Estimats
coloniers,
estimades
colonieres, amics i amigues que cada
any ens visitau i amics i amigues que
enguany és la primera vegada que
passau uns dies al nostre estimat
poble.

Joan Rodríguez Ginard
Batle de Ses Salines

Sembla mentida, però de sobte tornam ser
a les tan esperades festes de la Colònia de
Sant Jordi. Unes festes que podrem viure
des del 22 de juliol al 13 d’agost. Unes
festes que ens mostren més que mai que
la Colònia de Sant Jordi és viva i atractiva,
que la seva gent té més ganes que mai de
celebrar el que sempre havíem celebrat.
No només en aquesta època, sinó també
durant tots els mesos d’estiu, els nostres
comerços, restaurants i empreses obrin
les seves portes per rebre tothom que ens
visita. I ho fan amb les seves millors gales i
amb el seu millor somriure.
I és així com t’he dit abans, amb la gent i
amb el teixit comercial és on vull centrar
aquesta salutació, molt sentida per jo.
Han estat uns anys en els quals ens hem
vist obligats a sacrificar molts moments
i moltes vivències que cada any dúiem a
terme. Van ser uns anys molt difícils perquè
les nostres empreses, i en conseqüència, la
nostra gent, ho vam passar molt malament.
Però d’una cosa n’estic ben satisfet. I és
que amb l’esforç de tots junts, de tots els
homes i totes les dones, de tots els nins i
nines que formen el nostre municipi, hem
aconseguit que el sol torni a brillar, i que ho
faci amb més força que mai.
Per això és el moment de tornar gaudir de
tot el que s’ha preparat durant aquests dies
de festa. Amb seny, amb ganes i amb el
pensament de tota la gent que ho ha passat
malament però que ara tornarà a gaudir
d’un programa de festes com toca.
Vull agrair des d’aquí a tota la gent que fa
possible que l’organització de tot plegat
sigui tot un èxit, ja que sense ells, res no
seria possible.

Gràcies a tots i a totes per tornar fer
poble! Visca la Colònia de Sant Jordi!

Colonieres, coloniers i tota la gent
que estima la Colònia, benvinguts un
altre any al nostre municipi i sobretot,
benvinguts a les Festes de la Colònia
de Sant Jordi de l’any 2022.
És tot un autèntic honor, haver pogut
preparar de nou les Festes d’Estiu de
la Colònia de Sant Jordi. I és un autèntic
plaer que ara mateix puguis estar llegint
el programa que tens a les mans, així com
també el conjunt sencer d’actes que hi ha
programats.

Guillem Mas Bonet

President de la Junta de Districte
i Regidor de Festes

M’agradaria molt que alguns dels actes
fossin del teu gust, o que fossin del gust
dels teus pares i que fins i tot, fossin del
gust de la teva filla, del teu filol o dels teus
nebots que tan esperen l’estiu i les seves
festes.
El bon temps, els llargs dies que
caracteritzen el nostre idíl·lic entorn i
la simpatia i ganes de fer ambient que
caracteritza a la gent de la Colònia, faran
que, no només els dies de festa, sinó l’estiu
sencer, sigui un estiu per a recordar.
I la nostra intenció és que això passi amb
les millors de les alegries. Al mateix temps
que gaudim dels actes que hi ha preparats,
també
podrem
compartir
moments
inoblidables i estones de gaudi amb les
persones que més estimam. Podrem
compartir xerrades, estones a la taula,
sentiments, i per què no, històries que any
rere any voldrem viure de nou.
Amics i amigues, participau, gaudiu, ballau,
transmeteu les nostres ganes als vostres
amics, coneguts, familiars d’altres pobles.
I convidau-los a venir un any més a la
Colònia de Sant Jordi, sense dubte un dels
millors llocs per viure i passar l’estiu.
Des d’aquí vull fer també una menció
especial a tota la gent que des del
principi fins al final m’ajudarà en que tots
els actes transcorrin de la millor forma
possible: gent anònima i que actua de
forma desinteressada, brigada municipal,
policia local, treballadors de l’Ajuntament i
associacions que any rere any hi són per
ajudar.

Gràcies per tot, gràcies per tant!
Visca la Colònia de Sant Jordi!

DIMARTS 2 D’AGOST
DIVENDRES 22 DE JULIOL
19.00 h.

18.30 h.

Exhibició de gimnàstica rítmica
exhibición de gimnnasia rítimica

La sonrisa de los tiburones

rhythmic gymnasticcs exhibition

shark conference

Lloc: Plaça Pou de’n Verdera

conferencia sobre tiburones
hai-konferenz

Xerrada sobre taurons a càrrec de l’oceanògrafa
especialitzada Gádor Muntaner.
Inscripció prèvia a ticketib.com. Esdeveniment gratuït.
Lloc: Centre d’Interpretació de Cabrera

DIVENDRES 29 DE JULIOL
21.00 h.

Concert d’estiu 2022!

concierto de verano de la coral
coral summer concert

La Coral ACM Ses Salines i la Coral Quatre de Cor de
Campos oferiran un concert d’allò més entretengut,
vine a escoltar-lo!
Lloc: Davant l’Església de la Colònia de Sant Jordi

DIUMENGE 31 DE JULIOL
19.30 h.

Ballada clandestina de Swing
fiesta swing clandestina
swing dance party
swin-tanzparty

Lloc: Passeig de la Colònia St. Jordi (al costat de
l’Hotel Caboblanco)

DILLUNS 1 D’AGOST
18.00 h.

Xop Park

castillos y tobogades acuáticos
water sudes
wasswrrutchen

Tobogans aquàtics per a infants d’entre 3 i 12 anys.
Lloc: Plaça Pou de’n Verdera

ausstellung für rhythmische sportgymnastik

19.30 h.

Zumba per adults
zumba para adultos
dance fitness
tanzfitness

Lloc: Plaça Pou de’n Verdera

21.00 h.

Gimcana Nocturna Juvenil
“Jaume Adrover”
yincana nocturna juvenil
young gymhana
jung schitzeljagd

Per a joves d’entre 12 i 17 anys. Grups de 4 persones.
Inscripcions al Centre Cívic fins el dia 1 d’agost.
Tel.:971 16 60 01.
Lloc: Plaça Pou de’n Verdera

DIMECRES 3 D’AGOST
17.30 h.

Concurs de castells d’arena
concurso de castillos de arena
sandcastle contest
wetbewerb von sandburg

La temàtica d’enguany és: “La dolça mar”. Els equips
han de ser, com a màxim, de 3 participants. S’hauran
de dur tots els estris necessaris per fer el castell.
Lloc: Platja del Port

19.30 h.

Ludoteca infantil
children toy library

spielzeugbibliothek für kinder

Lloc: Pinar del Port

21.30 h.

Cinema a la fresca
“Hotel Transylvania 3”
cine al aire libre
outdoor cinema
freilufkno

En la seva tercera història, la família de vampirs i
monstres decideix gaudir d’unes vacances en un
creuer de luxe. Un viatge ideal per a relaxar-se. Tot
anirà bé, fins que Mavis descobreixi que Drac, el seu
pare, s’ha enamorat de la misteriosa capitana del
vaixell, qui sembla amagar un secret.
Lloc: Pinar del Port

DIJOUS 4 D’AGOST
18.30 h.

Festa Holi
fiesta holi
holi fest

El festival dels colors típic de la India arriba a la
Colònia, te’l perdràs?
Lloc: Plaça Pou de’n Verdera

DIVENDRES 5 D’AGOST
17.00 h.

Taller de pesca infantil
children’s fishing workshop
angelworkshop für kinder

Inscripcions al Centre Cívic fins dia 3 d’agost.
Tel.:971 16 60 01.
Lloc: Port de la Colònia de Sant Jordi

20.00 h.

Festa de la Gent Gran
homenaje a los mayores
seniors party
senioren fest

Homenatge als majors de 80 anys i als que fan 50
anys de casats durant el 2022.
Una vegada acabat l’homentage hi haurà sopar
per a tothom. Venda de tiquets al Centre Cívic.
Tel.:971 16 60 01.
Preu

2€
5€

per als majors de 65 anys empadronats
per la resta

Lloc: Plaça Pou de’n Verdera

DISSABTE 6 D’AGOST
20.00 h.

XXIX Cursa a peu
“Ses Salines - Colònia de St. Jordi”

carrera a pie

running contest
wettlauf

Les inscripcions es podran fer online a través
d’www.elitechip.net fins el 5 d’agost.
Els menors de 12 anys només podran participar-hi
si el seu pare/mare/tutor legal signen l’autorització
corresponent.
També et pots inscriure presencialment fins 1h.
abans de l’inici de la cursa.
La inscripció inclou l’avituallament durant i després
de la cursa, una camiseta, metge, assegurança,
ambulància i trofeus.
Més informació a ww.elitechip.com.
Sortida: Davant el Bar s’Alambí de Ses Salines
Arribada: Davant el Bar Delfin de la Colònia Sant Jordi

DIUMENGE 7 D’AGOST
9.30 h.

XXIII Trobada de piraigües
encuentro de piraguas
canoeevent
kanutreff

Gaudeix de la tradicional trobada de piraigües
celebrada des de fa més de 20 anys en aigües
salineres. Inscripcions: 660 47 07 23 (Mónica)
Lloc: Platja del Port

12.00 h.

Tradicional amollada d’anneres!
¡patos al agua!
duck rescue!
ente befreiung!

Lloc: Illot des Frares

22.30 h.

23.30 h.

Concert de la banda de música
de Ses Salines: “Rock&Band”

concierto

music band event

Revetla Popular
live music

concierto de la banda municipal
musik bands tref

Aftersuns + DJ Biel Sacares + DJ Kacctus

La banda de música municipal ens delectarà amb
una selecció de les millors cançons de rock en català.

Lloc: Avinguda Primavera

Lloc: Esplanada de l’Església de la Colònia St. Jordi

0.00 h.

Fi de festa:
Espectacle Pirotècnic

espectáculo de fuegos artificiales
fireworks
feuerwerk

Lloc: Platja de Cala Galiota

DISSABTE 13 D’AGOST
21.00 h.

Sopar a la fresca d’usuaris
i amarradors del Port de la
Colònia de Sant Jordi
cena al aire libre
dinner party
abendessenfest

Venda de tiquets al Centre Cívic del 25 de juliol a l’11
d’agost. Tel.:971 16 60 01. Preu: 11€
Lloc: Esplanada del Port

