
del 23 de juny al 3 de juliol
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Estimades, estimats,

Sant Marçal ja és aquí! Arribam a l’equador d’aquest 2022 amb moltes ganes de celebrar les 
nostres festes més tradicionals amb totes i tots vosaltres.

Entre dijous dia 23 de juny i diumenge dia 3 de juliol, Marratxí viurà unes festes en les quals els i 
les protagonistes sereu vosaltres, i des de l’àrea de Cultura s’ha organitzat un programa molt 
complet que esperam que gaudiu. 

Com sempre, la cultura serà fonamental. L’art, la música i el ball són part indissociable de Sant 
Marçal, i podreu comprovar que enguany li hem donat un impuls especial. És un honor comptar 
amb grups tan mítics com Sopa de Cabra, Los Inhumanos o Manel al nostre programa, amb els qui 
compartirem les seves melodies, records i lletres, que formen part de la vida de tanta gent. A més, 
celebrarem el concurs Marrockxí divendres dia 1, amb grups locals que tenen molt de futur.

Tornarem gaudir amb el certamen de pintura, que enguany arriba a la seva XXXV edició, a més de 
les ballades, la trobada de la nostra gent gran, exhibicions 
esportives i espectacles, gràcies a la implicació de les entitats 
socials del nostre municipi, que sempre sumen per fer un muni-
cipi viu i dinàmic.

En nom de tot l’equip de govern vos convid a participar de 
manera molt activa amb els amics i la família en aquestes festes 
de Sant Marçal 2022, perquè vosaltres feis que Marratxí sigui un 
poble de pobles que se viu intensament.

Bon Sant Marçal a tothom! 
Miquel Cabot

Batle de Marratxí



festes.marratxi.es

• Queda totalment prohibit emprar pirotècnia particular, no controlada per 
l’organització.
• Duis roba de cotó; calçons i màniga llarga; calçat adequat; capell o mocador al 
cap; taps a les orelles i ulleres que protegeixin els ulls.
• Els vidres de les ulleres i les càmeres es poden fer malbé amb les espires.
• No tireu aigua.
• No toqueu, recolliu o manipuleu artefactes pirotècnics.
• No fumeu ni encengueu foc prop dels contenidors de material pirotècnic.
• Com a públic per a presenciar l’actuació us heu de situar a una distància pruden-
cial.
• Heu d’evitar que els infants i les persones amb mobilitat reduïda se situïn a les 
primeres files.
• Podeu ballar amb els dimonis, però sempre amb una actitud de festa.
• Com a públic que participa al Correfoc, sou els responsables primers i únics dels 
accidents que hi pugui haver si no seguiu les recomanacions i les mesures 
assenyalades.

MESURES DE SEGURETAT PER AL CORREFOC



Zona d’atraccions a la Verònica.

DEL 24 DE JUNY AL 3 DE JULIOL

Fira amb tot tipus de productes locals i bars a la plaça 
de Sant Marçal i voltants

Fira

DIJOUS 23

Arribada a Marratxí de la flama del Canigó, procedent d’Alaró. 
Lectura del manifest i combat de gloses entre na Maribel 
Servera i en Mateu Xurí. Organitza: Obra Cultural Balear
Jardí del Museu del Fang, 19.30 h. 
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PROGRAMACIO
DE LES FESTES

Rebuda de la Flama del Canigó
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dissabte 25

Inauguració de l’exposició de les 
obres seleccionades

XXXVè Certamen de Pintura Sant Marçal

Ca ses Monges, Pòrtol. 18 h. 

De 15 a 19h Torneig de Balloon (amb inscripció )
De 17 a 20h Jocs d'habilitat,  inflables i aquàtics i Festa de 
l'escuma  (Porta tovallola)
Per a joves a partir de 12 fins a 35 anys

Festa jove!

CEIP Costa i Llobera, de 15 a 20h

També actuaran La Banda del Loki, Val9, La Canción 
del Verano i dj Sebas Rotger.  
Rotllo de Son Verí, 22 h. 

DIVENDRES 24

Amb els grups Engalba i es Raiguer

Ballada popular

Rotllo de Son Verí, 20 h.

A càrrec de Jaume Garcies, excap de Protecció Civil 
de Marratxí. Abans, amollada de coloms per part de 
la societat columbòfila “L’Esportiva Missatgera”. En 
acabar el pregó, concert de la Coral de Marratxí
Plaça de Sant Marçal, 20.30 h.

Pregó de festes

Concert de Los Inhumanos
LOS INHUMANOS



A càrrec del Club Gimnàstica Rítmica Costa i Llobera
Pavelló del CEIP Costa i Llobera, 18.30 h.

Amb concert del Conjunt Instrumental format 
per l’alumnat de l’escola.
Rotllo de Son Verí. 19 h.
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Activitat dirigida a càrrec de Toñi Oliver
Rotllo de Son Verí, 20 h.

PROGRAMACIO
DE LES FESTES

diumenge 26

dilluns 27

Ball en línia

Exhibició de gimnàstica rítmica

Fi de curs de l’Escola Municipal de Música



Mostra de la tècnica d’aquest art marcial d’origen coreà de la 
mà del Club Esportiu Taekwondo Marratxí
La Verònica, 19.30 h.

A càrrec de les Mestresses de Casa de Sa Cabaneta
Saló parroquial, 19.30 h.

Amb Aires des Pla de Marratxí i Terra Rotja

Ballada popular

Rotllo de Son Verí, 20.30 h.
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dimarts 28
Exhibició de taekwondo

Mostra de manualitats i pintura

Exposició d’obres seleccionades

XXXVè Certamen de Pintura Sant Marçal

Del 25 de juny al 27 de juliol
Dimarts i dijous, de 11.30 a 13.30 i
dimecres, divendres i dissabte, de 18 a 20h.
Ca ses Monges. Pòrtol

Carme Pérez Álvarez

Azules

Del 18 de juny al 6 de juliol 
De 17.30 a 19.30, entre activitats.
Ca ses Monges. Es Pla de na Tesa

A càrrec de la Societat Bonsai Balear

Mostra de bonsais

Dijous 30 de juny i divendres 1 de juliol
Saló Parroquial. Església de Sant Marçal

exposicions



Església i plaça de Sant Marçal, 19 h. 

I amb les actuacions de Redlouds, Pere Janer, 
Pepet i Marieta i dj Santi Vega.
Rotllo de Son Verí, 22 h. 
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PROGRAMACIO
DE LES FESTES

Amb l’acompanyament dels Xeremiers de Marratxí

dimecres 29

Revetla de Sant Marçal amb Manel en concert

Missa i celebració del XLII Homenatge a la Vellesa

Biblioteca des Pont d’Inca, 18 h.
A càrrec d’Andrea Alcoverro

Taller de sexualitats i diversitats

manelpepet i marieta



Rotllo de Son Verí, 20 h. 

Els Gegants de Marratxí

Plantada de na Bet i en Marçal

Plaça de l’església de Sant Marçal, 10.30 h.

Ball de l’oferta a càrrec dels Aires des Pla de Marratxí
Església de Sant Marçal, 11 h.

Acompanyats dels Xeremiers de Marratxí
Plaça de l’església de Sant Marçal, 12 h.

Amb el Trio Acuarius. Amb el concert de Los Javaloyas, acompanyats de la Banda 
Municipal de Música de Marratxí. I amb el concert de Tomeu Penya i Géminis
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dijous 30

Missa solemne en honor a 
Sant Marçal, patró de Marratxí

Ball dels gegants i 
caparrots de Marratxí

XXIX Trobada d’associacions de
persones majors de Marratxí 

TOMEU PENYA



Carrer Casa del Poble, 22 h.

Amb castells aquàtics, piscinetes per als més petits 
i festa de l’escuma

Festa de Sant Marçal Petit

La Verònica, de 10 a 13 h.
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PROGRAMACIO
DE LES FESTES

Rotllo de Son Verí, 20 h.

Amb el concert del grup convidat Sexy Zebras i 
l’actuació dels grups marratxiners Mercurio 
Retrógrado, Maribel Mayans, Súcubo, Alien Lovers, 
Self Service, Stuffed Soup, Vynilo i Sentonze

divendres 1

Correfoc
De la mà dels Dimonis de Fang, els 
Espiadimonis de Felanitx i les 
Bruixes de Mallorca

dissabte 2

Marrockxí 2022, Festival
de bandes de rock locals! 

sexy zebras



Xeremiers i flabiolers d’arreu de Mallorca es reuneixen a 
l’entorn de Sant Marçal per a sonar junts. Organitza Aires 
de Pla de Marratxí

Trobada de xeremiers

Plaça de Sant Marçal, 19.30 h.

Final de gira a Mallorca del seguit de concerts del 
grup gironí per celebrar els 30 anys de la 
publicació del mític disc Ben Endins. També es 
comptarà amb l’actuació dels mallorquins Anegats.

Concert de Sopa de Cabra

Venda d’entrades als estancs de Marratxí
La Verònica, 22 h.

El preu de la inscripció és un producte de neteja de la llar (en especial 
es necessita sabó per escurar i sabó per a rentadores) i/o un paquet 
de bolquers de talla 5 i 6 per a nadons per participant, a benefici del 
Casal Solidari de Pòrtol. Més informació a www.voleibolportol.com.

IX Trofeu Festes de Sant
Marçal de volei-platja 4x4

Pista de volei-platja de l’Open Marratxí.
Torneig per a participants de fins a 14 anys, 10 h. 
Torneig per a participants a partir de 14 anys, 16 h.
Organitza: Club Voleibol Pòrtol
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Nit d’humor

Rotllo de Son Verí, 22 h.

De baixa intensitat sonora per al 
benestar animal

Amb la introducció de Xavi Canyelles i 
l’actuació principal de Jaime Gili

dUMENGE 3

Castell de Focs Artificials

La Verònica, 00 h.

Aforament limitat
Concert amb entrada

anegats

sopa de cabra



Més informació a:
festes.marratxi.es


