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SALUTACIÓ 
 
 
Galilea espera el final de l’estiu per viure les festes, un dels moments més esperats de l’any. 
La gent tornarà a embutar i a fer volar l’estel, com també sonarà el so característic de les 
xeremies. 
 
Són uns dies d’esbarjo, perquè tothom, tengui l’edat que tengui, s’ho pugui passar bé amb 
un programa d’activitats que hem procurat que sigui variat i entretengut. 
 
Que tengueu unes bones festes de Galilea! 
 
 
Amics de Galilea Antoni Marí, batle de Puigpunyent 
 
 
 
 
  



 

CAMISETES DE LES FESTES 2019  
Podeu comanar les camisetes de les festes d’enguany a 
través del correu electrònic <camisetesdegalilea@gmail.com>. 
Hi heu d’escriure el vostre nom complet, telèfon, quantes 
camisetes, d'home o dona, de quin color (els de l'arc de Sant 
Martí) i de quina talla [infants (especificau edat), S, M, L, XL]. 
Podeu comanar-ne fins dia 31 d’agost.  
  
 
Us animam a fer fotos de les festes i a compartir-les a les 
xarxes socials amb el hastag #FestesGalilea2019.  
 
  
 
 
 
 
 
Si voleu estendards de les festes de Galilea, telefonau al 639 42 83 85. 
 
  
 
 
 
De festa, Mallorca lliure d’agressions sexistes 
Decàleg 
 
1. Si vius una agressió sexista, no callis. ACTUA! 
Demana ajuda. Digues «No i punt!» 
2. Si et diuen «No i punt!», accepta la negativa. 
3. Si veus una agressió, ACTUA!: expressa el teu 
rebuig i ajuda la víctima. 
4. Si no hi ha consentiment explícit, és una agressió. 
5. Res no justifica una agressió: ni la manera de vestir, ni l’exhibició del cos, ni l’orientació 
sexual. 
6. Sota la influència de l’alcohol i de les drogues cap consentiment no 
és vàlid. 
7. No toleris comportaments masclistes en el teu entorn: les bromes 
sexistes, el control, bravejar, engelosir... és assetjament. 
8. Viu relacions sanes, lliures i en igualtat: no tot val! 
9. Les persones podem canviar d’opinió. Respecta els límits i les 
decisions de l’altra persona. 
10. Atemptar contra la llibertat sexual de l’altre és un delicte. 
 
Si necessites ajuda per una agressió, telefona a l’112.  



 

CONCURS FOTOGRÀFIC 'UN ESTIU DE CINEMA' 
 
    • OBJECTIU: 
El concurs vol  potenciar la creativitat, l'originalitat, la popularitat i les senyes d’identitat dels 
participants, a més d’impulsar activitats en grup i la convivència veïnal. 
 
    • TEMÀTICA: 
Fotografies en les quals un grup de veïns o amics hi recreïn una escena d'una pel·lícula o 
imatge de cartellera, sèrie o dibuixos animats, reproduïdes a qualsevol de les poblacions del 
municipi (Galilea, Puigpunyent, Conques, Son Serralta). 
 
    • REQUISITS:  
Hi pot participar tothom que presenti una imatge que compleixi les condicions següents: 
 
    • Cada grup de gent hi pot participar amb un màxim de 3 obres. Les fotos han de ser 
creades expressament per a aquest concurs i no poden haver estat presentades a cap altre 
concurs. Totes les persones que apareguin a la imatge hauran d'estar avisats que la 
instantània és per a aquest concurs i hi han de consentir, o ells o els seus representants 
legals.  
 
    • Totes les fotografies han d'estar fetes al municipi. 
 
    • A més de la qualitat fotogràfica es valorarà la localització de la fotografia (la qual ha de 
ser perfectament identificable), la caracterització dels personatges, l'originalitat i la 
participació en gran grup. 
 
    • Les fotografies han de reflectir un posat realitzat específicament i exclusivament per al 
concurs. S'hi pot fer ús de disfresses, decorats o qualsevol altre element. 
 
    • Les fotografies han de tenir unes característiques mínimes: un mínim de 5 megapíxels i 
aproximadament entre 2.700 i 1.900 píxels. Ha de ser enviada en format JPG amb 
compressió 6. 
 
    • No s'admetran fotos amb alteracions evidents del contingut mitjançant efectes, edició o 
retoc digital posterior a la captació. Sí s'hi admetran fotografies en blanc i negre o en un to 
monocromat, però no podran contenir llegendes a posteriori de forma digital (a excepció 
d'un títol). 
 
    • Els participants poden enviar, adjunt a la foto, un breu text aclaridor que en justifiqui el 
motiu de la imatge (per què es tria el lloc, què s'hi representa, de què van disfressats, 
imatge original que es vol recrear, etc., o qualsevol altre aspecte que pugui ser útil per 
justificar-ne la participació). 
 
    • Els treballs rebuts passaran a formar part dels arxius d'Amics de Galilea que en 
respectaran en tot moment l'autoria. L'organització podrà fer ús de les fotografies en 
exposicions, publicacions, promoció o altres finalitats no comercials. 



 

    • L'enviament de fotografies duu implícita l'acceptació de tots i cadascun dels punts 
anteriors. L'entitat organitzadora es reserva el dret d'excloure del concurs els treballs que no 
compleixin els requisits descrits. 
 
 • PREMIS:  
1r premi de 70 euros  
2n premi de 30 euros 
 
• DATA  MÀXIMA D’ENVIAMENT:  5 de setembre 
 
• ADREÇA D'ENVIAMENT: unestiudecinema.galilea@gmail.com 
 
Hi heu d’esmentar: 
Data en què s’ha fet la fotografia: 
Lloc:  
Nombre de participants: 
Títol de la fotografia: 
Descripció (màxim 100 paraules) 
 
 
  
  



 

Divendres, 30 d'agost 
 
De 10 a 12 hores Taller d’estels 
Vine a fer el teu estel. En Benet Morey ens ensenyarà a fer-ne per després dur-los a volar, 
dissabte dia 7 a sa Mola. 
 
Lloc: Edifici polivalent. 
 
 
18 hores Jocs populars  
Veniu a fer corregudes de sacs, xarranques, estirar corda i jugar a bitlles. També hi haurà 
jocs tradicionals com ara tir de fona i un castell inflable.  
 
Lloc: Poliesportiu. 
   
 
21.30 hores La nit dels bars de Galilea 
Soparem al mig de la plaça i els aspirants a artistes podreu pujar a l’escenari per cantar 
amb el karaoke professional a càrrec del grup Etxem de Lloca. 
  
En aquesta vetlada hi col·laboren: Cafè Sa Plaça, el Restaurant Ca n’Andreu i Amics de 
Galilea.  
_________________________________________________________________________ 
 
Dissabte, 31 d’agost 
  
9 hores Endomassada 
Continuam la tradició d’endomassar el portal d’entrada a la plaça de Galilea. Duis murta, 
branques d’ullastre i/o flors, i entre tots aconseguirem donar una bona benvinguda a tothom 
que vengui de festa. 
 
 
 
17.30 hores Pintada del carreró 
 
Deixa la teva empremta, obra d’art o dibuix al carreró. Les festes ja són aquí! 
 
 
 
18 hores Repicada de campanes 
Amb l’esperada pluja de llepolies i la tradicional hissada de banderes, amb el so dels 
tambors i flabiols d’en Toni Salom i en Pau Emili, i les xeremies d’en Biel Genovart i d’en 
Miquel Amengual. 
  
Lloc: Sa Plaça. 
  



 

 
 
19.30 hores Pregó 
Enguany, la nostra veïnada Margalida Barceló Valcaneras parlarà de la feina que Càritas fa 
a favor de les persones més necessitades de la societat. Una tasca imprescindible que 
moltes vegades passa desapercebuda. Presentarà l’acte: Antoni Marí. 
  
Lloc: Sa Plaça. 
  
  
21 hores Jazz Km0 a Son Falcó 
Un any més ens reunirem al pati de Son Falcó per gaudir d'aquest vespre gastromusical:  
 
✔ música deliciosa de mans de Morgana Jazz 
✔ la millor cervesa artesana dels nostres veïns de Cas Cerveser  
✔ tapes elaborades amb productes ecològics, de proximitat i de temporada 
 
A més farem una passejada per l'exposició ‘Dones al camp’ i destaparem biografies de les 
dones que, no fa tant de temps, cuidaven la terra que ara trepitjam. Un petit homenatge a 
aquestes mares i padrines valentes que varen sembrar les llavors que avui recollim.  
 
     AQUESTA NIT PENSAM GLOBAL, ACTUAM LOCAL 
  
Lloc: Son Falcó. 
_________________________________________________________________________ 
 
  
 Diumenge, 1 de setembre 
  
 
10 hores Castells d’aigua 
Una de les atraccions més divertides de les festes de Galilea. Estau preparats per 
refrescar-vos i passar una bona estona? 
 
Lloc: Poliesportiu. 
 
 
D'11 a 13 hores Taller de furoshiki i estampació de teles 
Una activitat de reciclatge per a infants i adults:  Amb una antiga tècnica japonesa farem 
bosses amb les nostres teles reciclades. També les estamparem a mà. No oblidis dur el teu 
tros de tela de cotó (millor no flexible). Condueix l’activitat: Katrin Starostenko. 
Aturam la compra i l’ús del plàstic entre tots i totes! 
 
Lloc: Sa Plaça. 
  
  



 

 
17 hores Inscripció i inici del Gran Torneig de Futbolí 
El torneig més esperat dels que practiquen esport sense haver de córrer i suar gaire ja és 
aquí. Siau puntuals per apuntar-vos-hi. El mateix dia se'n farà la final. 
  
Lloc: Poliesportiu (sala del futbolí). 
 
 
20.30 hores Ballada popular 
Veniu a ballar amb l'agrupació Sa Revetla de Sant Antoni, que venen des de Son Ferriol per 
sonar i ballar una bona estona. 
  
Lloc: Sa Plaça. 
_________________________________________________________________________ 
  
 
Dimecres, 4 de setembre 
 
21 hores Concert d’havaneres  
Les cançons més marineres sonaran aquest vespre amb el grup Gerrets de Vistalegre.  
No hi faltarà el rom cremat. 
 
Lloc: Sa Plaça. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Dijous, 5 de setembre 
 
19 hores Concert de Veus de Tardor 
Les veus de la coral més melòdica del municipi oferiran un repertori ben variat de músiques 
i cançons que ens faran moure el cos i passar una bona estona. 
 
Lloc: L’Església. 
 
 
21 hores Cinema per a tots els públics: Sobre rodes 
Un empresari d'èxit, seductor i mentider compulsiu, simula necessitar una cadira de rodes 
per seduir una jove. Tot el seu pla se'n va en orris  quan coneix la germana d'ella, que 
també va amb cadira de rodes. Durada: 1 hora i 47 minuts. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

 
Divendres, 6 de setembre 
 
18 hores Fadrins contra casats 
Enguany, tornam a recuperar tot un clàssic de les festes de Galilea. El partit de futbol que 
genera més expectació de tota la temporada. Qui en sortirà guanyador? 
 
Lloc: Poliesportiu. 
 
 
  
20 hores Llegendes de Galilea 
Grans i petits podreu conèixer les històries més fantàstiques que han passat per aquestes 
terres amb na Catalina Pont. Un recorregut molt entretingut per a tothom. 
  
Lloc: Sa Plaça. 
 
 
  
23 hores Nit de Revetla 
Amb les actuacions musicals dels grups: Baix ‘n’ Nicotina i Enrockats. Acabarem amb una 
sessió de DJ per continuar amb la festa. Viu la festa amb civisme i respecte. 
  
Lloc: Sa Plaça. 
_________________________________________________________________________ 
  
  
Dissabte, 7 de setembre 
 
 
11.30 hores Volada d’estels 
Esperem que el déu Èol bufi amb força per fer volar els vostres estels. El que més amunt 
arribi i més temps estigui volant tendrà premi! (Només optaran a premi els estels de 
fabricació pròpia.) 
 
Lloc: Sa Mola. 
 
  
  
17.30 hores Triatló de fruites 
Menjadors de síndria, equilibristes del raïm i llançadors de garroves, preparau-vos per 
competir i passar una estona entretinguda amb tres proves refrescants i nutritives. 
 
Lloc: Sa Plaça.  
 
 



 

 
21 hores Sopar a Plaça 
Pa amb oli amb formatge mallorquí, pebre verd, rem i sangria (Preu 4 €). 
  
I de postres, coques dolces, col·laboració de veïnes i veïns de Galilea que en vulgueu dur 
(Preu 1 €). Sangria amb la col·laboració de Fruites Contestí del Mercat de Santa Catalina.  
  
Lloc: Sa Plaça. 
  
 
  
22.30 hores Embutar 
El joc on els sentits no serveixen de res i s’ha de jugar amb el cor. Primer embutaran els 
més menuts i a continuació els més grans. 
  
I després d’haver embutat… o no, ballarem amb la música dels grups Bohemian Big Band i 
deBaix. 
  
Lloc: Sa Plaça. 
_________________________________________________________________________ 
 
Diumenge, 8 de setembre, dia de la Patrona 
  
10 hores Cercavila amb els Xeremiers de Son Roca 
 El so més tradicional de les festes recorrerà els carrers de Galilea. 
  
 
11 hores Missa solemne amb el ball de l’oferta a càrrec de l’Escola de Ball de Bot de 
Galilea. 
  
Lloc: Església de la Immaculada Concepció. 
  
 
  
12 hores Homenatge a la nostra gent amb seny 
Hi haurà un petit aperitiu per a tots els assistents. 
  
Lloc: Sa Plaça.  
 
 
18.30 hores V Cursa o passejada solidària a favor de Càritas 
Inscripció (3 €) i concentració a la Plaça. I els que vulgueu, hi podreu col·laborar amb el 
dorsal zero (donatius anònims i voluntaris). 
  
Lloc de trobada: Sa Plaça. 
  



 

 
20.45 hores Lliurament dels premis del concurs fotogràfic ‘Un estiu de cinema’ 
 
Lloc: Sa Plaça.  
  
 
21 hores Teatre: El crèdit 
Autor Jordi Galceran. Director: Joan Porcel. Companyia: Mai Som Tots Teatre (Felanitx). 
N’Antoni visita una entitat bancària per demanar un crèdit personal, però quan el director de 
l’oficina veu que no pot oferir cap tipus de garantia ni d’aval per tornar-lo, decideix 
denegar-l’hi. Davant d’aquesta negativa, n’Antoni no es conforma i fa una proposta molt 
desconcertant al director. Durada: 100 minuts. 
  
Lloc: Sa Plaça. 
_________________________________________________________________________ 
  
 
  
Dissabte, 14 de setembre 
  
9.30 hores Excursió 
Recorrerem diferents punts del municipi. Passarem per l’escaleta d’en Barràs, després per 
sa Boal i pujarem cap a Galilea per la Cova d’en Salvador. Pensau a dur pa a taleca per 
berenar i procurau no embrutar l'entorn. 
  
  
21 hores Festó 
Cada veïnat ha de dur la seva especialitat culinària per compartir. Pensau a dur beguda, 
plat, tassó i coberts. 
  
  
  
NOTA FINAL: Si per motius imprevists, l'ordre del programa s'hagués de canviar, els 
organitzadors dels actes es reserven el dret de fer-ho de la forma que creguin més 
convenient d'acord amb les circumstàncies. 
  
Els organitzadors procuraran que tots els actes comencin a l'hora anunciada. 
  
 
Col·laborem-hi tots perquè tot surti bé! 
  
  
  
 
  
  



 

HI COL·LABOREN: 
 
Agrotramuntana, SL  
Son Serralta - Puigpunyent 
Tel.: 971 616 726 
  
 
Apotecaria Balaguer 
Balaguer, CB 
Crta. de Galilea, 10. 
Puigpunyent 
Tel.: 971 614 192 
  
  
Balimsa. Baleares de 
limpieza, SA 
Nou Camí Roig, 7. Palma 
Tel.: 971 750 424 
  
Bankia 
  
Bar Cafeteria Es Pont 
Carrer de sa Travessia, 2. 
Puigpunyent 
Tel.: 971 614 116 
  
 
Bar Es Tiberi 
Poliesportiu municipal 
  
  
Bar Joan Frau 
Mercat Santa Catalina. 
Palma 
Tel.: 971 737 862 
 
 
Bar Restaurant  
Ca n’Andreu 
Plaça Pius XII, 1. Galilea 
Tel.: 971 614 187 
  
 
Cafè Lily’s 
Carrer de Ciutat, 6. 
Puigpunyent 
 
 
 

Cafè Sa Plaça de Galilea 
Plaça Pius XII, 4. Galilea 
Tel.: 971 147 206  
 
 
Can Falet 
Carretera de 
Galilea-Puigpunyent 
  
 
Can Jordi Restaurant  
Carrer de sa Travessia, 32 
A. Puigpunyent 
Tel.: 971 614 131 
 
 
Cas Cerveser.  
Cervesa artesana 
C/ del Rellotge de Sol, 27. 
Puigpunyent 
Tel.: 666 867 744 
  
 
Clínica Veterinària 
+Cotas 
Carrer Poima, 22 
Polígon de Can Valero 
Tel.: 971 85 34 16 
 
 
Construccions  
Mayoral Díaz, CB 
Es Rafal, 10. Galilea 
mayoral@hotmail.com 
Tel.: 644 162 557 
 
 
Construccions 
Puigpunyent i Galilea, SL 
Salvador Ramon Matas 
Tel.: 629 607 073 
 
  
Espai Motor.  
Taller d’automoció 
Gremi Fusters, 20  
Polígon Son Castelló.  
Tel.: 669 709 168 
 
Es Casat Nou 
 

Esther Cerdà 
Laboratori pròtesis 
dentals 
C/ de Joaquim M. Bover, 13. 
Palma 
Tel.: 971 461 103 
  
 
Ferreteria i drogueria 
Calvià 
C/ Major, 5. Calvià 
Tel.: 971 670 898 
  
 
Ferreteria Son Garrit 
Camí dels Reis, 117.  
La Vileta 
Tel.: 971 793 448 
  
 
Forn s’Estanc 
C/ de sa Travessia, 32. 
Puigpunyent 
Tel.: 971 147 025 
  
Francesc Canyelles 
Arquitecte tècnic 
C/ des Clapers, 4. Galilea 
Tel.: 654 333 169 
 
Fruites Contestí 
Mercat Santa Catalina 
www.contesti.es 
Tel.: 971 733 631  
636 382 760  
  
Germans Fiol Ferrà, CB 
Fruites i verdures 
Mercat Pere Garau, 23, 24 i 25 
Tel.: 971 273 704 
  
Gran Hotel Son Nét 
Carrer de Son Nét, s/n 
www.sonnet.es 
Tel.: 971 147 000  
 
Jardins Crespí, SL 
Son Serralta, 10. 
Puigpunyent 
Tel.: 609 246 432 
  



 

 
Maderas Sintes 
Camí de Jesús, 36 
Polígon de Can Valero 
Tel.: 971 75 63 23 
 
 
Mallorca Llum  
Crta. nova d’Estellencs, 29. 
Puigpunyent 
www.mallorcallum.es 
Tel.: 971 614 398  
  
 
Maties Sampol Martorell  
Construccions 
C/ de sa Taverna, 3. 
Puigpunyent 
Tel.: 650 318 346 
  
 
Miquel Moragues Jardins 
Crta. des Capdellà, 65. 
Galilea 
Tel.: 607 876 495 
  
 
Multicines Ocimax 
C/ del Bisbe Pere 
Puigdorfila, 1. Palma. 
Tel.:  971 750 673 
  
 
Multicines Rívoli 
C/ d'Antoni Marquès, 25. 
Palma 
Tel.: 971 294 926 
 
 
Mundiagua 
C/ de General Weyler, 58. 
Marratxí 
Tel.: 971 79 51 77  
 
Musolas Amengual Pou 
Advocats 
C/ Escudella, 12.  
Sa Cabaneta 
Tel.: 971 201 818 

 
Plataformas Aéreas 
Mallorca  
C/ de Guillem Forteza, 6. 
Palma 
Tel.: 629 65 64 63 
 
 
Perruqueria  
Maria Martínez  
Crta. nova d’Estellencs, 29. 
Puigpunyent 
Tel.: 971 614 398  
669 373 961 
  
Peter Tomas Johansson 
 
Pintures Frau 
Venda i aplicació 
Tel.: 606 097 857 
pinturesfrau@gmail.com 
  
 
Promocions Puigpunyent,  
C/ del Gremi de Boneters, 
48. Palma  
Tel.: 971 764 476  
 
 
S’Estètica 
C/ Travessia, 34. 
Puigpunyent 
Tel.: 971147290 
 
S’Hort d’Avall  
  
Sa Roteta  Botiga de vins 
Mercat de Santa Catalina, 
15-16 
saroteta@gmail.com 
Tel.: 971 458 263 
 
Son Cortei  
 
Son Cotoner d’Avall 
 
Son Ferretjans 
 
 

 
Son Noguera 
  
  
Son Pont Agroturisme 
Crta. Palma-Puigpunyent 
km 10,8 
www.sonpont.com 
Tel.: 971 719 527 
  
 
Son Serralta 
  
 
Supermercat Bip Bip 
Crta. de Galilea, 9. 
Puigpunyent 
Tel.: 971 616 792 
  
  
Supermercat  
Ses Cotxeries 
C/ Major, 4. Puigpunyent 
Tel.: 971 614 102 
  
  
The Rose Bistro 
Carrer de sa Travessia, 16. 
Puigpunyent  
Tel.: 971 614 360 
  
 
Transports  
Jaume Martorell 
Tel.: 609 37 07 83 
  
 
Vidres i Aluminis Galatzó 
C/ de l'Ametler, 11. Palma 
cristaleriagalatzo@gmail.com 
Tel.: 971 478 388  
616 928 787 
 
 
 
 
 
Gràcies a tothom! 

 
 



 

 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

Com que Amics de Galilea és un grup 100% 
voluntari i altruista, agrairem qualsevol 
tipus de suport: suggeriments de millora 
(amicsdegalilea@gmail.com), compondre i 
enretirar taules i cadires... 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Programa repartit per persones voluntàries. 
 
 
 

 
  

  


