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Salutació
Joan Rodriguez

Batle de ses Salines

Són moltes les festes que vivim i celebram de cap a cap d’any a 
ses Salines però només unes les que tots els saliners i salineres 
celebren amb més devoció, i aquestes són les Festes de Sant 

Bartomeu.
Dies en que el poble surt al carrer per participar dels actes programats 
al voltant del patró. Dies de germanor entre veïnats i de compartir 
amb la família i els amics estones divertides i festives, jornades 
dedicades a l’esport, l’oci i a activitats de temps lliure i capvespres de 
música, ball i sopars a la fresca.
Moments de compartir esdeveniments que ja són tradicionals i que 
ens representen com a poble. Unes festes que marquen el calendari 
d’estiu malgrat no tinguem vacacions però que fan possible que 
deixem de banda els mal de caps per gaudir de petits moments que 
quedaran per sempre en el nostre record.
Per tant, esper trobar-vos pels carrers, gaudint del programa 
d’activitats que hem preparat, hi trobareu de tot un poc..., i celebrant 
les festes que més ens uneixen com a poble.
I per acabar, convidar-vos a lluir la nostra bandera als balcons, 
façanes i finestres de casa vostra, perquè malgrat sigui per uns dies, 
tot el poble llueixi els mateixos colors.  
Visca Sant Bartomeu!
Visca ses Salines!
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Salutació
Guillem Mas

Regidor de Festes

Organitzar les Festes de Sant Bartomeu d’aquest 2019 ha estat un 
dels primers grans reptes al que m’he hagut d’enfrontar com a 
regidor de Festes de l’Ajuntament de Ses Salines. Conscient de la 

importància que tenen les festes del patró entre nosaltres, desitjava 
oferir un programa d’actes que pogués arribar a tothom, a grans i petits, 
i en funció de les preferències i activitats que més agraden.
Per tant, al programa d’enguany hi trobareu un poc de tot: esport, 
música, oci, cultura, gastronomia..., una barrejada d’activitats pensades 
per a gaudir en família i amb els amics, amb els veïnats de tota la vida i 
també amb els que vénen de fora poble.
Trobareu els actes tradicionals i esperats per tothom com la penjada 
de banderes, la Festa de l’Espigolada, el sopar a la fresca, la caminada 
nocturna, la marxa cicloturista o la cursa Colònia – ses Salines, a més 
de la Festa del Cavall, les revetlles, teatre i moltes més oportunitats de 
passar-ho bé.
Vull aprofitar l’ocasió per agrair a les associacions, col·lectius i persones 
que participen de forma activa en l’organització de les festes la seva gran 
tasca, així com als membres de la Policia Local i Protecció Civil per vetllar 
per la nostra seguretat en tot moment.
Demanar també que poguem gaudir de la festa amb seny i amb 
consciència de què ha d’acabar bé per a tothom, per això ens adherim 
a les campanyes #Nosiguisase, contra el consum inadequat de begudes 
alcohòliques i #NoiPunt, contra les agressions masclistes, respectivament.
Molts d’anys i bones festes!
Visca Sant  Bartomeu!
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Bon vespre salineres, saliners, 
seguidores i seguidors de la Banda 
de Música des Ses Salines. 

En primer lloc, voldria agrair a l’Ajuntament, 
i especialment, al batle, Bernat Roig, que 
hagin pensat en nosaltres per fer el Pregó 
d’aquest any. Per a nosaltres és un honor 
poder encetar les Festes de Sant Bartomeu 
i també és una recompensa després de 
més de 30 anys de feina. Avui us farem un 
breu recorregut per la història de la Banda 
de Música, però ho farem començant per 
la situació actual i els meus inicis dins el 
món de la música.
Dels records que pugui tenir de la Banda 
quan encara no n’era membre, destacaria 
els passacarrers del dia dels Reis. Era 
enorme la il·lusió que teníem perquè 
arribàs aquest dia, però quan érem a la 
Placeta de Can Creus que sentíem que la 
Banda ja venia tocant la il·lusió creixia 
infinitament.
De fet, els passacarrers no és que agradin 
massa als músics, però a jo, tocar el dia 
dels Reis m’encanta. Perquè la música fa 

festa i omple els carrers de somriures i 
ganes de passar-ho bé amb la família i els 
amics.
Ara vos contaré una mica com va ser 
que jo vaig començar a estudiar música 
i perquè segueixo dedicant part del meu 
temps lliure a la música.
Segons em conta mumare, quan la meva 
germana Aina i jo encara dúiem “xupete”, 
el meu pare va anar a l’Escola a demanar 
quan ens podríem apuntar a classes de 
música. Per tant, es podria dir que no va 
ser un inici del tot vocacional..., però tanta 
sort que ens va agradar! Ell, com a pare, 
volia que sabéssim música i toquéssim 
algun instrument, de fet, volia que alguna 
de les dues tocàs la trompeta com ell, però 
això sí que no ho va aconseguir!! A ell 
sempre li havia fascinat la música i segur 
que avui, des d’un lloc privilegiat com és 
el cel, m’escolta i seguirà gaudint de la 
música.
Als 4 anys ja anàvem per l’Escola de 
Música, i als 6, vàrem començar les 
classes d’instrument. Amb 6 anys ja mos 

Pregó 2018
Sant Bartomeu

Marina Ballester, 
Cosme Bonet 

i Miquel Roig “Ribes”
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com a Presidenta.
Quan entràrem a la Banda érem uns 50 
músics, avui dia som 20, més o manco. A 
continuació farem un repàs a la història 
de la Banda on hi ha hagut cicles, alts-i-
baixos, moments bons i d’altres no tant, i 
tant en les dificultats com en les alegries 
sempre hem procurat actuar com una 
família, units i amb un mateix objectiu, 
compartint les alegries i els esforços per 
sortir endavant. Parlant de famílies, la 
Banda ha vist com diferents generacions 
d’una mateixa família han tocat plegats. 
Per exemple, avui podeu veure pare i filla 
compartint escenari, en Miquel Ribes i la 
seva filla na Maria Magdalena.
És per tot això que vull donar les gràcies 
als directors amb els quals els meus 
companys i jo hem compartit aquests anys 
la música, ells són n’Andreu Julià, en Joan 
Rosselló i en Joan Toni Ballester, director 
actual de la Banda. Abans vos he esmentat 
dos mestres que me varen marcar, però 
també he tingut companys amb els quals 
he passat gust

de tenir devora als assajos. Per destacar-
ne un, diria en Miquel Ribes.
Durant 8 anys i des que vaig començar 
amb la Banda, jo tocava el saxòfon alt i 
un dia, n’Andreu ens va demanar si a algú 
li feia ganes tocar el tenor i jo tot d’una 
vaig dir que sí: sabia que no podria estar 
millor devora ell amb qui compartim 
rialles i qualque secret. En Ribes és 
l’essència d’aquesta Banda, a qui ningú li 
podrà recompensar tot l’esforç que ha fet 
ell. Podríem dir que si avui som aquí, és 
gràcies a ell. Moltes gràcies Miquel!
Finalment, m’agradaria acabar la 
meva intervenció, donant les gràcies als 
músics que avui veieu asseguts damunt 
l’escenari per no tirar la tovallola en els 
mals moments i tenir ganes de seguir 
compartint bons moments.
De la situació actual vos n’he fet dues 
pinzellades, i a continuació, amb en 
Cosme, fareu un breu recorregut per la 
història de la Banda. 

Moltes gràcies a tots!

feien assajar mínim 3 dies a la setmana i 
mitja hora o 3 quarts cada dia!!! Encara 
no sabíem dir quina hora era mirant el 
rellotge però sabíem que quan l’agulla 
gran fos al 9 ja podíem replegar.
Des del primer dia que anàrem a l’Escola 
de Música ens vàrem trobar amb n’Andreu 
Julià: mestre, director i amic. Ell ens feia les 
classes de Llenguatge Musical, però també 
ens renyava si fluixejàvem a l’escola o si 
les notes dels controls no eren bones. Va 
ser amb ell amb qui vàrem aprendre a 
estimar la música.
Record un dia (ho record com si fos ahir) 
que a una classe de Llenguatge ens va 
dir: “Ses vostres mares haurien de venir a 
xerrar amb jo a sa pròxima classe”. Però 
no mos va dir perquè... I clar, nosaltres 
que érem un poc polissons, pensàvem 
que seria per dir-los que mos portàvem 
malament o que havíem d’estudiar més 
a ca nostra. En aquell moment els meus 
companys i jo anàvem a Banda Juvenil a 
on ens preparàvem per entrar a la Banda 
Gran. Però bé, el motiu pel qual n’Andreu 

volia xerrar amb les mares era per dir-los 
que ja estàvem preparats per entrar a la 
Banda Gran. No sé si vàrem tenir més 
nirvis durant els dies que no sabíem el 
motiu de la cita o el dia abans del primer 
assaig amb la Banda Gran.
Durant els anys que he anat a música 
destacaria dos professors: d’un n’he parlat 
ara, n’Andreu Julià i el segon, el meu 
mestre de saxo durant uns quants anys, 
en Miquel Àngel Tomàs. Hi havia classes 
que ens passàvem més temps parlant de 
les nostres coses que tocant, però d’això 
també tracta una relació alumne-mestre, 
tenir empatia amb els alumnes és clau per 
poder conèixer-los un poc més.
Al primer assaig que anàrem de la Banda 
(maig 2008) vàrem flipar, amb una 
paraula. Els músics tocaven tan bé, tan 
aviat i a primera vista que nosaltres a la 
primera nota crec que ja ens perdíem.
Però amb l’experiència de tots aquests 
anys ja ho feim tan bé com ells. Qui 
m’hagués dit a jo que quan vaig entrar a 
la Banda, amb 10 anys, ara vos xerraria 
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Dissabte 10 d’agost
18.00 h 
A tomar ametlles!
Anada amb en Bartomeuet (espigolador) i 
els Xeremiers de ses Salines a collir ametlles 
per a la festa de s’Espigolada de l’endemà.
En acabar hi haurà gelat per als nins i nines 
que hagin ajudat a tomar les ametlles.
Lloc: Parc Etnològic (carrer de Miquel Serra 
Clar)
Hi col·laboren: Colla de Dimonis Maria 
Enganxa i Xeremiers de ses Salines

Diumenge 11 d’agost

19.00 h 
Festa de l’Espigolada
“Espigola, espigolaràs i molts premis 
guanyaràs!”. Com ja és tradició, a càrrec 
de la Colla de Dimonis Maria Enganxa i 
amb l’acompanyament dels Xeremiers 
de ses Salines, els Escolanets Infernals i 
s’Espigolador. Hi ha molt per espigolar!
Lloc: Sortida de davant l’Ajuntament. 
Espigolada davant l’Església Vella
Hi col·laboren: Colla de Dimonis Maria 
Enganxa i Xeremiers de Ses Salines

Dilluns 12 d’agost
11.50 h 
Penjada de bandera “No i 
Punt”, contra les agressions sexuals a 
les festes populars.

12.00 h 
Penjada de banderes i 
repicada de campanes 
amb motiu de l’inici de les festes del nostre 
patró, Sant Bartomeu!
Vestirem les façanes de tot el municipi amb 
banderes de ses Salines i de les festes de 
Sant Bartomeu.
Podeu adquirir les banderes a 
l’Ajuntament.
Lloc: Campanar de l’Església

21.00 h 
Acte de reconeixement als 
mèrits esportius i acadèmics 
aconseguits per esportistes i estudiants 
locals en el darrer any.

Programa de festes
Sant Bartomeu

2019 
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21.30 h 
Pregó de Sant Bartomeu, a 
càrrec d’en Pep Molina.
Amenitzarem el vespre amb la música de 
la Banda de Música de ses Salines. Per 
acabar, hi haurà gelat i ensaïmada per a 
tothom.
Lloc: Plaça de Sant Bartomeu

Dimecres 14 d’agost
19.00 h 
Exhibició de Chai do Kwan
Lloc: Plaça Major
Hi col·labora: Cristian Rojas i Colònia 
Fitness

20.30 h 
Caminada nocturna
El clàssic que tothom espera! Agafa un 
guardapits reflectant, una mica d’aigua, 
una pila i no t’oblidis de les esportives!
Durada aproximada: 1 h 30 min
Dificultat: Baixa
Ruta no apta per a cotxets d’infants
Lloc de partida: Plaça de ses Creus
En acabar hi haurà gelats per als 
participants.

Hi col·labora: Regidoria d’Oci i Temps 
Lliure

Dijous 15 d’agost
18.00 h 
Tardeo de Sant Bartomeu 
(Correbars) amb els Xeremiers de ses 
Salines
Menjar i beure a preus populars
Inici davant les Escoles Velles. Actuacions 
dels grups Islanders i Toninaina a la plaça 
de Sant Bartomeu, a partir de les 19.30 h
Hi col·laboren: Xeremiers de Ses Salines i 
Regidoria de Festes

Divendres 16 d’agost
19.00 h – 21.00 h 
Exhibició d’automobilisme 
amb els pilots del Campionat Balear de 
Muntanya.
Lloc: Avinguda de Francesc de Borja Moll

21.30 h 
Ses Salines Warriors
Vine a participar, animar o simplement 
passar-t’ho d’allò més bé veient la 
competició que ens ha preparat Cross ses 
Salines.
Inscripció: A l’Ajuntament per 5 €
(Els menors d’edat han de dur una 
autorització signada del seu pare, mare o 
tutor legal.)
Lloc: Plaça Major
Hi col·labora: Cross ses Salines

Dissabte 17 d’agost
9.00 h 
Gran Marxa Cicloturística
Agafa la bicicleta i acompanya’ns a fer una 
volta pels camins del poble. Berenada 
popular al pou de Cas Perets per als 
participants.
Lloc de partida: Davant l’Ajuntament
Hi col·labora: Protecció Civil

11.00 h 
VI Cursa Infantil de Sant 
Bartomeu
Vegeu programa a part.
Lloc: Plaça Major
Hi col·labora: Associació d’Atletes de la 
Colònia de Sant Jordi

15.00 h 
Tirada “Recorregut de Caça”
Vegeu programa a part.
Lloc: Camp Simó (final c. Bonico)
Hi col·labora: Societat de Caçadors de ses 
Salines i la Colònia de Sant Jordi

19.00 h 
Presentació del sisè número 
de la revista Bocins: “La 
Necròpolis de sa Carrotja”
Autor: Enrique García Riaza
Lloc: Auditori de l’Esponja
Hi col·laboren: Regidoria de Cultura i 
Associació Vedelleta d’Or
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mateix dia a les 18 h.
Si el torneig s’allarga, els participants 
decidiran si continua un altre dia.
Inscripció:  empadronats 10 €

 no empadronats 20 €
Lloc: Camp de Futbol
Hi col·laboren: Club Esportiu ses Salines i 
Bar del Camp d’Esports

20.00 h 
Actuació “Sons des Pla” de 
l’Agrupació de les Persones 
Majors de Campos
Música clàssica i popular. Havaneres
Lloc: Escoles Velles
Hi col·labora: Regidoria de Serveis Socials

20.45 h 
IX Festa de la Gent Gran
Homenatge a les persones majors 
de 80 anys i als matrimonis que enguany 
compleixin els 50 anys de casats
Inscripcions dels participants fins dia 16 a 
l’Ajuntament de ses Salines i a la Residència 
de ses Salines
Lloc: Escoles Velles
Hi col·labora: Regidoria de Serveis Socials

21.00 h 
Sopar de la Gent Gran
Una vegada acabats els homenatges, hi 
haurà sopar de germanor per a tots els 
qui s’hi hagin apuntat. En acabar, actuació 
musical de Duo Yesterday, amb Eva Amorós 
i Sebastià.
Venda fins dia 16 a l’Ajuntament de ses 
Salines i a la Residència de ses Salines.
Preu:  empadronats amb 65 anys o més 2 €
           no empadronats i menors de 65   5 €
Lloc: Escoles Velles
Hi col·labora: Regidoria de Serveis Socials

Dimarts 20 d’agost

16.00 h – 20.00 h 
Torneig de Futbol 3×3
Fes el teu equip d’entre 3 i 4 persones i 
apunta-t’hi fins al 19 d’agost. Activitat per 
a nins i nines d’entre 8 i 16 anys. Places 
limitades.
Inscripcions al PIJ (Punt d’Informació 
Juvenil) a la Biblioteca Municipal
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 
9.00 h a 14.00 h
Lloc: Escoles Velles

21.00 h 
Sopar a la Fresca Solidari 
a benefici de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer
Menú: Bufet lliure salat + postres (beguda 
no inclosa)
Preu: 
Infants de 3 a 10 anys 10 €
Adults i infants a partir de 10 anys 17 €
Venda de tiquets fins al dijous 14 d’agost 
a ses Salines (a l’Ajuntament, al Forn i 
Pastisseia Sa Farinera i a Embotits es 
Figueral) i a la Colònia de Sant Jordi (al 
Centre Cívic, la Ferreteria Veny, al Forn i 
Pastisseria Pons i a la Joieria Oliver).
En acabar, actuació musical de Bernat i 
Poli.
Lloc: Plaça Major
Hi Col·labora: Junta Local de l’AECC de ses 
Salines i la Colònia de Sant Jordi

Diumenge 18 d’agost

19.00 h 
III Volta des Milà i trobada 
de motos d’època

Ruta: ses Salines – Colònia de Sant Jordi – 
ses Salines. Vegeu programa a part.
Concentració: Plaça d’Espanya, ses Salines
Arribada: Plaça Major
Inscripcions: Es Figueral
Preu:     volta + 2 begudes   5 €/persona
              volta + 2 begudes + sopar  10 €/
persona
Hi col·laboren: Moteros Salineros, Bar 
Orient, Restaurant Sal de Cocó i Regidoria 
de Festes

20.00 h 
Presentació del llibre 
L’aviació i ses Salines, a 
càrrec d’Honorat Bauçà
Lloc: Hotel Ca’n Bonico
Hi col·labora: Regidoria de Cultura

Dilluns 19 d’agost
18.30 h 
Campionat de truc
Torna com cada any el joc de taula més 
mallorquí. Cercau-vos una parella i 
apuntau-vos a l’Ajuntament fins al mateix 
dia a les 13 h i al camp de futbol fins al 
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17.00 h 
Suma’truck
El camió-botiga Suma’truck de Càritas 
vendrà productes de Koluté (línia de 
moda confeccionada a un taller de Càritas 
elaborada amb tela africana i productes de 
comerç just).
Lloc: Plaça Major

18.00 h 
Gran cercavila i recollida de 
joies
Nins i nines, pares i mares que els 
acompanyau, ajudau-nos a recollir les joies 
mentre ens trobam amb el Dimoni Vell i els 
seus Escolanets Infernals. Els podreu estirar 
la coa? Sí, però recordau, amb molt de 
respecte! Tot això amb l’acompanyament 
dels Xeremiers de ses Salines.
Lloc de sortida: Plaça Major
Hi col·labora: Colla de Dimonis Maria 
Enganxa i Xeremiers de ses Salines
En acabar tornarem a la Plaça, a pintar al 
carrer. Com cada any hi haurà gelat per a 
tots els infants participants.

20.00 h 
XXVIII Carrera a peu 
“Colònia de Sant Jordi – ses 
Salines”
El lloc de partida serà el Bar Delfín, de sa 
Colònia, i l’arribada al Bar Ca na Moreneta, 
de ses Salines.
Vine a córrer, caminar o a animar els 
corredors a l’arribada a ritme de batucada.
Atenció!
Les inscripcions es podran fer en línia a 
través de la pàgina wwwelitechip.net i a 
la carpa devora el Bar Delfín fins una hora 
abans de la carrera.
Els menors de 18 anys només podran 
córrer la carrera si el seu pare, mare o tutor 
legal signen l’autorització corresponent.
Preu: Inscripció en línia  7 €
          Inscripció presencial*  10 €       
Lloguer de xip per a qui no en tengui   3 €
*Inclou inscripció, avituallament durant i 
després de la carrera, camiseta, assistència 
mèdica i ambulància, assegurança i trofeus.
Hi col·laboren: Regidoria d’Esports, Bar 
Delfín, Bar Ca na Moreneta, Protecció Civil 
i Associació d’Atletes de la Colònia de Sant 
Jordi

Hi col·labora: Regidoria d’Esports

20.30 h 
Presentació del Llibre Cas 
Perets, vida i història d’un 
llogaret, de Cristòfol-Miquel Sbert
Lloc: Església Vella
Hi col·labora: Regidoria de Cultura

En acabar, entrega de premis del 
III Concurs de Relats Breus 
per a Microteatre “Vila de 
Ses Salines” 2019.
Lloc: Església Vella
Hi col·labora: Regidoria de Cultura

Dimecres 21 d’agost
18.30 h 
Horabaixa Infantil. Ludoteca
Festa infantil
Lloc: Plaça Major

21.00 h 
Gimcana Nocturna!
Joves! Feis el vostre equip de 5 participants 

i apuntau-vos-hi fins al 19 d’agost.
Inscripcions al PIJ (Punt d’Informació 
Juvenil) a la Biblioteca Municipal
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 
9.00 h a 14.00 h
Edat mínima: Nascuts el 2005 o abans
Punt de trobada: Davant l’Ajuntament
Hi col·labora: Regidoria de Joventut

Dijous 22 d’agost
17.00 h 
Grans carreres ciclistes de 
Sant Bartomeu
Sortida i arribada a l’avinguda de Francesc 
de Borja Moll
Hi col·laboren: Club Ciclista ses Salines i 
Protecció Civil

Divendres 23 d’agost
16.00 h 
Taller infantil “Pinta el teu 
cavall de pal”
Lloc: Ajuntament
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Diumenge 25 d’agost
20.00 h 
Penjada de la bandera de la 
Festa del Cavall, que ens recordarà 
que només queda una setmana per a la XXII 
Festa del Cavall de ses Salines
Sortida de Cas Flabioler (plaça Major, 10) i 
penjada de la bandera a la casa del Majoral 
(avinguda de Francesc de Borja Moll, 28)

Dissabte 31 d’agost
10.00 h 
Fi de festa de les activitats 
d’estiu!
Lliurament de diplomes a tots els participants 
de les activitats d’estiu 2019 a Ses Salines.
Lloc: Camp d’Esports
Hi col·labora: Regidoria d’Oci i Temps Lliure

10.30 h Xop Park
Nins i nines, veniu a gaudir d’aquest matí 
de jocs d’aigua per oblidar-vos de la calor i 
passar un matí ben divertit.
Lloc: Camp d’Esports
Hi col·labora: Regidoria d’Oci i Temps Lliure

20.00 h 
XXII Festa del Cavall de Ses 
Salines
Gaudeix d’aquesta festa ja tradicional amb 
seny i respecte als cavallistes.
Sortida 5 minuts abans de Cas Flabioler 
(plaça Major, 10). A les 20 h, primer toc de 
flabiol davant l’Ajuntament, on començarà el 
replec. En acabar, fi de festa amb DJ Oscar 
Romero i DJ Biel Sacarés.
Lloc: Plaça de Sant Bartomeu
Hi col·laboren: Quart Creixent i Protecció Civil
Hi participa: Xeremiers de ses Salines i Banda 
de Música de ses Salines.

Diumenge 1 de setembre

20.00h Teatre: Maracaibo
Una obra a partir del llibre de contes de 
Sebastià Portell, interpretada per Set i Mig 
Teatre, dirigida per Lourdes Clar i amb 
vestuari de Bernat Portell.
Preu: anticipada*   4€
        taquilla        5€
*Venda a l’Ajuntament de ses Salines
Lloc: Auditori de l’Esponja

22.00 h 
Gran Revetla de Sant 
Bartomeu amb els grups:
QUARTET NÀUTIC
DJ KACCTUS
IPOP’S
DJ INNA
Lloc: Plaça Major

Dissabte 24 d’agost
17.30 h 
Corregudes a peu, estirar 
corda…
Els jocs d’ahir i de sempre, els més 
tradicionals. Qui pujarà enguany el pal 
ensabonat? Pensa a dur sabates i roba 
còmoda.
Lloc: Avinguda de Francesc de Borja Moll

20.00 h 
Missa solemne en honor al 
nostre patró, Sant Bartomeu
Oficiada per Mn. Antoni Garau Garau, 
amb la col·laboració de la Coral ACM ses 
Salines, dirigida per Alejandra Carrizo

Hi col·laboren: Parròquia de ses Salines i 
Coral de ses Salines
Lloc: Església de Sant Bartomeu

20.45 h Refresc Popular
Una vegada més, acabada la missa, refresc 
popular per a tots els assistents.
Lloc: Carrer de la Pau

22.00 h 
Teatre: El método Grönholm, 
de Jordi Galceran, dirigida per Eric Bürger
Una producció d’Imagonem
No te la perdis! Humor, reflexió i molt més!
Lloc: Plaça Major

00.00 h 
Focs artificials, a càrrec de 
Pirotècnia Jordà
El millor fi de festa amb els focs artificials el 
vespre del nostre patró
Lloc: Carrer de la Pau
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Cuadres portada i interior: Pep Molina (pintor i pregoner de 2019)
ajuntament@arrakis.es
www.ajsessalines.net

Policia Local

Protecció Civil

Brigada Municipal

Regidoria de Cultura i Patrimoni

Regidoria de Serveis Socials

Regidoria de Joventut

Regidoria d’Esports

Regidoria d’Oci i Temps Lliure

Sr. Antoni Garau, Rector de la 

Parroquia de Sant Bartomeu

Colla de Dimonis Maria Enganxa

Xeremiers de ses Salines

Agrupació Cavallista de ses Salines

Hotel Can Bonico

Quart Creixent Teatre

Junta Local AECC ses Salines 
i Colònia de Sant Jordi

Banda de música de ses Salines

Associació Vedelleta Or

CE ses Salines

Clb Ciclista ses Salines

Cross ses Salines

Associació d’Atletes 
de la Colònia de Sant Jordi

Associació de Persones Majors 
de ses Salines

Moteros Salineros

Bar Delfín

Bar Ca na Moreneta

Bar Orient

Bar Ca n’Ines

Bar Camp de Futbol

Cáritas

Agraïments
Ajuntament 
971 64 92 17/25 / fax 971 64 94 54

Policía Local de ses Salines
971 64 93 11 / 658 99 43 84 / 971 16 60 35

Unitat Bàsica de Salut de ses Salines  
971 64 94 40

Unitat Bàsica de Salut 
de la Colònia de San Jordi 
971 65 61 31

Centre Cívic de la Colònia de Sant Jordi 
971 16 60 05

Oficina d’Informació Turística 
971 65 60 73

PAC Campos (Urgències) 
971 65 12 70

Urgències IBSALUT 
061

Apotecaria ses Salines 
971 64 91 44

Guàdia Civil Santanyí 
971 65 30 81

ENDESA (Avaries) 
062

Col·legi Públic ses Salines 
971 64 91 72

Col·legi Públic Sant Jordi 
971 65 54 77

Rectoria ses Salines 
i Colònia de Sant Jordi 
647 71 79 35

Funeraria del Migjorn 
669 49 42 61

Bombers 
085

Emergències 
112

Telèfons d’interés
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