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UBICACIONS:

1. A la zona verda de l'escola
 En la zona verde de la escuela
 Auf der Grünfläche der Schule
 On the green place by the school

2. Delegació i biblioteca
 Delegación y biblioteca
 Germeindvertretung und bibliothek
 Town Hall amb library

3. Centre jove 
 Centro joven
 Judendzentrum
 Youth center

4. A la plaça del carrer Baladres
 En la plaza de la calle Baladres
 Auf dem Platz der Baladres-Strasse
 On the square on Street Baladres

5. Rotonda de l'avinguda de les Palmeres
 Rotonda de la avenida de las Palmeras
 Kreissverkehr am Strand
 Roundabout by the beach

6. A la platja
 En la playa
 Am strand
 On the beach

DIMECRES 20 JULIOL
Tapes pels diferents
bars de sa Coma

1. Pogue Mahone

2. Happy Bar

3. Pato Pekin

4. Cristobal

5. Salsa Cafè

6. El Punto 7

7. Càlid Bistro Bar
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Benvinguts veïnes i veïns

Amb totes les ganes i il·lusió del món tornam a convidar-
vos a gaudir de les nostres festes. Per fi, després de l’aturada 
obligada, reprenem i seguim creant tradicions per continuar 
creixent com a poble.

Agraïts pel privilegi de viure en un lloc tan especial com sa 
Coma, us citam a tots els actes previstos per al gaudi de 
grans i petits, especialment les seves divertides revetles i la 
ja tradicional Multicultural, que representa perfectament la 
nostra identitat.

Especial esment a les associacions de la zona pel seu suport 
i col·laboració any rere any, sense ells i sense el treball del 
personal de la Delegació i l’Ajuntament tot això no seria 
possible.

Tornem a gaudir de l’estiu, els amics, la música, el menjar, 
l’esport i la diversió tots plegats. Ens veiem a sa Coma!

Bones festes!

Colau Bordal García
Regidor de la zona costanera

Emilia Diaz-Asensio Muñoz
Regidora de Festes de sa Coma   
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Bienvenidos vecinas y vecinos

Con todas las ganas e ilusión del mundo volvemos a invitaros 
a disfrutar de nuestras fiestas. Por fin, después del parón 
obligado, retomamos y seguimos creando tradiciones para 
seguir creciendo como pueblo.

Agradecidos por el privilegio de vivir en un lugar tan especial 
como sa Coma, os citamos a todos los actos previstos para 
el disfrute de grandes y pequeños, en especial sus divertidas 
verbenas y la ya tradicional cita Multicultural, que representa 
perfectamente nuestra identidad.

Especial mención a las asociaciones de la zona por su apoyo y 
colaboración año tras año, sin ellos y sin el trabajo del personal 
de Delegación y Ayuntamiento todo esto no sería posible.

Volvamos a disfrutar del verano, los amigos, la música, la 
comida, el deporte y la diversión todos juntos. ¡Nos vemos en 
sa Coma!

¡Buenas Fiestas!

Colau Bordal García
Regidor de la zona costanera 

Emilia Diaz-Asensio Muñoz
Regidora de Fiestas de sa Coma 
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Exposició dels participants en el con-
curs de fotografies  de les festes de sa 
Coma “Ara que fa calor fotografia el teu 
racó” a l’entrada de la delegació, durant 
tota la setmana de festes 

DISSABTE 16 JULIOL
14.00h Dinar per als socis de la gent gran  
 Comida para los socios de la gente mayor 
 Meal for the members of the senior citizen association 
 Mittagessen Mitglider der Seniorengemeinschaft
 Inscripcions fins dia 10
 Preu: 10 €

DIUMENGE 17 JULIOL
13.30h Dinar popular de paella i animació musical 
 Comida popular de paella y animación musical
 Collective meal (paella) and water activities
 Paella und Wasserspiele
 A la zona verda de l’escola
 Ho organitza: Associació de veïns de sa Coma
 Preu: 10€ per socis / 12€ no socis
 Venda de tiquets: Delegació de sa Coma, Can Beñó 
 i Toñi (660 690 859) fins dimarts 10 de juliol.
 A la platja de sa Coma

22.00h Cinema a la platja amb la projecció
 de la pel·lícula Dr. Dolittle
 Cine en la playa con la proyección de la película
 Dr. Dolittle 
 Cinema on the beach
 Kino am Strand
 A la platja, davant la rotonda de l’avinguda de les Palmeres
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DILLUNS 18 JULIOL
18.00h Ludoteca mòbil amb: 
 Racó de circ
 Racó d’arena màgica
 Racó d’arquitectura XXL
 Racó de jocs amb peces gegants 
 Pintar cares 
  
 En acabar festa de l’espuma infantil 
 i discoteca. 
 Talleres y juegos para todos los niños y niñas. 
 Seguidamente fiesta de espuma infantil y discoteca
 Entertainment for all the children 
 Kinderanimation
 A la rotonda de l’avinguda de les Palmeres

DIMARTS 19 JULIOL
De 19.00 ACTIVITAT DE PÀDEL SURF 
a 21.00h PER A NINS I JOVES
 Actividad de pádel surf para niños y jóvenes
 Paddle surfing activity for children and young people 
 Paddle-surfactiviteit voor kinderen en jongeren
 Inscripcions: Ticketib.com
 A la platja de sa Coma, rotonda de l’avinguda
 de les Palmeres 

20.00h III TROBADA BALL EN LÍNIA SA COMA
 Baile en línea
 Line dance
 Linientanz
 Ho organitza: Escola de ball Jaume i Aina 
 i Escola de ball de Pepi y Paqui i Toni Jaén
 Avinguda Baladres 
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19.00h Torneig de judo infantil
 Torneo de judo infantil
 Child judo tournament
 Judoturnier - Kinder
 Ho organitza: Club Judo Renshinkan
 A la rotonda de l’avinguda de les Palmeres

20.00h DIADA ESPORTIVA “ESPORT PER A TOTS”
 Masterclass de zumba i jumping i demostració 
 de pole dance, salsa i baxata 
 Masterclass de zumba y jumping y demostración de 

pole dance, salsa y bachata
 Zumba and jumping masterclass, and pole dancing, 

salsa and bachata demonstration
 Zumba und jumping masterclass, Pole dance, Salsa und 

Bachata demonstration
 Organitza: Rusfit Sport Center 
 i Acadèmia de ball Jaume Salas
 A la rotonda de l’avinguda de les Palmeres

DIMECRES 20 JULIOL
De 19.00 MERCAT DE SA COMA.
a 22.30h Mercado 
 Market
 Markt 
 A la plaça del Mercat 

19.00h Sortida en bicicleta per sa Punta de n’Amer
 Itinerario en bicicleta por sa Punta de n’Amer
 Bike ride through sa Punta de n’Amer
 Fahrradtour durch sa Punta de n’Amer 
 Inscripcions: Ticketib.com 
 Organitza: Club ciclista Sant Llorenç 
 Sortida de l’avinguda Palmeres. 
 És obligatori dur casc i llum  
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20.00h Tapes pels diferents bars de sa Coma
 Animació Musical amb la xaranga 
 Els Valencians i el duo de saxos SaxKingNova
 Tapas por los diferentes bares de sa Coma 
 y animación musical
 Tapas around the different bars of sa Coma 
 with musical entertainment
 Tapas in verschidenen Bars in sa Coma 
 mit musikalischer Unterhaltung
 Bars participants:  Salsa Cafè, 
 Pogue Mahone, Càlid Bistro Bar, 
 El Punto 7,  Happy Bar, Cristobal i Pato Pekin 

DIJOUS 21 JULIOL
De 17.00 TALLER DJ INFANTIL a càrrec de Dj Simonet 
a 19.00h Taller de DJ infantil 
 DJ workshop for children
 DJ Kinder-Workshop
 Per a infants de 6 a 14 anys 
 Inscripcions al: 659 228 887
 Places limitades 
 A la biblioteca de sa Coma

20.00h NIT MULTICULTURAL
 Degustació de tapes de diversos països 
 i cuines del món
 NOCHE MULTICULTURAL con tapas de diversas partes 
 del mundo  
 MULTICULTURAL NIGHT tapas from around the world
 MULTIKULTURELLER ABEND tapas aus aller Welt
 Inauguració amb els gegants Jaume Belluguins i Angelina 

Trebolina acompanyats per la Xerebanda
 A l’avinguda de les Palmeres
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20.30h Concert amb la Banda de música 
 de Sant Llorenç
 Concierto de la banda de música de Sant Llorenç
 Musical concert 
 Musik Konzert
 A la rotonda de l’avinguda de les Palmeres

22.00h Demostració de ball de bot a càrrec de l’escola 
de ball Va de Jota i, a continuació, 

 ballada popular a càrrec del grup NIRABÉ!
 Demostración de ball de bot a cargo de Va de Jota y, 
 a continuación, baile abierto con NIRABÉ! 
 Musik und Tanz für alle Majorcan Folk dance 
 “ball de bot” and popular dance
 Mallorquinischer Folkloretanz mit der Gruppe 
 “Va de Jota” 
 A la rotonda de l’avinguda de les Palmeres

DIVENDRES 22 JULIOL
De 17.00 SCAPEROOM DE TERROR 
a 19.00h Terror scaperoom
 Terror scaperoom
 Per a infants a partir de 12 anys 
 Insripcions al: 659 228 887
 Al centre jove

20.00h NIT MULTICULTURAL 
 Degustació de tapes de diversos països 
 i cuines del món
 NOCHE MULTICULTURAL con tapas de diversas partes 
 del mundo  
 MULTICULTURAL NIGHT tapas from around the world
 MULTIKULTURELLER ABEND tapas aus aller Welt
 A l’avinguda de les Palmeres
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20.30h Cercavila amb KINFUMFA DIMONIS, 
 acompanyats per la BATUCADA KINTROFA
 Pasacalles con Kinfumfa Dimonis, acompañados por la 

batucada Kintrofa  
 Street Parade
 Strassenumzug
 Itinerari per la nit multicultural

21.30h CONCERT AMB:
 Concierto
 Concert
 Konzert 
 

 LA MOVIDA BAND ROCK IN FAMILY 
 SARA DEOP 
 ACAROS DEL SON 
 DJ. OSCAR ROMERO 
 
 A la rotonda de l’avinguda de les Palmeres

DISSABTE 23 JULIOL
De 10.00 TALLER ARQUEOLÒGIC
a 12.00h “ARQUITECTES TALAIÒTICS”
 Taller arqueológico 
 Archaeological workshop
 Archäologischer Workshop
 A partir de 3 anys 
 A càrrec de Raquel Barceló, arqueòloga 
 Inscripcions a ticketib.com
 Al talaiot de na Pol
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22.00h GRAN REVETLLA amb:
 Gran Verbena
 Great party
 Sommernachtsfest

 TOMEU PENYA
 ANEGATS  
 DJ SIMONET

 A la rotonda de l’avinguda de les Palmeres

DIUMENGE 24 JULIOL
21.00h Espectacle de dansa SUMMER SOUL FESTIVAL 

a càrrec de l’escola Free Soul Dance Center
 Espectáculo de danza de la escuela 
 Free Soul Dance Center
 Dance 
 Tanz
 A l’escenari de la rotonda de l’avinguda de les Palmeres
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