
pel cor parroquial. L’ofrena la realitzarà l’Esbart de s’Auberg.

Pou Bo
Concurs d’estels

(Podran volar tot tipus d’estels però només concursaran el fets a ma)

22.30 h

Plaça Major
Gran actuació amb el musical HOLLYWOOD

Dilluns dia 27 d’agost
11.00 h

Pavelló cobert
Gimcana

Organitzen: Quintos

16.00 h

Poliesportiu Municipal.
Jocs aquàtics (Castells amb aigua)

22.00 h

Plaça Major.
Mini Play Back (programa a part)

24.00 h

Traca final.

Dissabte dia 22 de setembre
14.00 h

Pavelló cobert
II dinar de quintades

Organitza: ASSOCIACIÓ DE LA 2ª EDAT (Som els d’Enmig)

Aquest Consistori; en Joan Ribot, Joana Maria Pascual, Sebastià
Font, Pedro Capó, Francisca Genovard, Sebastià Ramis i Pau Lladó
vos desitgen... molts d’anys i molt bones festes!

Diumenge dia 26 d’agost
8.00 h

{Festes d’Ariany}

Recollida d’Alfabeguera.

Pels obrers de la Mare de Déu d’Atotxa acompanyats per l’Esbart
de s’Auberg, els xeremiers i el dimoni.
L’Ajuntament d’Ariany es reserva el dret a realitzar totes le modificacions que consideri necessàries en la programació i la celebracio dels actes
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