
PROGRAMA DE FESTES
DIJOUS, 29 D’ABRIL
19:30 h. al Poliesportiu de Son Angelats, partit de volei de la categoria juvenil femení A grup Título 
CVS Sóller Tours - CV Cide A

DIVENDRES, 30 D’ABRIL
20:00 h. al Poliesportiu de Son Angelats, partit de volei de la categoria juvenil femení B grup permanència  
CVS Halcon Viajes Sóller - CV Mayurga

DISSABTE, 1 DE MAIG
12:00 h. al Poliesportiu de Son Angelats, partit de volei de la categoria infantil femení A, grup Título 
CVS Const. M. Morell Sóller - CV Bunyola

16:00 h. al Poliesportiu de Son Angelats, partit de volei de la categoria sénior masculí segona nacional
CVS Const. M. Galindo Sóller - CV Eivissa

16:00 h. Inauguració de l’exposició de pintures de Tolo Gelabert a Sa Botigueta.
L’horari de visites serà de 9 a 13 i de 16 a 19 h. 

17:00 h. Tirada Sa Fira (Prova puntuable pel Campionat de Mallorca de tir de passeja).
Al camp municipal d’esports Jaume Oliver i Sastre.
Organitza: C.C.D.S.
Patrocina: Ajuntament de Sóller

18:30 h. al Camp d’en Maiol partit de futbol de segona regional C.F. Sóller B - Poblense

DIUMENGE, 2 DE MAIG
11:00 h. al Camp d’en Maiol partit de futbol de juvenil preferent  Sóller - La Salle B

17:00 h. al Camp d’en Maiol partit de futbol de tercera divisió C.F. Sóller - Santa Catalina Atco.

DIJOUS, 6 DE MAIG
17:00 h. a l’infante Lois del Port, Torneig de Petanca Gent Gran Port de Sóller

20:30 h. Acte de presentació de la Fira 2021 amb la investidura de les Valentes Dones infantils i dels 
personatges infantils. A continuació actuació de Marga Pocoví.
Aforament limitat. Aquests actes són prèvia inscripció al telèfon / WhatsApp 609 039 081
S’han de respectar les mesures de seguretat vigents al moment.
Hi haurà instal·lada una pantalla a l’exterior de l’església i retransmissió per streaming i Instagram.

DIVENDRES, 7 DE MAIG
Exposició “La prehistòria a la nostra vall: En Puig d’en Canals” 
Organitza: CEIP Es Puig i Col·legi Sagrats Cors.
Horaris de visita: 
Divendres 7, de les 19:00 a les 21:00 h.
Dissabte 8, de les 8:00 a les 13:00 h. i de les 18 a les 21:00 h.
Diumenge 9, de les 8:00 a les 13:00 h. i de les 18 a les 21:00 h.

17:30 h. al pati de Ses Escolàpies, taller “CREA EL TEU VESTIT FIRONER”`
Activitat gratuïta. Aforament limitat.
Inscripció prèvia al tel. 692 63 50 54 / estoltramuntana@gmail.com
Organitza: Estol de Tramuntana

18:00 h. al Poliesportiu de Son Angelats, partit de volei de la categoria cadet femení A grup primera CVS 
Piscines Sóller - Cas Sagrista Artà 

18:00 h. Teatre musical, l’obra Mediterrània al C.P. Victori
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Aquests actes són prèvia inscripció al telèfon / WhatsApp 626 520 706
S’han de respectar les mesures de seguretat vigents al moment.

18:00 h. Conta contes, a Can Dulce
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Aquests actes són prèvia inscripció al telèfon / WhatsApp 626 520 706
S’han de respectar les mesures de seguretat vigents al moment.
 
18:00 h. Plaça Constitució: Teloner Blues i altre herbes
19:30 h. Plaça Constitució: Tribut “El Canto del Loco
Aquests actes se realitzaran d’acord amb les mesures Covid-19 vigents. 
El públic estarà assegut. Aquests actes de la plaça Constitució podrien realitzar-se la propera setmana si es 
preveu que les restriccions es suavitzin. Es podrà canviar l’horari segons les mesures adoptades pel Govern.

DISSABTE, 8 DE MAIG
09:00 h. al Camp d’en Maiol, partit de futbol cadet B  Sollerense - Collerense

10:00 h. al Poliesportiu Es Puig, partit de basquet mini masculí Podas Sóller - Esporles BC

11:00 h. al Camp d’en Maiol, partit de futbol cadet A Sollerense - S’Arenal. Treta d’honor a càrrec de les 
Valentes Dones infantils.

11:00 h. a Can Dulce, Inauguració de l’exposició d’aquarel·les “Firó 2021” de Lluís Serna.
Romandrà exposada fins dia 16 de maig. Horaris de visita: 
Dll a Dj de les 10:00 a 12:30 h.
Dll a Dm de les 15:30 a 18:50 h.
Dx i Dj de 15:30 a 17:50 h.
Dv de les 10:00 a les 15:30 h.
Dg de les 11:00 a les 13:00 h.

12:00 h. al Poliesportiu Es Puig, partit de basquet mini femení Nunu Restaurant - Madre Alberta

12:30 h. a la Sala Magna de l’Ajuntament lliurament dels premis de dibuix i de les ajudes als personatges 
infantils de la Fira 2021

15:00 h. Ofrena floral a la Mare de Déu de la Victòria. 
La recollida de flors es farà a les diverses esglésies del municipi dins l’horari establert de 15:00 h a 17:00 h.
Església de Biniaraix, Església de l’Horta, Església del Port, Església Alqueria del Comte, Església des 
Convent, Església de l’Hospici i Església de Sant Bartomeu.

17:00 h. les Valentes Dones infantils i els personatges infantils realitzaran l’ofrena floral a la Parròquia 
de Sant Bartomeu.

A Sa Botigueta, lliurament de premis del campeonat de Billar i Ping Pong 

Concurs de decoració de carrers. 
Un premi de 300€

Concurs de fotografia de l’ofrena, s’han 
de tenir en compte les normes 
de vestimenta. Tres premis de 100€. 
(Enviar les fotografies per WhatsApp 609 039 081, dissabte dia 8 de maig 
o el diumenge dia 9 fins a les 17.00 h.).

17:00 h. al Poliesportiu Es Puig, partit de basquet infantil femení Sastre&Associats - Binissalem

17:30 h. a Son Angelats, partit de waterpolo categoria infantil Aquàtics. Sóller-Mallorca WPC

18:00 h. Teatre musical, l’obra Mediterrània al C.P. Victori
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Aquests actes són prèvia inscripció al telèfon / WhatsApp 626 520 706
S’han de respectar les mesures de seguretat vigents al moment.

18:00 h. Conta contes, a Can Dulce
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Aquests actes són prèvia inscripció al telèfon / WhatsApp 626 520 706
S’han de respectar les mesures de seguretat vigents al moment.

19:00 h. a Son Angelats partit de waterpolo categoria juvenil  Aquàtics Sóller-Mallorca WPC

19:00 h. al Poliesportiu Es Puig, partit de  basquet infantil masculí Sullerica cervesa artesana - Campos

19:00 h. al Camp d’en Maiol concert acústic a càrrec del grup musical Anegats.
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Aquests actes són prèvia inscripció al telèfon / WhatsApp 609 039 081
S’han de respectar les mesures de seguretat vigents al moment.

19:30 h. al Centre Parroquial Victori. Recital de Violí i Viola amb Llúcia Barrero i Hèctor Bujosa.
 
20:00 h. a la Plaça Constitució actuació d’Agustín El Casta.
Aquests actes se realitzaran d’acord amb les mesures Covid-19 vigents. El públic estarà assegut. Aquests 
actes de la plaça Constitució podrien realitzar-se la propera setmana si es preveu que les restriccions es 
suavitzin. Es podrà canviar l’horari segons les mesures adoptades pel Govern.

DIUMENGE, 9 DE MAIG
O9:00 h. a les Escolàpies, Torneig de Petanca Gent Gran Sóller

09:30 a 14:00 h. a l’aparcament de la Gran Via exposició d’escultures dels artistes de Sóller sota el títol  
Escultures de trinxera.   

10:30 h. al Poliesportiu de Son Angelats partit infantil de waterpolo Mallorca WPC - Aquàtics Sóller

11:00 h. Missa major amb l’assistència de les Autoritats, i de les Valentes Dones Infantils i del 
personatges infantils.
La parròquia estarà oberta una hora abans, l’aforament està limitat, i els assistents han de respectar les 
mesures de seguretat vigents per la Covid-19. 

12:00 h. al Poliesportiu de Son Angelats partit juvenil de waterpolo Mallorca WPC - Aquàtics Sóller

12:15 h. al Camp d’en Maiol Reconeixement Esportistes 2020, amb l’assistència de les Valentes Dones 
Infantils.
Aforament limitat. Els assistents han de respectar les mesures de seguretat vigents per la Covid-19. 

18:00 h. a la Plaça Constitució Teloner Onada
Aquests actes se realitzaran d’acord amb les mesures Covid-19 vigents. El públic estarà assegut. Aquests 
actes de la plaça Constitució podrien realitzar-se la propera setmana si es preveu que les restriccions es 
suavitzin. Es podrà canviar l’horari segons les mesures adoptades pel Govern.

19:00 h. al Port de Sóller, es podrà veure de qualsevol indret de la badia del Port. ACRO SHOW, acrobàcies 
en paramotor, carrera de slalom, salt base.
Aquest actes podràn canviar de data segons la meteorologia, que es podrà consultar al Facebook i l’APP de 
l’Ajuntament.

19:30 h. Actuació de Marga Pocoví al patí de la Tercera edat de Sóller.
Aforament limitat. Inscripcions al local de la Tercera edat. Els assistents han de respectar les mesures de 
seguretat vigents per la Covid-19. 

19:30 h. a la Plaça Constitució, Actuació musical Inot, las mil voces
Aquests actes se realitzaran d’acord amb les mesures Covid-19 vigents. El públic estarà assegut. Aquests 
actes de la plaça Constitució podrien realitzar-se la propera setmana si es preveu que les restriccions es 
suavitzin. Es podrà canviar l’horari segons les mesures adoptades pel Govern.

20:00 h. al Camp d’en Maiol el musical infantil “El Rey León”
Entrada gratuïta. Aforament limitat. 
Aquests actes són prèvia inscripció al telèfon / WhatsApp 609 039 081
S’han de respectar les mesures de seguretat vigents per la Covid-19.

DILLUNS, 10 DE MAIG
Elecció dels premis per part del Foment de la Dona, premis Concurs de decoració de carrers i del Concurs 
de fotografia de l’ofrena.

11:00 h. al monument, ofrena de flors amb l’assistència de les Valentes Dones infantils i personatges 
infantils.

21:00 h. Acte Festiu de pirotècnia: per donar per acabades les Fires de maig hi haurà un acte festiu 
pirotècnic a càrrec dels tècnics dels col·lectius de Son Ponç.

DIVENDRES, 14 DE MAIG
09:00h - 20:00h. a  les pistes del Puig .Torneig de pàdel.

16:30 h. a Can Dulce, Teatre ‘Historia de una mona muy lisa’ realitzat per les nines del grup teatre infantil 
Can Dulce. Aforament limitat. Inscripció a la secretaria. Taquilla inversa.

18:30 h. petit curtmetratge ‘’Valentes Dones Modernes 2021’’, realitzat per les nines del grup teatre juvenil 
Can Dulce. Aforament limitat. Inscripció a la secretaria. Taquilla inversa.
Organitza: Teatre Juvenil Can Dulce.

DISSABTE, 15 DE MAIG
09:00h - 20:00h. a  les pistes del Puig .Torneig de pàdel.

18:00 h. al camp d’en Maiol partit de futbol de Primera Regional C.F. Port de Sóller - Son Sardina

DIUMENGE, 16 DE MAIG
09:00h - 20:00h., a  les pistes del Puig .Torneig de pàdel.

Aquest programa podrà sofrir modificacions 
tant horàries com de data a 
causa de la Covid-19

 IMPORTANT: A totes les actuacions 
amb inscripció prèvia, presentar-se 

una hora abans de l’inici.


