Dissabte 12
18.00 h

Homenatge als majors de 75 anys de la nostra barriada.
Eucaristia a Crist Rei. Xocolatada al saló parroquial.
Organitza: Associació de Veïns de Tramuntana.

Diumenge 13
10.00 h Diada pels pares i nins de l’Esplai al pati de Crist Rei.
20.00 h

Comèdia al Teatre Municipal a càrrec del grup Calabruix.
Obra: “Acota’t i veuràs”, de Tomeu Torres. ENTRADA GRATUÏTA !

Dimarts 15
19.00 h

Missa i exposició del Santíssim.

Dimecres 16
19.00 h
21.00 h

Missa i exposició del Santíssim.
Glosat de picat al teatre de Manacor.
Patrocinat per la Caixa Colonya, amb l’actuació de:
Francisco Muñoz (Foraster), Macià Ferrer i Mateu Matas (Xurí).

Dijous 17
19.00 h

Missa i exposició del Santíssim.

Divendres 18
18.30 h
19.00 h

20.30 h

Amollada de coets, repicada de campanes i posada
de banderes.
Dansa del Indis.
Passaran pels carrers convidant a la gent a participar a la festa.
Els veïnats ens ajuntarem a la seva comitiva, fins el carrer Ecònom
Pere Bonnín, on obriran la revetla. Pensau a posar llum per on passaran.
Itinerari: Bartomeu Sastre, Francesc Gomila, General Barceló, Goya,
Espanya, Galmés, Nord, Molí d’En Fraret i Ecònom Pere Bonnín.
Recollida del carnet de l’associació al carrer Ecònom Pere Bonnín, 43.
Vetlada Popular. Lloc: Carrer Ecònom Bonnín.
Pregó de festes a càrrec de Margalida Fons Galmés.
Torrada: Pa, botifarrons, llangonisses i vi per a tothom.
Ball de saló amb l’animació d’Encarna Valera i Joan Toni.
Música en viu.
Camillada per a tothom que vulgui dur la seva camilla.
Obsequi a la millor presentada !! NOVETAT!!

Dissabte 19
10.30 h
11.00 h

Diada Infantil i Juvenil.
Organitza: Esplai de Crist Rei.
Concentració al pati de Crist Rei.
Xocolatada per tots els nins i nines.
Taller de maquillatge.

12.00 h
13.00 h
15.00 h
18.00 h
20.30 h

21.00 h

Passa-carrers pel poble, amb bulla i renou.
Dinar infantil i juvenil de pa i taleca al final del carrer Pere Bonnín.
Jocs pels més petits al mateix lloc. Gimcana pels més grans
al Molí d’En Fraret.
Missa.
Celebració del 25 aniversari de la recuperació del Ball dels
Indis. Homenatge a tots els balladors amb la projecció d’un
video al saló parroquial. Sopar pels indis, familiars, amics i
simpatitzants amb les aportacions dels participants.
Revetla al carrer Ecònom Pere Bonnín, 43.
Ball de bot amb l’agrupació Folklòrica Sa Torre.
Sorteig d’una porcella entre tots els socis que haguin recollit el carnet.
(Tots els qui venguin vestits de pagès/a obtindran una participació en el
sorteig d’una ensaïmada). NOVETAT !!
Bunyolada preparada per les catequistes.

Diumenge 20
19.00 h
20.00 h
20.15 h
21.00 h

Missa solemne de Crist Rei, presidida per Mn. Llorenç Bonnín,
dansaran els Indis.
Homenatge a D. Llorenç Bonnín en el seu 90 aniversari.
Concert de la Banda Municipal de Manacor, dins el temple de
Crist Rei amb la generosa col·laboració de l’Ajuntament.
Refresc popular, al pati de Crist Rei amb tot el que plegats
haurem aportat.

