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Benvolgudes i benvolguts,
Les festes de Sant Marçal sempre són un bon moment per a 
retrobar-nos amb la gent que estimam. Enguany, per mor de les 
excepcionals circumstàncies que vivim, celebrarem unes festes 
molt diferents a les que s’han fet fins ara. L’església de Sant Marçal 
no serà l’únic espai de programació d’activitats, sinó que trobarem 
esdeveniments repartits arreu de la geografia del nostre terme, tot 
emprant les instal·lacions esportives a l’aire lliure, ideals en el 
moment actual. 

Amb aquest fulletó digital vos donam a conèixer la programació 
d’enguany, que vol ser diversa i per a tots els públics. Les arts 
escèniques hi tendran un paper important, amb esdeveniments de 
teatre, cinema i circ. També la música, amb diferents estils i 
registres, tendrà el seu lloc: la Banda Municipal, l’Orquestra de 
Cambra de Mallorca i el concert revetler de Xanguito en seran 
protagonistes. Per altra banda, espais de reflexió i debat a l’entorn 
del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI tendran el seu moment. 
Finalment, podrem gaudir de Lumínica, un espectacle de llum i so 
que, a mode simbòlic, ens unirà a tots els marratxiners i marratxine-
res.

Bones festes i visca Sant Marçal!

Benvolgudes i benvolguts,
Teniu a les vostres mans el programa de les festes de Sant Marçal 
2020, unes festes marcades pels aconteixements dels darrers 
mesos, tant a nivel global com a nivell local, que han marcat el 
nostre dia a dia. Des de l’Ajuntament de Marratxí hem volgut mante-
nir la nostra setmana d’activitats en torn al nostre patró, tot 
adaptant-nos a la nova realitat i amb intenció d’engrescar a tothom 
amb les majors garanties.

Som un municipi viu, amb una diversitat que ens fa especials, i 
enguany ho volem celebrar de forma molt especial. Davant la 
pandèmia que ens ha tocat viure els Marratxiners hem demostrat 
responsabilitat i saber estar a l'altura davant les adversitats, hem 
demostrat que el compromís és una de les nostres millors caracte-
rístiques i que junts som més forts. Per això ara ens toca gaudir de 
les nostres festes i ens toca fer-ho de manera responsable davant 
els protocols sanitaris necessaris; però ho farem com millor ho 
sabem fer, gaudint les festes de Sant Marçal amb les nostres 
famílies i amb la gent a qui estimam. Vos convidam a celebrar un 
Sant Marçal diferent però amb l'essència de sempre. 

Bones festes i visca Marratxí!

Miquel Cabot
Batle de Marratxí

Josep Ramis
Regidor de Cultura



Dimecres 24
- 19.00 h. Adoració al Santíssim.
Església de Sant Marçal.
Organitza: Parròquia de Sant Marçal.

- 22.00 h. Cinema a la Fresca.
Pel·lícula ‘100 Metros’
Amb Dani Rovira, Karra Elejalde i Alexandra Jiménez.
Acomodament a les 21.30h. 
Camp de futbol de Son Macià – Sa Nova Cabana.
Aforament màxim: 300 persones. Amb reserva*

Dijous 25
- 22.00 h. Teatre amb 
‘Smiley, Una Història d’Amor’ 
Acomodament a les 21.30h.
Camp de futbol de Can Gaspar, 
Es Pla de na Tesa.
Aforament màxim: 300 persones. Amb reserva*

Divendres 26
- 18.00 h. Marratxí Express – Bici Edition. 
Gimcana fotogràfica amb bicicleta.
Grups de màxim 20 persones. Ruta I (es Pont d’Inca, Cas Capità i 
es Pla de na Tesa) i Ruta II (es Figueral, Sant Marçal, sa Cabaneta, 
Pòrtol).

- 20.00 h. Concert de l’Orquestra de 
Cambra de Mallorca. 
Amb la direcció de Bernat Quetglas.
Església de Sant Marçal.
Aforament màxim: 150 persones. Amb reserva*



Dissabte 27
- 17.00 h. Testimonis en primera persona amb 
Chrysallis, associació de families de menors trans. 
Online

- 18.00 h. Cinefòrum LGTBI 
‘120 Pulsaciones por Minuto’
Pel·lícula, debat i exposició fotogràfica de la mà 
de Laura Esteva. Aforament màxim 20 persones. 
Amb reserva. Espai Jove. Es Pont d’Inca.

- 22.00 h. Concert Jove amb Xanguito. 
Acomodament a les 21.30h.
Amb la col·laboració del Catàleg d’Activitats Culturals del 
Consell de Mallorca.
Camp municipal de futbol de Son Caulelles. Pòrtol.
Aforament màxim: 300 persones. Amb reserva*

Diumenge 28
- 12.00 h. Circ a la Fresca.
Circ Bover. Actuacions a les 12.00, 17.00 i 19.00 h.
Pista exterior coberta del Poliesportiu Municipal, 
Es Pla de na Tesa.
Aforament màxim: 60 persones per actuació.
Reserves al telèfon 689 952 903 (Circ Bover).

- 20.30 h. Concert de la Banda 
Municipal de Marratxí. 
Amb la direcció de Silverio Duato.
Església de Sant Marçal.
Aforament màxim: 100 persones. Amb reserva*



Dilluns 29
- 19.00 h. Comença amb un Bon dia!
Presentació de la campanya 
Organitza: Obra Cultural Balear de Marratxí.
Online

- 22.00 h. Lumínica Marratxí 2020. 
Espectacle de llum i so 
Des de casa teva, mira en direcció a l’edi�ci Erika 
(Es Pont d’Inca) 
A les 22.00, 22.15, 22.30 i 22.45.

Dimarts 30
- 11.00 h. Missa solemne en honor 
a Sant Marçal, patró de Marratxí.
Amb l’acompanyament dels Xeremiers de
Marratxí. Església de Sant Marçal.
Organitza: Parròquia de Sant Marçal.

- 20.30 h. Sessió de DJs
Dj Karma, Dj Víctor DH i Dj Pere Fly. De la mà
dels Espais Joves de Marratxí.
Online

- 22.00 h. Lumínica Marratxí 2020. 
Espectacle de llum i so 
Des de casa teva, mira en direcció al Museu del Fang 
(Sa Cabaneta). A les 22.00, 22.15, 22.30 i 22.45.



Exposicio

Reserves a

Del 18 de juny al 8 de juliol. Exposició 
d’art contemporani ‘More Murk’, de Joan

Oliver. 
De dimarts a dissabte de 18 a 20 h.

S’Escorxador de Marratxí.
Es poden concertar visites de grups reduïts amb l’artista a

escorxador@marratxi.es.

FESTES.MARRATXI.ES



Consell de Mallorca


