
 Del 18 al 24 de juny
Jornada artística 

de Sant Joan 
a Calvià Vila



DISSABTE 18 DE JUNY
Teatre a Sa Societat, avinguda de Palma, 1
20 h Escalar un gegant
Estrena de l‘obra guanyadora del Premi rei En Jaume 
de Teatre 2021.
Tragicomèdia lleugera amb gust agredolç, que abor-
da les relacions pare-fill (i en general familiars), que 
es van deteriorant amb el temps i la distància.
De Cultural-ment Produccions, amb text i direcció de 
Bernat Molina, amb Lorena Faus com a ajudant de 
direcció i interpretació de Santi Pons i Xavi Núñez.
Entrada: 10 € anticipada / 15 € taquilla

DIMARTS 21 DE JUNY
Jardins de Can Verger, carrer Major, 85
18.30 h Dimonis... i ara quina la faran?
De Canizales contat per Canizales. Contacontes, mú-
sica i taller per a tots els públics.
L‘escriptor i il·lustrador Canizales presentarà i conta-
rà aquesta divertida història sobre el que fan els di-
monis a l‘estiu amb diversos ritmes tradicionals, des 
del de la ximbomba, passant per l’havanera i fins a la 
rumba catalana.
Activitat familiar organitzada per Biblioteques 
de Calvià
Inscripció prèvia a www.bibliotequesdecalvia.com



DIVENDRES 24 DE JUNY
Ajuntament de Calvià, carrer de Julià Bujosa Sans, 
batle, 1

17.30 h Exposició JoanArt Calvià d‘arts visuals
Comissariada per Carmen Cañadas, Lucía Parra i  
Ricard Llorens, amb una selecció d‘obres de denou ar-
tistes de procedència local i nacional, amb tècniques de 
pintura, dibuix, fotografia, escultura i ceràmica.
La mostra també es podrà visitar fins al 22 de juliol, 
de dilluns a divendres de 9 a 20 h.

18.15 h Signatura de l‘acord marc d’aplicació del 
Codi de Bones Pràctiques en les Arts Visuals entre 
l’Ajuntament de Calvià i l’Associació d’Artistes Visuals 
de les Illes Balears (AAVIB)

Actuació de l’Escola Municipal de Dansa
A través de la dansa, dels seus moviments, les seves 
dinàmiques i les emocions que transmet, l’Escola 
Municipal de Dansa ens acostarà a un món ple de 
bellesa i art.

Tast elaborat per Marian Sotomayor, 
d‘Aromes Gastrobar

Carrer Major, 32
18 h BiblioRoulotte artística
Biblioteca efímera amb una selecció bibliogràfica de 
temàtica artística per a tots els públics i exposició de 
reproduccions de material històric de l‘Arxiu muni-
cipal relacionat amb les celebracions de Sant Joan.
Activitat organitzada per Biblioteques de Calvià

Plaça i aparcament de l‘Església
18 h Calvià Mercat d‘Art
Fira artística amb una selecció de vint-i-cinc artistes 
visuals professionals residents a Mallorca amb tèc-
niques de pintura, dibuix, gravat, collage, escultura, 
cianotípies i tècniques mixtes.



Institucions convidades: Fundació Vicente Ferrer, 
amb el seu programa artístic «Mata Ombres», i 
l‘Associació d‘Artistes Visuals de les Illes Balears 
(AAVIB)

Finito de 9Barris
Amenització musical amb sessió freestyle de pop, 
rock, psicodèlia i allò que surti, a càrrec d‘en Finito, 
sospitós habitual de locals i emissores radiofòniques 
palmesanes. I en vinil, com manen els cànons.

ACTIVITATS INFANTILS 
I JUVENILS

Plaça de les Collidores d‘Oliva (1932), 
antiga plaça Nova
17.30 h Taller de dinamisme i acció de còmic 
L‘activitat s‘adaptarà a totes les edats a partir 
de 6 anys. Activitat en la qual les il·lustradores de Ta-
llers 16 ens ensenyaran com dibuixar l‘expressió i el 
moviment dels personatges.

18.30 h Taller de reciclatge 
Recomanat de 3 a 15 anys
Activitat consistent a aprofitar botelles de plàstic re-
ciclades per fer tests decorats artísticament amb for-
mes, colors i missatges, que serviran per compondre 
un petit jardí vertical a la Llar de Calvià amb la col·la-
boració dels majors que hi resideixen.
Activitat organitzada per la Llar de Calvià

19.15 h Yo y mi yo
Espectacle d‘Andy Cirque. Per a tots els públics
Equilibrista, malabarista, acròbata i de vegades 
pallasso, aquest artista multitalent portarà fins al 
final l‘espectacle i ens farà gaudir amb les aven-
tures i les desventures d‘un artista tradicional  
de circ que intenta tirar endavant en el món con-
temporani.



Plaça de la Vila
Concerts
20.30 h Chicken Sisters
Girly band de tres veus en estil folk, country, 
blues i reggae.
Christa Elmer, ukelele i harmònica, 
Soriana Ivaniv, violí, i Noah Newville, guitarra.

21.30 h Serotons
Trio que interpreta versions de temes famosos 
arranjats de manera minimalista i amb un caire elec-
trònic però tranquil.
Aina Zuazaga, veu, Jordi Tugores, guitarra, 
i Josep Oliver, equip d’instruments electrònics.

ALTRES ACTIVITATS

DIVENDRES 24 DE JUNY
Parròquia de Sant Joan Baptista, carrer des Serral, 1
11 h Eucaristia solemne presidida per Mn. Josep 
Adrover, vicari general Ball de l‘Oferta de l‘Escola de 
Ball de Bot de Calvià.
Homenatge als nostres majors nascuts al 1932

DISSABTE 25 DE JUNY
Plaça de les Collidores d‘Oliva (1932), 
antiga plaça Nova
A partir de les 18 h i amb finalització
prevista a les 2 h

Jocs tradicionals, gelat amb ensaïmades per als nos-
tres majors i actuacions musicals.
Activitats per a tots els públics organitzades per l‘As-
sociació d‘Amics i Veïns de Calvià Vila.



Hi col·labora:

Més informació al 971 139 181 
cultura@calvia.com

Artistes participants a l‘exposició 
«JoanArt Calvià d‘arts visuals»: 

Aina Cortés Piña
Amable Villarroel

Ángeles Cereceda
Antoni Ferragut

Asun Torras
Carmen Pastrana
Concha Sampol
Horacio Sapere

José Luis Quereda
José M. Feito
Leticia María
Manuel Luna

Margarita Forteza Villar
Mayte Bayón

Pablo Sola
Rafael Peñalver Andrés

Susana Ragel
Tomás Barceló Castelá

Vicenç Torres


