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Salutació
No hi ha any que els galileus i les galileues deixem de fer festa a principi de setembre. Tenim aquest costum tan sa, què hi hem de fer? I enguany
tampoc volem deixar de fer-ho. Malgrat que l’estiu hagi estat llarg i calorós, els
dies ja s’hagin escurçat, molta de gent hagi acabat les vacances i els que encara van a escola estiguin a punt de començar-la, estam esperant ben il•lusionats
per gaudir i celebrar plenament les festes de la Mare de Déu de setembre.
Amics de Galilea ha estat fent feina durant tot l’any per poder presentar-nos un programa ben engrescador, amb aquelles activitats tradicionals i
úniques que identifiquen les festes de Galilea, però també segur que ens sorprendran, com cada any, amb alguna novetat. El que és cert és que tant una
cosa com l’altra ha estat preparada amb la il•lusió d’aconseguir un objectiu: el
goig de poder-les gaudir amb salut i alegria tots plegats.
Des de l’Ajuntament també estam fent feina amb aquest sentit, consolidant i modernitzant serveis ja existents, però també amb noves apostes per al
poble de Galilea, com és el nou espai verd públic de ses Timbes i l’adquisició
del solar de Son Marcó per a la futura construcció del Parc i Centre d’Acolliment
de Visitants. Ho feim també amb molta il•lusió, i amb un únic objectiu: contribuir
a la millora de la qualitat de vida de tota la gent que viu a Galilea.
Amb aquest esperit de festa, d’alegria i de gaudir de la vida, us anim a
participar a tots i a cadascun dels actes de les festes d’enguany. També desitj,
i tenc l’esperança que sigui així, que l’objectiu de millorar la vida dels veïnats i
veïnades de Galilea sigui una realitat.
De tot cor us desitj molts d’anys i molt bones festes de la Mare de Déu
de setembre.

					

Gabriel Ferrà i Martorell. Batle

Introducció
Aquests dies són els més esperats de tot l’any pels galileus i per
les galileues, unes dates carregades de retrobaments, rialles i dinars i
sopars de germanor. Unes festes arrelades a la tradició però que també
incorporen noves propostes i activitats.
Amics de Galilea organitzam les festes de manera desinteressada, només amb la intenció que hi trobeu actes per passar-ho bé. Per
això, intentam fer una celebració per a tothom i tan variada com ens és
possible. Tenim poques mans, però amb elles treballam tant com podem per dur-les a terme, i per això aprofitam l’avinentesa per convidar
a tothom que vulgui fer-nos costat a participar-hi i a posar el seu granet
d’arena.
Com veureu, el programa que teniu a les mans està il•lustrat
amb algunes imatges antigues que us mostràrem l’any passat a l’exposició que férem a sa Mola; esperam que en gaudiu i que en faceu de
noves per immortalitzar la gran Festa de Galilea.
Molts d’anys i molt bones Festes!

Amics de Galilea

CAMISETES DE LES FESTES 2018
Podeu comanar les camisetes de les festes d’enguany a través del correu electrònic <camisetesdegalilea@gmail.com>. Hi heu d’escriure el
vostre nom complet, telèfon, nombre de camisetes i talla [infants (especificau edat), S, M, L, XL]. Podeu comanar-ne fins dia 31 d’agost.

Us animam a fer fotos de les festes i a compartir-les a les xarxes socials
amb el hastag #FestesGalilea2018.

Si voleu estendards de les festes de Galilea, telefonau al 639428385.

DE FESTA, MALLORCA LLIURE D’AGRESSIONS SEXISTES
Decàleg
1. Si vius una agressió sexista, no callis. ACTUA! Demana ajuda.
Digues «No i punt!»
2. Si et diuen «No i punt!», accepta la negativa.
3. Si veus una agressió, ACTUA!: expressa el teu rebuig i ajuda la
víctima.
4. Si no hi ha consentiment explícit, és una agressió.
5. Res no justifica una agressió: ni la manera de vestir, ni l’exhibició del
cos, ni l’orientació sexual.
6. Sota la influència de l’alcohol i de les drogues cap consentiment no
és vàlid.
7. No toleris comportaments masclistes en el teu entorn: les bromes
sexistes, el control, bravejar, engelosir... és assetjament.
8. Viu relacions sanes, lliures i en igualtat: no tot val!
9. Les persones podem canviar d’opinió. Respecta els límits i les
decisions de l’altra persona.
10. Atemptar contra la llibertat sexual de l’altre és un delicte.

Si necessites ajuda per una agressió, telefona a l’112.

Divendres, 31 d’agost
21.30 hores La nit dels bars de Galilea
Soparem al mig de la plaça i els aspirants a artistes podreu pujar a l’escenari per cantar amb el karaoke professional a càrrec del grup Etxem
de Lloca.
En aquesta vetlada hi col·laboren: Cafè Sa Plaça, el Restaurant Ca
n’Andreu i Amics de Galilea.

Dissabte, 1 de setembre
9 hores
Endomassada
Continuam la tradició d’endomassar el portal d’entrada a la plaça de Galilea. Duis murta, branques d’ullastre i/o flors i entre tots aconseguirem
donar una bona benvinguda a tothom que vengui de festa.
De 10 a 12 hores
Taller d’estels
Vine a fer el teu estel. En Benet Morey ens ensenyarà a fer-ne per després dur-los a volar, diumenge dia 9 a sa Mola.
Lloc: Edifici polivalent.
17.30 hores

Pintada del carreró

Deixa la teva emprenta, obra d’art o dibuix al carreró. Les festes ja són
aquí!
18 hores
Repicada de campanes
Amb l’esperada pluja de llepolies i la tradicional hissada de banderes,
amb el so dels tambors i flabiols d’en Toni Salom i en Pau Emili, i les
xeremies d’en Biel Genovart.
Lloc: Sa Plaça.

19 hores
Pregó
Enguany, l’escriptor Pere Morey i Servera parlarà de vivències, records
i anècdotes relacionades amb Galilea. El popular autor mallorquí ha escrit obres especialment adreçades a un públic infantil i juvenil, i la seva
obra s’ha traduït a l’alemany, a l’espanyol i al francès. El seu darrer llibre
es titula Els contes de l’Illa petita (2018), però també és conegut per
L’anell de Boken Rau o La darrera canonada. Mallorca, 1715. Presentarà l’acte: Biel Ferrà.
Lloc: Sa Plaça.
20.30 hores Jazz Km0 a Son Falcó
No us podeu perdre aquest acte gastronomicomusical: Jazz perquè
ens delectarem amb el grup Els Emmentals, que oferiran un concert
de groove-jazz ben animat i entretingut; Km0 perquè podrem degustar
les delicatessen que ens oferiran els cervesers de Galilea, amb tapes
elaborades amb productes locals, i la seva cervesa per acompanyar-ho
(preus econòmics!).
Lloc: Son Falcó.

Diumenge, 2 de setembre
10 hores
Castells d’aigua
Una de les atraccions més divertides de les festes de Galilea. Estàs
preparat per refrescar-te i passar una bona estona?
Lloc: Poliesportiu.
11 hores
Taller de cosmètica natural
Zaira Bordoy ens ensenyarà com podem cuidar el nostre cos i la nostra
pell d’una manera natural i respectuosa amb l’entorn.
Lloc: Sa Plaça.

17 hores
Inscripció i inici del Gran Torneig de Futbolí
El torneig més esperat dels que practiquen esport sense haver de córrer
i suar gaire ja és aquí. Siau puntuals per apuntar-vos-hi. El mateix dia
se’n farà la final.
Lloc: Poliesportiu (sala del futbolí).
20.30 hores Ballada popular
Veniu a ballar amb l’agrupació Aires de la Cala, que venen des de Pollença per sonar i ballar una bona estona.
Lloc: Sa Plaça.

Dijous, 6 de setembre
18 hores
Il·lusions del Màgic Albert
El show d’aquest jove mag us deixarà bocabadats, amb jocs i trucs amb
cartes, anelles, desaparicions i levitacions. Uns espectacle que no us
podeu perdre!
Lloc: Sa Plaça.
21 hores
Cinema per a tots els públics: Campeones
Marco, un entrenador professional de bàsquet, es troba davant una crisi
personal i, alhora, es posa a entrenar un equip de persones amb discapacitat intel•lectual. El que comença com un problema es converteix en
una lliçó de la vida. Durada: 124 minuts.

Divendres, 7 de setembre
18 hores
Quines
Enguany incorporam a les festes aquesta activitat lúdica que té una

finalitat no lucrativa, ja que els guanys es destinen solidàriament a la
protectora d’animals de Puigpunyent Amics i Amats.
Lloc: Sa Plaça.

19 hores
Exposició d’Angela von Neumann
Recorregut introductori sobre l’obra de l’artista Angela von Neumann.
Tot i haver-nos deixat l’any 2010, la seva obra continua ben viva i vigent.
L’exposició de pintura romandrà oberta els dies 7, 8, 9 i 10 de setembre
de 17.30 a 20.30 hores.
Lloc: Edifici polivalent.

21 hores
Sopar a Plaça
Pa amb oli amb formatge mallorquí, pebre verd, rem i sangria (Preu 4 €).
I de postres, coques dolces, col•laboració de veïnes i veïns de Galilea
que en vulgueu dur (Preu 1 €). Sangria amb la col•laboració de Fruites
Contestí del Mercat de Santa Catalina.
Lloc: Sa Plaça.
22.30 hores Embutar
El joc on els sentits no serveixen de res i s’ha de jugar amb el cor. Primer
embutaran els més menuts i a continuació els més grans.
I després d’haver embutat… o no, ballarem amb el DjEridú.
Lloc: Sa Plaça.

Dissabte, 8 de setembre, dia de la Patrona
10 hores

Cercavila amb els Xeremiers de Son Roca

11 hores
Missa solemne amb el ball de l’oferta a càrrec de l’escola de Ball de Bot de Galilea
Lloc: Església de la Immaculada Concepció.
12 hores
Homenatge a la nostra gent amb seny
Hi haurà un petit aperitiu per a tots els assistents.
Lloc: Sa Plaça.
17.30 hores Triatló de fruites
Menjadors de síndria, equilibristes del raïm i llançadors de garroves,
preparau-vos per competir i passar una estona entretinguda amb tres
proves refrescants i nutritives.
Lloc: Sa Plaça.
19.30 hores Presentació del conte Ten Day Garden
Saskia Ulbricht i Kiko Mut, veïns de Galilea, presentaran el conte Ten
Day Garden, escrit i il·lustrat per la pintora Angela von Neumann, que
molts de vosaltres vàreu tenir la sort de conèixer.
23 hores
Nit de Revetla
Amb les actuacions musicals dels grups: 4L i Madòna. Acabarem amb
una sessió de DJ per continuar amb la festa. Viu la festa amb civisme i
respecte.
Lloc: Sa Plaça.

Diumenge, 9 de setembre
11.30 hores Volada d’estels
Esperem que el déu Èol bufi amb força per fer volar els vostres estels,

el que més amunt arribi i més temps estigui volant tendrà premi! (Només
optaran a premi els estels de fabricació pròpia)
Lloc: Sa Mola.
18.30 hores IV Cursa o passejada solidària a favor de Càritas
Inscripció (3 €) i concentració a la Plaça. I els que vulgueu hi podreu
col•laborar amb el dorsal zero (donatius anònims i voluntaris).
Lloc de trobada: Sa Plaça.
21 hores
Teatre: Per ser rics, hem de ser amics
Autor Miquel Forteza i Llopis. Director: Eric Burger. Companyia: Vostè
Perdoni. Per ser rics, han de ser amics; en aquesta comèdia, és així.
Dos matrimonis creuats, si volen aconseguir l’herència, no els queda
altre remei que ser-ho. Però aquí, passa una cosa molt curiosa, abans
havien festejat a la inversa i això, si no van vius, els podria deixar sense
herència. Ja en veureu les conseqüències. Durada: 80 minuts.
Lloc: Sa Plaça.

Dissabte, 15 de setembre
9.30 hores
Excursió
Si no hi ha canvis de darrera hora, visitarem la Cova dels Cavallers.
Pensau a dur pa a taleca per berenar, i procurau no embrutar l’entorn.
21 hores
Festó
Cada veïnat ha de dur la seva especialitat culinària per compartir. Pensau a dur beguda, plat, tassó i coberts.
NOTA FINAL: Si per motius imprevists, l’ordre del programa s’hagués
de canviar, els organitzadors dels actes es reserven el dret de fer-ho de
la forma que creguin més convenient d’acord amb les circumstàncies.

Els organitzadors procuraran que tots els actes comencin a l’hora anunciada.
Col·laborem-hi tots perquè tot surti bé!
HI COL·LABOREN:
Agropecuaria Son Vich de Superna, SL
www.sonvichdesuperna.es
Tel.: 616 153 095 • 971 764 476
Agrotramuntana, SL
Son Serralta - Puigpunyent
Tel.: 971 616 726
Apotecaria Balaguer Balaguer, CB
Crta. de Galilea, 10. Puigpunyent
Tel.: 971 614 192
Balimsa. Baleares de limpieza, SA
Nou Camí Roig, 7. Palma
Tel.: 971 750 424
Bar Cafeteria Es Pont
Carrer de sa Travessia, 2. Puigpunyent
Tel.: 971 614 116
Bar Es Tiberi
Poliesportiu municipal
Bar Joan Frau
Mercat Santa Catalina. Palma
Tel.: 971 737 862

Bar Restaurant Ca n’Andreu
Plaça Pius XII, 1. Galilea
Tel.: 971 614 187
Cafè Sa Plaça de Galilea
Plaça Pius XII, 4. Galilea
Tel.: 971 147 206
Can Falet
Carretera de Galilea-Puigpunyent
Can Jordi Restaurant
Carrer de sa Travessia, 32 A. Puigpunyent
Tel.: 971 614 131
Can Toni Piensos
C/ Joan Mascaró i Fornés, 18. Palma
Tel.: 971 200 796
Can Ribas Embotits
Joan Ribas Betti
Tel.: 689 321 449
Cas Cerveser. Cervesa artesana
C/ del Rellotge de Sol, 27. Puigpunyent
Tel.: 666 867 744
Ca sa Nina. Cafè concert
C/ de Ciutat, 2. Puigpunyent
Tel.: 648 128 515

Construccions Mayoral Díaz, CB
Es Rafal, 10. Galilea
mayoral@hotmail.com
Tel.: 644 162 557
Construccions Puigpunyent i Galilea, SL
Salvador Ramon Matas
Tel.: 629 607 073
Es Casat Nou
Espai Motor. Taller d’automoció
Gremi Fusters, 20
Polígon Son Castelló. Palma
Tel.: 669 709 168
Esther Cerdà
Laboratori pròtesis dentals
C/ de Joaquim M. Bover, 13. Palma
Tel.: 971 461 103
Ferreria Puigpunyent
Carrer Major, 46. Puigpunyent
Tel.: 619 442 577
Ferreteria i drogueria Calvià
C/ Major, 5. Calvià
Tel.: 971 670 898
Ferreteria Son Garrit
Camí dels Reis, 117. La Vileta
Tel.: 971 793 448

Forn s’Estanc
C/ de sa Travessia, 32. Puigpunyent
Tel.: 971 147 025
Francesc Canyelles
Arquitecte tècnic
C/ des Clapers, 4. Galilea
Tel.: 654 333 169
Fruites Contestí
Mercat Santa Catalina
www.contesti.es
Tel.: 971 733 631 - 636 382 760
Gaspar Moragues Palmer
Jardineria, talla d’arbres i poda d’altura
Tel.: 676 213 335
Germans Fiol Ferrà, CB
Fruites i verdures
Mercat Pere Garau, 23, 24 i 25
Tel.: 971 273 704
Gran Hotel Son Nét
Carrer de Son Nét, s/n
www.sonnet.es
Tel.: 971 147 000

Instal·lacions Nofre
Electricitat i fontaneria
C/ des Torrentó, 12. Puigpunyent
Tel.: 650 222 602

Nadal Gomis Caldentey
Jardins i paisatges
Tel.: 607 584 512
Jardins Crespí, SL
Son Serralta, 10. Puigpunyent
Tel.: 609 246 432
Javier Celorrio Alonso
Piscines i jardins
Tel.: 629 935 636
Mallorca Llum
Crta. nova d’Estellencs, 29. Puigpunyent
www.mallorcallum.es
Tel.: 971 614 398
Maties Sampol Martorell
Construccions
C/ de sa Taverna, 3. Puigpunyent
Tel.: 650 318 346
Miquel Moragues Palmer
Jardins
Crta. des Capdellà, 65. Galilea
Tel.: 607 876 495
Multicines Ocimax
C/ del Bisbe Pere Puigdorfila, 1. Palma
Tel.: 971 750 673
Multicines Rívoli
C/ d’Antoni Marquès, 25. Palma
Tel.: 971 294 926

Musolas Amengual Pou
Advocats
C/ Escudella, 12. Sa Cabaneta
Tel.: 971 201 818
Perruqueria Maria Martínez
Crta. nova d’Estellencs, 29. Puigpunyent
Tel.: 971 614 398 - 669 373 961
Pintures Frau
Venda i aplicació
Tel.: 606 097 857
pinturesfrau@gmail.com
Promocions Puigpunyent, SL
C/ del Gremi de Boneters, 48. Palma
Tel.: 971 764 476
Restaurant La Vila
Art culinari
Crta. de Galilea, 1. Puigpunyent
Tel.: 971 614 108
Sa Roteta Botiga de vins
Mercat de Santa Catalina, 15-16
saroteta@gmail.com
Tel.: 971 458 263
Son Cotoner d’Avall
Son Ferretjans
Son Noguera

Son Pont Agroturisme
Crta. Palma-Puigpunyent km 10,8
www.sonpont.com
Tel.: 971 719 527
Son Puig Bodegues
Camí de Son Puig, s/n. Puigpunyent
Tel.: 971 614 184
Son Serralta
Supermercat Bip Bip
Crta. de Galilea, 9. Puigpunyent
Tel.: 971 616 792
Supermercat Ses Cotxeries
C/ Major, 4. Puigpunyent
Tel.: 971 614 102
SPAP Son Bru
The Rose Bistro
Carrer de sa Travessia, 16. Puigpunyent
Tel.: 971 614 360
Vidres i Aluminis Galatzó
C/ de l’Ametler, 11. Palma
cristaleriagalatzo@gmail.com
Tel.: 971 478 388 - 616 928 787

Gràcies a tothom!

