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Salutació de la ba t l essaSalu tació de la ba t l essa
Si les festes de  Sant Victorià
enceten  l'estiu Campaneter,
les de Sant Miquel el
tanquen. I quin tancament de
luxe! Enguany tornarem a
menjar fideus, i celebrarem
amb els més majors, fora
mascareta, i fora escatimar en
abraçades ni besades. Ens
reunirem quintada per
quintada a Son Puça, per
celebrar  celebrar que mai es deixa de ser jove, i ja s'encarrega Sa
Llengua Bona, de que això sigui així! I tot això, sense
deixar de donar espai a l'esport, amb la volta saludable
que ens ha preparat Ai colau!, i a la cultura, amb una
proposta variada de pintura, música i literatura per a
totes les edats. I és que a Campanet, la tornada a la
rutina sempre fa bon gust. Les Festes de Sant Miquel
són una interrupció sempre benvinguda del frenesí del
mes de setembre, que ens deixa agafar aire per sortir de
les nostres tasques habituals i engalanar-nos per tornar
a fer bulla tots plegats. Només em queda agraïr-vos a
tots vosaltres, i molt especialment a les associacions, la
vostra implicació perquè aquestes festes de Sant Miquel
siguin un èxit. De part de tot l'equip de govern...

Salut, i molts d'anys!
Rosa M. Bestard
Rosa M. Bestard

Bat lessa de Campane t
Bat lessa de Campane t



Dijous, 22 de setembre

A les 8.30 h, a l’escola sense cotxe! 
Concentració a la Plaça Major per baixar a peu al CEIP
Llorenç Riber i a l’Escoleta Municipal 0-3, amb motiu de
la Setmana Europea de la Mobilitat.

A les 17 h, Taller : Xarxes socials, pornografia i
violència masclista
Impartit per: Marga Paris
Inscripcions a l'Ajuntament: Tel. 971 516 005 o a l'enllaç:
https://cutt.ly/dLRTtAf
A la sala de conferències de l'Ajuntament Vell

ProgramacióProgramació



Divendres, 23 de setembre

A les 20 h, festa de les llanternes. 
Concentració a la Plaça de Son Bordoi i sortida a les
20.30h acompanyats pels Xeremiers de Campanet, amb
arribada a la Plaça de Son Puça. 
Col·labora: AFA CEIP Llorenç Riber

A les 21 h, sopar de Fideus.
A la plaça de Son Puça. Preu 1€, a benefici del banc
d’aliments de Campanet. Venda de tiquets i reserva de
taules a l’Ajuntament fins dia 22. L’Ajuntament
assignarà taula a cada grup, i es podrà accedir a les
taules a partir de les 18h. Venta de dolç a càrrec del
viatge d’estudis dels nins i nines de 6è de primària del
CEIP Llorenç Riber i castell inflable pels més petits,
organitzat pels Quintos 2023. 

A les 22 h, nit de Ball.
A la Plaça de Son Puça, amb l’actuació musical dels
Quatre d’es Pla.



Dissabte, 24 de setembre
V TROBADA DE QUINTADES
A les 11 h, II Baixada de carretons 
Al Camí Vell d'Alcúdia.
 Vegeu el programa i les bases a les xarxes socials de Sa
Llengua Bona.  

A partir de les 13 h,  Vermutada i Happy Hour amb
DJ Caimans. 
A la Plaça de Son Puça

Dinar d’arròs brut + beguda, aigua i vi, 8€. Venda de
tiquets fins dia 20 de setembre a l’Ajuntament de
Campanet o escanejant el codi QR que trobareu a les
xarxes socials de l’associació. 
Cada quintada es farà responsable de muntar i desmuntar
les seves taules i cadires, així com de tirar els fems als
contenidors pertinents. S’ha de dur plat, cobert i torca-
boques, a més d’un tassó reutilitzable i paroles per servir
l’arròs.

A partir de les 17 h, TARDEO
amb les actuacions de Red Bellies, DJ Toni Pascual, DJ
Miki x Krls.
A la Plaça de Son Puça. 

A les 19 h, inauguració de l'exposició d'aquarel·la
de Magdalena Pons "Ganussa". 
A ca na Polida.

Horaris exposició d'aquarel·la
Obert dia 24 i 25 de setembre, i dia 1 i 2 
d'octubre, de 18 a 21 h



rar

Diumenge, 25 de setembre

De 17.30 h, volta ciclista familiar pels voltants del
poble. 
Posterior berenada saludable en arribar. 
Organitza: Club ciclista Ai Colau!
Sortida de la Plaça Major.

A les 20 h, Concert presentació del disc "Oratge de
Tramuntana", de Martí Sáez. 
A l'Església de Campanet. 

Dilluns, 26 de setembre

A les 18 h, Un llapis de color carn? Contacontes
teatralitzat
A la Biblioteca Miquel dels Sants Oliver.
Col·labora: CACIM

Dimecres, 28 de setembre

A les 19 h, presentació del llibre Màgia, bruixeria i
superstició a la pagesia de Mallorca, a càrrec de
Rafel Perelló. 
A la Casa de Cultura



rar

Dissabte, 1 d'ocubre

De les 8.45 a 12.30 h, excursió a JUNGLE PARK
(Santa Ponça)
Sortida de la plaça Major
Preu: 12€
Inscripcions: 628155456

Dijous, 29 de setembre

A les 10 h, carreres de cintes i joies.
A la Plaça de Son Bordoi.

A les 17.30 h, missa solemne de Sant Miquel en
homenatge a les persones majors de Campanet. 
 Presidirà l’eucaristia Mn. Pere Gerard Bestard
Muntaner, nou rector solidari i moderador de la
parròquia, i concelebrarà Mn. Felip Salvador Díez
Forteza, rector solidari. 
A l’Església de Campanet.

En acabar la missa, Homenatge a la vellesa, amb
reconeixement a l’home, la dona i el matrimoni de més
edat, i entrega de fotografies als matrimonis que
enguany fan 50 anys de casats. 




