Benvolguts saliners, benvolgudes
salineres, amics i amigues, les festes
de Sant Bartomeu ja son aquí.
I enguany arriben amb més força que
mai després de dos anys d’obligades
restriccions. Enguany toca celebrar-ho com
pertoca: amb seny però amb multiplicada
alegria.
Alegria per tornar poder a gaudir de la nostra
festa més sentida i alegria per comprovar
el canvi que ha fet el poble de Ses Salines
d’un temps a aquesta part.

Joan Rodríguez Ginard
Batle de Ses Salines

Un canvi que no hagués pogut ser possible
sense l’empenta del nostre teixit comercial
ni el suport de la xarxa d’associacions
socioculturals del municipi. Un canvi que
des de l’Ajuntament estem orgullosos
d’haver sabut veure i acompanyar.
Manllevant un famós lema dels anys
noranta, avui Ses Salines és més que un
poble de passada: és una passada de poble
on cada vegada més són les persones que
el trien per fer de Ses Salines la seva llar,
respectant les nostres tradicions i fesomies.
Siau tots benvingunts!
Després de dos any molt durs, tornam
a treure el cap. La conjunció d’esforços
per part d’empreses, petit i mitjà comerç,
autònoms, funcionaris i professionals
liberals ha sigut cabdal per tal d’avui tornar
a ser aquí per a disposar-nos a celebrar
aquestes festes de Sant Bartomeu.
Unes festes organitzades també amb
l’esforç i la dedicació que caracteritza a
aquest Ajuntament amb l’objectiu de que
tothom hi trobi el seu moment, el seu acte,
la seva activitat... Unes festes plurals,
autèntiques, participatives. Unes festes per
a tots.
Gràcies veïns i veïnes de Ses Salines per
fer poble i per fer-lo cada vegada millor.
Després de mesos de molta feina, ara toca
disfrutar un dies.

Idò venga! Visca Sant Bartomeu!
Visca Ses Salines!

Saliners,
salineres,
visitants
i
amics del nostre poble. Feliç Sant
Bartomeu!

Guillem Mas Bonet

Regidor de Festes de Ses Salines

Comencen unes festes molt esperades
i que, en la vessant personal, ha sigut
un honor poder haver organitzat. Una
organització, per altra banda, que no hagués
estat possible sense la col·laboració de les
associacions socioculturals del municipi, el
sector comercial i la resta de col·lectius que
contribueixen a la creixent dinamització
del poble. A tots voltros, moltes gràcies.
Amb la vostra empenta i dedicació l’èxit
d’aquestes festes de Sant Bartomeu 2022
està assegurat.
Després de dos anys difícils per a la
cel·lebració de les nostres festes sentides,
tornam amb més força que mai per posar
a l’abast de tots un programa d’activitats
que connecti amb tots el gusts, aficions i
curolles. Des de l’Ajuntament volem que
siguin les festes de tots, unes festes on
tothom hi tengui cabuda. On tots ens
retrobem amb moments i persones amb les
que hem sigut feliços.
Estic ben segur que aquestes festes de
Sant Bartomeu, tan esperades enguany,
seran tot un èxit. La implicació del sectors
abans esmentats és fonamental per assolirlo, com també la feina, esforç i sacrifici
dels professionals de la brigada municipal
i la policia local, així com l’ajuda sempre
desinteressada del voluntaris de protecció
civil. A tots, moltes gràcies.
Arriba l’hora de tornar a ballar, riure i
gaudir de la bauxa amb més força que
mai. No perdem el seny, però passem-ho
de la forma més divertida possible. Ens
mereixem ser feliços i, sobretot, tornar a
intercanviar somriures.

Brindem per Sant Bartomeu, brindem
per Ses Salines, brindem per la vida!

Pregó Sant Bartomeu 2019
de Pep Molina Molina, saliner i pintor.

Bon vespre salineres i saliners!
Avui és un dia molt especial per tots els que
estimam Ses Salines: donam el sus a les nostres
festes més esperades, les festes de Sant
Bartomeu, i no puc amagar-vos que avui serà
encara més emotiu per jo, perquè a part de ser
saliner d’arrel (bé, arrel, arrel no sé, però vaig
néixer just aquí devora, a n’es Torrent), sempre
he viscut les nostres festes amb molta passió,
i enguany tenc l’honor, el privilegi i l’orgull de
començar-les jo, fent el pregó.
Per tant deixau-me començar donant les gràcies
al regidor de festes, en Guillem Francesc i al
senyor Batle, Joan Rodríguez per haver pensat
en jo i també molt especialment donar les
gràcies a tota la meva familia.
Aquí teniu les meves paraules, senzilles, però
fetes amb gran esforç i alegria. Paraules que
Ses Salines sempre mereix, i mereixerà no
només de jo sinó de qualsevol de nosaltres que
volguem dornar-les-hi.
Vull tenir un pensament també, en un dia tan
important per jo amb una persona que he
estimat molt i aquests dies ens ha deixat. El
millor sogre, pare, padrí i amic que un pot tenir i
que justament ens va deixar aquests dies, quan
estava concentrat escrivint ses paraules que
avui vos dirigesc.
Després dels records i agraïments, vull explicarvos que faré un repàs d’algunes de les meves
vivències, aventures i històries salineres, moltes
d’elles relacionades amb aquestes festes, però
d’altres temps, i també un poc de la meva vida
i de tots aquests anys engrescat amb la festa.
Pensant en Sant Bartomeu, un dels primers
records que tenc és de fa gairebé més de 45
anys, quan jo en tenia 9 o 10, quan amb els amics
anàvem darrera l’amo en Diego, que era qui feia
de dimoni, amb els tamborers, els caparrots i els
municipals, que si mal no record, eren l’amo en
Tomàs i l’amo en Ferragut, duguent les canyes
verdes per anar a cercar les joies per les moltes
tendes i petits comerços que hi havia en aquells
moments a Ses Salines.
Una altra imatge que tenc gravada dins el cap,
és la del “cocoveter”, un home grasset que
anava amb un carret petit carregat de coses, se

posava devora ca na Moreneta i era tradició que
els nins i les nines anàssim a comprar una carta
embolicada de paper de ceba i mirar després
amb tota la il·lusió del món quin regal ens havia
tocat (gairebé sempre era un cucurutxo de
pipes).
Després, de més grandet, amb devers 12 anys
vaig participar a la meva primera comèdia, que
es deia “Hotel Cosmopolita”, es va fer per les
festes i estava dirigida per na Catalina Escalas.
Aquesta obra em va despertar per tota la vida
el cuquet del teatre, i ha estat una de les meves
aficions preferides, encara que ara ja fa una
temporada llarga que no practic (però mai es
sap). Dins aquest món, quan ja tenia 16 o 17
anys vàrem organitzar la comèdia dels Reis
a dins l’església amb l´ajuda de’n Pep Lluís
Fernández. Allò ja va ser la llavor que començà
a fer créixer el grup de teatre saliner Quart
Creixent, les seves representacions sempre han
estat des de llavors les més esperades per Sant
Bartomeu.
A més del teatre, una altra de les meves
aficions era anar a fer voltes, com no podia ser
d’altra manera, per sa Colònia. En aquell temps,
agafava d’amagat el motoret de ma mare.
Esperava fins ser just aquí devora l´estanc,
per posar-lo en marxa i partir desfet cap a sa
Colònia a fer la volta des milà i procurant tornar
cap a ses Salines abans de que ella se n’adonàs.
Com si dugués encara ara dins el nas l’olor
característica de l’alfals regat dels horts que
pegaven a tota la carretera que junta sa Colònia
i Ses Salines. Ara ja no sentim aquella olor
fresca d’alfals regat, ja que gairebé no queden
horts, i els que queden s’han anat transformant
en negocis turístics.
Així i tot, no he perdut mai les ganes de passejar
pels nostres carrers, camins i carreteres,
sobretot quan ho faig amb els Moteros Salineros,
damunt la meva vespa primavera restaurada
per en Bernat de la ferreria en el composites
i acompanyat per na Maria, i tots els altres
moteros anant per aquí i per allà. Aquestes
festes, diumenge sortirem a fer sa tercera volta
des milà.
Tornant a Sant Bartomeu, puc dir que
juntament amb un grup d’amics cavallistes
i el grup de teatre Quart Creixent vàrem
ser els primers implicats amb la Festa
dels Cavalls. Aquesta festa que vàrem
organitzar, per primera vegada ara fa 22
anys, estava inspirada de qualque manera
en les festes de Sant Joan de Ciutadella,
ja que un dels màxims promotors era
en Bep Gelabert, personatge que tots

recordam entranyablement i que ara sé cert que
veu des del cel com aquesta festa ja està ben
consolidada.
Com veis he estat als inicis del teatre i dels
cavalls, però també puc dir que record amb
molta nostàlgia les meves col·laboracions a
distintes edicions del festival de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer, que estiraven
a gent de tot Mallorca a venir a Ses Salines a
col·laborar en aquesta gala benèfica i a disfrutar
dels saliners i salineres que per un pic a l’any
deixàvem la timidesa a casa i sortíem a cantar,
ballar o el que fes falta per aconseguir fons
per la lluita contra la xacra d’aquesta malaltia.
Tant m’era participar en els espectaculars
muntatges, com fer de presentador. La cosa era
fer pinya i fer poble.
Tambe record molt bé i ple d´emocions poder
pujar fins a dalt del campanar a posar les
banderes de les festes amb el meu germà i en
Guillem, el meu fill, i contemplar des d’adalt de
tot les magnífiques vistes d´aquest poble, i al
fons Cabrera. Com feia també quan els joves
de Sal Jove, i d’això ja no fa tant de temps, em
demanàven que els hi donàs una mà amb les
gimcanes nocturnes de les Festes i jo tan feliç
com ells.
Amb tants anys i tantes festes dona per contar
també qualque anècdota. Va ser devers l’agost
de l’any 2006, ajudant a desvestir al dimoni
vell, i després d’una enfadada del dimoni
per haver rebut una batalla de magranes del
magraner de devora ca na Maria Vela per part
d’una guarda d’al·lotots, vàrem decidir que allò
no podia ser, i que al dimoni ningú li podia fer
mal. A partir d’aquell moment tots els que érem
allà (un d’ells, en Joan Reina que és per aquí)
vàrem posar en marxa la Colla de Dimonis de
na Maria Enganxa, i durant els mesos següents
es varen crear els dimonis de Ses Salines, que
surten cada any per Sant Antoni i els escolanets
infernals que surten amb el dimoni vell per Sant
Bartomeu. Anys després sorgeix també la festa
de s’Espigolada, que encara ara, és una de les
festes més esperades pels més petits del poble.
Després de tots aquests records, que esper que
a alguns vos hagin fet tornar enrere en el temps,
i que ho hàgiu disfrutat, permeteu-me que faci,
per acabar, menció a la vessant a la qual ara hi
dedic més temps: Som en Pep Molina, pintor
per partida doble, de parets i de quadres. Vaig
començar a fer petits dibuixos per la revista local
“Jussana”. Poc a poc, vaig anar perfeccionant
la meva tècnica i lo que era un passatemps es
va tornar passió i a l’any 2010 vaig fer la meva
primera exposició, just aquí devora, a Can Bonico.

La meva gran inspiració sempre ha estat la mar,
i amb ella l’illa de Cabrera. La llum dels seus
fars, aquella llum que fan que no et perdis i que
sempre sàpigues on ets i et duguin pel camí
correcte.
Cercau qualsevol excusa per reunir sa família
i els amics, disfrutau d’aquests dies de festa,
sortiu al carrer, xerrau, feis una rialla grossa i
sinó vos presentau a ca’ls amics, o sinó feis com
aquell amic meu que s’altre dia me va telefonar
i me diu: “en ser a ca nostra toca es timbre
amb sa barra”. I jo li vaig dir: “què dius?”. I me
contesta: “hombre, toca amb sa barra perquè
duràs ses mans plenes de coses”.
Tot el que vos he contat fins ara ha estat amb
una única esperança: posar-vos un fil conductor
perquè tornàssiu anys enrere i revivíssim tots
plegats Sant Bartomeus anteriors, com una
manera d’agafar força i arromangar-nos com a
poble per viure es Sant Bartomeu d’enguany,
2019.
Pensau i agraïu a totes les persones, entitats,
associacions, clubs que fan possibles les
festes a canvi de res, només perquè estimen
Ses Salines. I pensau també amb tots els
professionals que perquè els veïnats poguem
disfrutar, ells han de fer feina els dies més
assenyats: policia, brigada, protecció civil, etc.
I sobretot, una crida al coneixement. Als més
joves, sortiu i evidentment, per favor, participau
de les festes nocturnes, però si beveu, feis-ho
amb moderació i sense disbarats. Les festes
només són sostenibles i queden garantides pel
futur, si el disfrut d’uns no significa un passar
pena pels altres. Als més grans vos demanaria
que doneu exemple, i transmitiu als vostres
petits la vostra passió per Ses Salines i per les
festes de Sant Bartomeu.
Sortiu a la fresca, anau pels bars, feis poble,
participau de les activitats. Disfrutau del
programa de festes, i seleccionau allò que vos
faci més ganes, per anar-hi amb la família, amb
els amics o totsols, ja que tanmateix hi trobareu
algú amb qui ajuntar-vos.
En definitiva, disfrutau tots, disfrutem tots
plegats. Les festes han començat. Tornem a
Ses Salines cadascún de manera individual, una
miqueta del que aquest estimat poble nostre
ens ha donat!
Bones festes! Ah....I si hem de tocar el timbre
amb la barra perquè duim les mans plenes de
coses, així ho farem. Molts d’anys a tots! Visca
Sant Bartomeu i Visca Ses Salines!!

DIVENDRES 12 D’AGOST
18 h. Escape Room
Lloc: Escoles Velles.

DIMECRES 17 D’AGOST
2o h. Festa de la Gent Gran

19 h. festa de l’espigolada

Homenatge a les persones majors de 80 anys i
als matrimonis que enguany compleixin 50 anys
de casats. Seguidament, sopar de germanor.
Inscripcions i venda de tiquets a l’Ajuntament i a
la Residència de Ses Salines. La recaptació serà a
benefici de l’AECC Ses Salines.

Lloc: Sortida de davant l’Ajuntament. L’espigolada
tendrà lloc davant Església Vella.

La vetllada serà amenitzada amb música de ball, de
la mà del grup Naipes.

DIUMENGE 14 D’AGOST

DILLUNS 15 D’AGOST
19 h. Tast de cervesa

Ambientat amb música en viu.
Lloc: Carrer Batle Andreu Burguera Mut.

DIMARTS 16 D’AGOST
11.5o h. Penjada de la bandera “no i punt!”

Per unes festes populars sense problemàtiques
d’assetjaments, abusos ni agressions sexuals cap a
les dones.
Lloc: Ajuntament.

12 h. Penjada de banderes i repicada de
campanes amb motiu de l’inici de les festes
del nostre patró!

Vestirem les façanes de tot el municipi amb banderes
de Ses Salines i de les festes de Sant Bartomeu.
Es poden adquirir les banderes a l’Ajuntament.
Lloc: Campanar de l’Església.

21 h. Acte de reconeixement DELS mèrits
esportius i acadèmics als esportistes i
estudiants locals en el darrer any
a continuació, Entrega de premis del VI
Concurs de Relats Breus per a Microteatre
seguirem amb El pregó de sant Bartomeu a
càrrec de Toni Mas Burguera
i després CONCERT DE LA BANDA DE MÚSICA DE
SES SALINES: ROCK & BAND
Per acabar, hi haurà gelat i ensaïmada per a tothom.
Lloc: Plaça de Sant Bartomeu.

Preu:

empadronats		
no empadronats

2€
5€

Lloc: Plaça Major.

DIJOUS 18 D’AGOST
19.3o h. ball en línia
Lloc: Plaça Major.

DIVENDRES 19 D’AGOST
21 h. ses salines wARRIOR

Participa, anima o simplement vine a passar-t’ho bé
veient la competició que ens ha preparat Cross Ses
Salines.
Lloc: Plaça Major.

DISSABTE 2O D’AGOST
9 h. Gran Marxa CicloturÍstica

Agafa la bicicleta i acompanya’ns a fer una volta pels
camins del poble.
Berenada al pou de Ca’s Perets per als participants.
Concentració: Davant l’Ajuntament.

18 h. tardeo gros solidari

Compra la teva entrada a entradium.com i no oblidis
dur 1kg o litre d’aliments.
Lloc: Camp Municipal d’Esports.

2O h. Penjada de bandera de la Festa del
Cavall

Aquest fet ens recordarà que només queda una
setmana per a la XXIII Festa del Cavall de Ses
Salines. Per a més informació veure cartell específic.
Recorregut: Sortida de davant l’Ajuntament i
penjada de la bandera a la casa del Majoral (Carrer
de sa Tanqueta, 10).

DIUMENGE 21 D’AGOST
18 h. V Volta des Milà i trobada de motos
d’època
Concentració: Plaça Espanya.

19.3o h. Presentació del llibre ‘’Ses
Salines: Guerra Civil i Postguerra (19361946)’’, d’Honorat Bauçà Roig
Hi intervindran Antonia Garí Orell, Doctor Bartomeu
Garí Salleras i l’autor.
Lloc: Escoles Velles.

2o.45 h. refresc popular

Com cada any, en acabar la missa, refresc popular
per a tots els assistents.
Lloc: Carrer La Pau.

Lloc: Plaça Major.

Lloc: Carrer Batle Andreu Burguera Mut.

empadronats		
no empadronats

Lloc: Església de Sant Bartomeu.

Una obra teatral de Ricard Reguant, interpretada per
Joan Carles Bestard i d’altres excel·lents actrius i
actors.

18.3o h. LUDOTECA infantil

Preu:

Oficiada per Mossen Antoni Garau Garau, amb la
col·laboració de la Coral ACM Ses Salines, dirigida
per Alejandra Carrizo.

22 h. Un caramull d’embulls

DILLUNS 22 D’AGOST

18.3o h. Campionat de Truc

2o h. Missa solemne en honor al nostre
patró, Sant Bartomeu

10€
20€

Lloc: Ca na Moreneta.

DIMARTS 23 D’AGOST
17.3o h. Gran Cercavila i Recollida de
Joies amb el dimoni VELL i els escolanets
infernals

Recordau! Podreu estirar-los la coa, però sempre
amb respecte.
En acabar tornarem a la Plaça, a pintar al carrer, i hi
haurà gelat per a tots els infants participants.
Lloc: Plaça Major.

2o h. XIX Carrera a peu:
“Colònia Sant Jordi - Ses Salines”

Inscripcions i més informació a www.elitechip.net
Sortida: Bar Delfin, Colònia de Sant Jordi.
Arribada: Bar s’Alambí, Ses Salines.

22 h. Gran Revetlla de Sant Bartomeu
Amb els grups Nàutic, Cirko, Ipops i Djs!
Lloc: Plaça Major.

DIMECRES 24 D’AGOST
1o.3o h. Corregudes a peu i jocs d’aigua
Lloc: Escoles Velles i carrer Francesc de Borja Moll.

oo h. Espectacle pirotècnic
Lloc: Carrer La Pau.

DIJOUS 25 D’AGOST
2o.3o h. Caminada Nocturna

Necessitaràs un guardapits reflectant, una mica
d’aigua, una pila i no oblidem les esportives. Baixa
dificultat. Durada aproximada d’1:30h.
Concentració: Davant l’Ajuntament.

DIVENDRES 26 D’AGOST
19 h. Trofeu Sant Bartomeu

Vine a animar al nostre equip de 2ª regional.
Lloc: Camp Municipal d’Esports.

DISSABTE 27 D’AGOST
2O h. XXIII FESTA DEL CAVALL de ses salines

Gaudeix d’aquesta festa ja tradicional amb seny i
respecte als cavallistes. El primer toc de flabiol serà
davant l’Ajuntament, on començarà el replec. En
acabar, fi de festa amb la millor música.
Lloc: Plaça de Sant Bartomeu.

DIumenge 28 D’AGOST
21.3o h. vestint el passat

Un espectacle que marida arrels i tradició. Basat en
fets real que succeïren a la zona d’Es Llombards,
Ses Salines i Santanyí.
Lloc: Plaça Major.

DIMARTS 29 D’AGOST
1O.3O h. XOP PARK

Atraccions inflables d’aigua per a que els més petits
s’oblidin de la calor i passin un dematí divertit.
Lloc: Camp Municipal d’Esports.

18 h. Festa Holi
Lloc: Aparcament de la Piscina Municipal.

DIMECRES 31 D’AGOST
19 h. Presentació de tots els equips del CD
Ses Salines
SEGUIDAMENT, Partit de l’equip juvenil
CD Ses Salines - ce Campos
Lloc: Camp Municipal d’Esports.

DISSABTE 3 DE SETEMBRE

AGRAÏMENTS

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 Parròquia de Sant Bartomeu
Colla de Dimonis Maria Enganxa
Agrupació Cavallista de Ses Salines
Hotel Can Bonico
Quart Creixent Teatre
Set i mig Teatre
Junta Local AECC Ses Salines
i Colònia de Sant Jordi
Banda de Música de Ses Salines
CD Ses Salines
Cross Ses Salines
Associació de Persones Grans de Ses Salines
Moteros Salineros
Bar Delfín
Bar Ca na Moreneta
Bar Orient
Bar Ca n’Ines
Cáritas
MPRunnig

18 h. primer partit de lliga 2a regional del
CD Ses Salines - ud Poblense B
Lloc: Camp Municipal d’Esports.

2O h. Set cabarets i mig

Una proposta de “Set i mig Teatre”, a partir de textos
de Joan Brossa, Sebastià Portell, Guillem d’Efak i
Jaume Vidal Alcover, seleccionats per Sebastià Portell
i sota la direcció de Lourdes Clar. Venda d’entrades
al Bar Orient a partir d’una hora abans de la funció.
Preu: 8€ (inclou entrada, refresc + porció de pizza)
Lloc: Bar Orient.

DIumenge 4 de setembre
18.3o h. Partit de futbol amistós de l’equip
femení del CD Ses Salines - CE Artà at
Lloc: Camp Municipal d’Esports.

DISSABTE 24 DE SETEMBRE
2O h. Maracaibo

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament			

				
Policía Local de Ses Salines		

				
				
Unitat Bàsica de Salut		

971 64 92 17/25
fax 971 64 94 54
971 64 93 11
658 99 43 84
971 16 60 35
971 64 94 40

de Ses Salines
Unitat Bàsica de Salut		
971
de la Colònia de St Jordi
Centre Cívic de la Colònia		
971
de Sant Jordi
Oficina d’Informació Turística		
971
PAC Campos (Urgències)		
971
Urgències IBSALUT			061
Apotecaria Ses Salines		
971
Guàdia Civil Santanyí		
971
ENDESA (Avaries)			062
Col·legi Públic Ses Salines		
971
Col·legi Públic Sant Jordi		
971
Rectoria Ses Salines		
647
i Colònia de Sant Jordi
Funeraria del Migjorn		
669
Bombers				085
Emergències 			
112

65 61 31
16 60 05
65 60 73
65 12 70
64 91 44
65 30 81
64 91 72
65 54 77
71 79 35
49 42 61

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.
Venda d’entrades a l’Ajuntament de ses Salines.
Preu: 6€
Lloc: Auditori de l’Esponja.

bones festes a tothom!!

