




PARRÒQUIA DE SANT SEBASTIÀ

Queridos amigos, un saludo cordial: 

Es de bien nacido ser agradecido. Empiezo con estas sencillas palabras porque creo que este año tenemos mucho 
que agradecer. 

En primer lugar agradecer a Dios Padre Creador que con su cuidado amoroso ha hecho posible que podamos volver 
a celebrar las “Festes d’Estiu” de la barriada del Fortí, después de un verano bastante caluroso en que, según los 
entendidos, hacía bastante tiempo que no teníamos las temperaturas tan elevadas por estas fechas.

En segundo lugar agradecer a la Asociación de Vecinos del Fortí por su 25 aniversario de existencia y haciendo cada 
año posible que dentro de su pobre presupuesto y su mucha ilusión nos van preparando distintos actos, tanto lúdicos 
como culturales, al aire libre o en lugares apropiados en los cuales tenemos cabida tod@s, niñ@s, adolescentes, 
jóvenes, mayores y no tan mayores. 

Es de agradecer todos los desvelos y preocupaciones para que la barriada pueda gozar de unos días de fraternidad, 
de convivencia y de encuentro con amigos que antes vivían en medio de nosotros y por distintos motivos se 
marcharon, pero que por estas fechas vuelven a estar con nosotros. 

Y en tercer lugar agradecer a todos los miembros de la Asociación que durante estos 25 años estuvieron al frente 
de ella, presidentes, secretarios, tesoreros, vocales, amigos…, y que ya no están entre nosotros y que seguro ya 
celebran estos días con mucha alegría junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el lugar de la Luz y de la Paz 
eternas. No nos olvidemos de ellos, pues gracias a su esfuerzo hemos podido llegar a tener y gozar estos días de 
fiesta del barrio anualmente. 

Para terminar, como párroco de San Sebastián, os quiero invitar y os agradecería vuestra presencia en la Santa 
Misa, que, como ya viene siendo tradicional, está incluida en el programa de los actos de nuestros días de fiesta. 
En esta asamblea tendremos muy especialmente presentes estos tres motivos para ser agradecidos, porque, no lo 
olvidemos, es de bien nacidos ser agradecidos. 

Vuestro siempre amigo y colaborador. 

Antonio Burguera Cabrer
Párroco de S. Sebastián de Palma

Salutació de l’Associació de Veïnats des Fortí

Ja està tot preparat... i aquest any volem celebrar dintre d’aquestes festes, els 25 anys, un aniversari que volem 
gaudir amb tots vosaltres!  

Volem que siguin unes festes solidàries, alegres, divertides i sobretot amb la plena participació dels qui hi vivim o 
desenvolupam la nostra activitat.

 Esperam que l’esdeveniment serveixi per crear un enllaç d’amistat i germanor entre tots nosaltres. Desitjam, a més, 
que aquestes festes puguin crear un ambient de “barriada” i ajudin a conèixer-nos millor o, almanco, que siguin l’inici 
de noves amistats.

Volem fer poble. Volem fer barri.

Aquest és el gran esforç que mou els que formen part de la comissió de festes, veïns i entitats col•laboradores. Com 
veureu per cada dia hem programat actes solidaris, culturals, lúdics i de tota mena, amb la finalitat de divertir nins, 
joves i no tan joves.

Esperam la vostra participació i ajuda, així com els vostres suggeriments per millorar les festes de cada any i sempre 
amb l’ objectiu de fomentar la participació activa, positiva i compromesa amb el barri i les seves demandes socials. 
Recordeu que sense vosaltres els esforços de l’Associació no tenen cap sentit. 

Aquest és el nostre missatge: Amb tanta “bona gent”, tan sols es pot tenir una “gran barriada” que es mereix 
unes festes meravelloses.

Bones festes d’estiu i molts d’anys per a tothom!

Pots seguir-nos en: www.avesforti.net, Facebook, Youtube, Twiter.
Contacte mail: avesforti@gmail.com

Comissió de festes.
Salvador Maimó.

President.
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DISSABTE, 2 DE SETEMBRE

DILLUNS, 4 DE SETEMBRE

 19:00 Inauguració de les festes en el seu 25è aniversari i repartiment dels programas.

 MEMORIAL GABRIEL FIGUEROLA. CAMPIONAT DE TRUC 
 16:00 Bar Sagra, c/ Pasqual Ribot, 9 
 Informació i inscripcions: Bartomeu Pons i Jaume Piña.

 TORNEIG DE BILLAR, DOMINO I PARXIS  
 Per la Gent Gran de l’esplai Es Fortí.

 19:30 PASACARRER PER XEREMIERS DE SA GARRIGA
  
 20:30 A la Plaça Madrid:
 BALL EN LINEA, GRUP DE l’ESPLAI ES FORTÍ.
 Dirigit per Tina Cardona i Tita Pujol
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DIMARTS, 5 DE SETEMBRE

DIMECRES, 6 DE SETEMBRE

DIJOUS, 7 DE SETEMBRE

 18:30 Plaça Madrid
 CONCURS DE COQUES I PASTISSOS CASOLANS 
 “Trofeu Maria LLabrés a la participació”
 Amenitzats per la música dels 
 Xeremiers de Sa Garriga
 Importants trofeus i/o regals.

 21:00 Plaça Madrid
 BALLADA POPULAR
 Amenitzada per l’agrupació: 
 BALLADORS DES RAIGUER

 19:00 Plaça Madrid.  
 Exhibició de Patinatge per  “CLUB DE PATINAJE EL ANGEL”
 Taller INICIACIÓ AL TIR DE FONA

DESFILADA I OFRENA FLORS I  DE FRUITS A LA MARE DE DÉU DE LA SALUT 
Sortida de la plaça Bisbe Berenguer de Palou. Concentració a les 19.00 hores  a la mateixa plaça
Ens acompanyaran balladors de l’Espai Gent Gran Es Fortí i de la Parròquia de Sant Sebastià.
Estau tots convidats i tots els que ho desitgin poden venir vestits a l’ample.

 18:30 Partirem de la Plaça Madrid. 
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DIVENDRES, 8 DE SETEMBRE

 20:30 Plaça Madrid.
 SOPAR DE GERMANOR A LA FRESCA.  
 On tothom està convidat a dur el seu propi sopar, 
 la millor manera de sopar al carrer 
 i en bona companyia. 
 Reserva i inscripcions punt d’informació 
 de l’Associació a la Plaça Madrid els dies 
 que es fan activitats. 
 Places limitades.

 Entrega de trofeus.

 GRAN REVETLLA / GRAN VERBENA .  
 Plaça Madrid

 20:30 Animació amb l’escola
 “YAMAHA MUSIC SCHOOL”

 22:00 Actuació de JAUME GORDIOLA  i SAIRA 
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DISSABTE, 9 DE SETEMBRE

 10:00 a 17:00 Plaça Barcelona. 

 MERCADET DE SEGONA MÀ, DISSENY 
 I ARTESANIA amb animació infantil, 
 tallers i música per tots. 

 

 17:00 a 21:00 Plaça Madrid 
 
 BUS DONA SANG

 

 18:00 Plaça Madrid 
 XIII TROFEU HIPO.  DESFILADA CANINA I ALTRES MASCOTES 
 Trofeus. Regals per als preinscrits durant la desfilada.

 FESTA INFANTIL I ANIMACIÓ  a la Plaça Madrid amb tallers de:  
 MANUALITATS AMB OBJECTES RECICLATS per Eco Barris.
 Estaria bé si podeu recolectar pel taller:  garrafes, ampolles, 
 brics, oueres, cartró, cartró de paper de vàter, CD’s i llaunes.
 PINTACARES per Es Dimonis des Cau des Boc Negre i Red Naranja apoyo solidario.
 SERIGRAFIA per Carles G.o’d.
 CERAMICA per Associació Arts Nòmades. 
 DIBUIX INFANTIL
 
21:00 a 24:00 Plaça Madrid

 

 TROBADA DE BALL EN LÍNEA
 Amb l’animació de  Maru i Toni  i de 
 tots els monitors de la zona.    
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DIUMENGE, 10 DE SETEMBRE

 12:00  A l’atri de l’església de Sant Sebastià amb els Xeremiers de Sa Garriga.
 CONCERT- RECEPCIÓ A LES AUTORITATS I FELIGRESOS 

 12:15 PRESENTACIÓ DEL PREGONER 2016 a càrrec de Joana Aina Escalas Vicens                               
 PREGÓ a càrrec de Francesc Amengual Rigo

 12:30 MISSA SOLEMNE.
 Oficiada per Monsenyor D. Antonio Burguera Cabrer. 
 Rector de la Parròquia de Sant Sebastià.

 BALL DE L’OFERTA a càrrec dels Dansadors  l’Esplai Gent Gran Es Fortí. 
 Tots els que ho desitgin poden venir vestits a l’ample. 

 13:30 Cloenda:  Ballada Popular al carrer, amenitzada per els Xeremiers de Sa Garriga.
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Passatge C’an Curt, 22
07005 Palma. Baleares

T. 971 60 69 59 • M. 678 535 691
info@imprentadisgraf.com • www.imprentadisgraf.com

TALLER PROPIO Y SIN INTERMEDIARIOS

100% MALLORCA

RESERVA YA TUS CALENDARIOSPARA EL
2018

RESERVA YA TUS CALENDARIOSPARA EL
2018
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DIUMENGE, 10 SETEMBRE

DILLUNS, 11 SETEMBRE

DIMARTS, 12 SETEMBRE

Plaça Madrid.

 19:00 Trobada i balls de CASSES REGIONALS participen:
 HOGAR CANARIO                  
 CASA REGIONAL DE MURCIA – GRUPO VIRGEN DE LA FUENSANTA

 20:00  BALLADA POPULAR. 
 Amenitzada per l’agrupació: Aires des Pla de Marratxí

 18:30 XERRADA DE MESURES DE SEGURATAT impartit per Inspectors de la Policia Nacional
 Lloc: ESPAI GENT GRAN ES FORTI
 carrer Francesc Marti i Mora, 1 (Galeries Es Fortí)

 18.30 Plaça Madrid. 
 JORNADA ESPORTIVA PER JOVES

 GIMNASIO ESCUELA BALBOA
 Exhibició d’arts marcials                                          

 DINAMO amb Dmd-Xiringuito.  

 20:15 FESTA JOVE amb L’ANIMACIÓ del 
 DJ. ALEXSONG  
 “DANCE EDM-REGGETON-TRAP”

 

VIII JORNADES SOLIDÀRIAS I MULTICULTURALS
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PROPUESTA DE LA AVV ES FORTÍ A LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

Paseo-Bulevard con carril bici  hacia el Parc de Sa Riera, 
de Plaza Barcelona a la calle Salvador Dalí i Parc de Son Cotoner.

Este Paseo bulevard con árboles enlazaría la plaza Barcelona y avenida San Ferran  
con la calle Salvador Dalí, estaría ubicado al lado de la acera que colinda con el 
parque de Riera, el recorrido sería por la calle Sini D’en Gil, Joan Dameto y cruzando 
o bordeando el Parc de Son Cotoner para enlazar con la calle Salvador Dalí.

 
Para conseguir el espacio 
suficiente para este paseo  
en todo su recorrido seria 
integrarlo con el parque 
de Sa Riera, derribando 
el muro de cemento, 
sustituyéndolo por una 
barandilla metálica y 
ensanchando la acera 
hacia el  parque. De esta 
manera no afectaría a la 
circulación de vehículos  y 
número de aparcamientos.

El objetivo de esta propuesta es crear un nuevo itinerario peatonal y ciclista, 
complementado con los Corredores Verdes y la 1ª fase del Bosc Ùrba, potenciando 
y activando el paso por el Parque de Sa Riera por la entrada de la calle Joan Dameto 
y pudiendo cruzarlo trasversalmente hacia  las barriadas de  los distritos de norte, 
centro y ponent, o sea uniría las principales barriadas de la zona Son Cotoner, Son 
Dameto, Serralta, Es Fortí con las de Bons Aires, Blanquerna, Camp Redo i Cami 
Jesús,  de la misma manera serviría para unir los tramos de carril bici que ya existen. 
Por lo tanto, supone una reordenación y transformación del paisaje urbano de la 
zona, devolviendo y abriendo a los vecinos el entorno hacia el Parque de Sa Riera, 
ya que es un proyecto que dará valor a toda la zona y por supuesto a toda la 
ciudad.

Podéis votar esta propuesta en  https://tufas.palma.cat/  a partir de la segunda  
quincena de septiembre, más información http://www.avesforti.net/
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DIMECRES, 13 DE SETEMBRE

DIJOUS, 14 DE SETEMBRE

 18:00 Conferències i reunió amb la assistència de la regidora 
 de Participació Ciutadana, Eva Frade.

 -Tots junts per un turisme sostenible, amb recuperació del patrimoni històric cultural, 
entenent el canvi climàtic; per l’urbanista Oscar Margenet Nadal (arquitectes dissenyadors 
i planificadors per la responsabilitat social, Arc Peace en el seu 30è Aniversari)

 - Horts urbans per Aurora Ramos, llicenciada en física i professora de secundaria.
 - Sa Riera un bosc per la meva ciutat, Palma; explicarem el projectes presentats al 

pressupostos participatius i el projecta de l’ajuntament  del bosc urbà del canòdrom i 
velòdrom per Salvador Maimó

 - Pressupostos Participatius  per  Eva Frade

Lloc:  ESPAI GENT GRAN ES FORTI
 carrer Francesc Marti i Mora, 1 (Galeries Es Fortí.)

 20:30 al carrer, Damas Calvet, nº 7,  al  pati de la  Parròquia Sant Sebastià                                
 NIT SOLIDÀRIA. Organitzat per les Voluntàries d’Acció Social. Entrada gratuïta. 
 Contarem amb actuacions  diverses com monòlegs, sainets, ball de bot,... i per la 
 Coral de l’espai Gent Gran Es Fortí  i el grup Som  D’aquí.

ACCIÓ SOCIAL PARROQUIA SANT SEBASTIÀ (Càritas)  Obrirà les seves portes perquè tots 
puguem aportar un petit donatiu o una ajuda  per la campanya de recollida de:
• Aliments  no peribles com oli, llet, sucre, llegums, arròs i conserves, etc. 
• Productes de neteja, detergents, sabó, fregones, escombres, bosses etc.  
• Productes d’higiene personal com raspalls i pasta dental, gel, xampú, útils afaitar..., Vos 
informa’m que totes les voluntàries de la Parròquia realitzen una labor desinteressada amb tots 
els que necessiten la seva ajuda, actualment donen servei a més de 40 famílies de la barriada.
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Floristas desde 1977

“Porque las flores nos 
acompañan durante

nuestra vida”

FLORES · PLANTAS
COMPOSICIONES

NUPCIALES Y FUNERARIAS

Emili Darder, 19
07013 Palma de Mallorca

Tel. 971 73 45 77 • Fax 971 45 79 62

C/ Francisco Marti Mora, 1
Galerías Es Fortí, Local 16 • Palma de Mallorca

Tel.: 971 286 189 • 602 448 453

Doctrina Espirita: Consuelo y esperanza
a través del conocimiento.

Centro Espirita La Buena Nueva A.D.S
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DIVENDRES, 15 DE SETEMBRE

DISSABTE, 16 DE SETEMBRE

 20:00 Plaça Madrid

 CONCERT A LA FRESCA per la:
 BANDA DE MÚSICA DE S’ALMUDAINA

 21:30 Plaça Madrid.

 BALLADA POPULAR
 Amenitzada per:
 BALLADORS DES RAIGUER
 

 10:00 Plaça Madrid, durant tot el dia.  MERCADET SOLIDARI DE SEGONA MÀ.

 17:00  Plaça Madrid 

 ANIMACIÓ MUSICAL I TALLERS  DE: DIBUIX INFANTIL I MANUALITATS  
 per Associació Arts Nòmades. 

 17:00 Plaça Madrid

  III CAMPIONAT DE TIR DE FONA 
 “TROFEU JOSEP SANCHIS”                     
 Tirada oficial de la Federació Balear de 
 Tir de Fona, en la modalitat pilota, homes,    
 dones, nins i promoció.

 19:30 Plaça Madrid
 
 Poetry Slam nº 100
 10 Poetas, 3 minutos, 1 vencedor
 El público elige.
 SLAM MALLORCA MES A MÈS   
 -Eso me lo dices en la calle
 -Tus palabras son órdenes para mi.
 Y ya la tenemos liada, el Poetry Slam nº100 
 de Palma no tendrá techo, es para cobardes. 
 El transgressor  David Trashumante dará 
 cuenta de ello como invitado especial. 
 Si te lo pierdes te encontraremos.
 Invitado musical Joe Orson 
 You’ll never slam alone.
 

Organitzat per: Slam Mallorca mes a més 
i Cafè a Tres Bandas
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DIUMENGE, 17 DE SETEMBRE

Excursió a l’Ermita de Crestatx i Sa Pobla

 9:00 Sortida  (Pascual Ribot, nº 1)  -  
 Visita a l’Ermita de Crestatx, on serem rebuts amb Xeremiers.
 Berenar: Panada i aigua. 
 Visita a Sa Pobla: museu de Sant Antoni i el dimoni  i al  Mercat. 

 13:30 Dinar al Restaurant  Sa Creu - Petra
 Arroz Brut i de segon quatre plats a elegir, inclòs: begudes, cafè i xupito.
 Cloenda: Ball i música. Preu 22 €
 Inscripcions i pagament: Esplai Gent Gran Es Fortí o la parada de l’Associació a la   
 Plaça Madrid, els dies que es fan activitats, fins el dissabte dia 16 setembre. 
 Places limitades. En cas de no acudir, no es retornaran els dobles.   
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Tropicana Dreams és un Festival 
d’autoedició gràfica i sonora organitzat 
pel col•lectiu Children of Corita que pretén 
generar un espai d’intercanvi cultural 
alternatiu. Tendrà lloc al nou Centre 
Cultural Casa Planas, l’entrada és gratuïta 
i hi podreu trobar una mostra de fanzins, 
llibres d’artista, làmines serigrafiades i altres 
bogeries gràfiques d’arreu del Món, així com 
discs de vinil, cassetes i edicions musicals 
DIY (DIY = Fes-ho tu mateix/a). Alhora, 
comptarem amb diverses actuacions 
musicals, xerrades i debats i tallers per a tothom. 
Més informació a: www.tropicanadreams.org

 

Oferta para  visitar el  Museo de Artes Decorativas de Mallorca, se encuentra ubicado en la 
Carretera de Sóller, número 11, km. 4, pasado el instituto de Son Pax.                             
  
La entrada general cuesta 8 euros, pero si los vecinos  acuden durante los días en 
los que se celebran las fiestas  de Es Fortí y en recepción dicen: “Som de Es Fortí”,
solo  se les cobrará 3 euros por la visita,  que dura aproximadamente una hora.

DIES 29 I 30 DE SETEMBRE I 1 D’OCTUBRE

DIES 2 DE SETEMBRE AL 1 D’OCTUBRE

Notes informatives: El programa podria sofrir modificacions per causes alienes a l’orga-
nització. L’organització no es farà responsable dels possibles accidents dels participants. 
Demanam que ens disculpeu per les molèsties que l’esdeveniment us pugui ocasionar.   
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971 73 09 60




