
Salutació 
Saludar-vos des d’aquestes pàgines amb motiu de les festes de la Mare 
de Déu del Carme és, sens dubte, una tasca gratificant. Volem aprofitar 
per desitjar-vos que passeu uns dies d’alegria dins tanta incertesa. Ens 
agradaria, bàsicament, que dedicàssiu una part del vostre temps a 
gaudir de la festa, d’aquest entorn tan especial i de la companyia dels 
qui us són més propers. Això sí, amb seny, molt de seny. 

Són les segones festes de la Mare de Déu del Carme en pandèmia. Fa 
un any que pensàvem, des d’aquestes pàgines, que serien les úniques 
excepcionals, i ja en duim dues. Ha estat una època especialment dura 
atès que la pandèmia ha capgirat la vida de moltes persones, ja sigui 
en l’àmbit personal, professional o social. Ens hem hagut d’adaptar a 
una manera de viure diferent, però hem de ser positius perquè, tot i 
els mals moments, el Moll està reviscolant i preparat per dedicar-se a 
l’activitat que el nodreix: el turisme.

Ara bé, no ens podem estar de dir-vos que cal que actuem de manera 
assenyada. No obliguem les properes generacions a viure en un espai 
degradat i sense futur, hem de tenir cura del nostre entorn i aconseguir 
que el nostre paisatge gaudeixi de l’atenció i l’esment necessari que 
entre tots li hem de proporcionar.

L’Ajuntament de Pollença i els ciutadans del Moll hem de fer un esforç 
comú per tal que el privilegi que suposa viure en un indret com aquest 
perduri al llarg dels anys.

Tal i com ja férem l’any passat, els actes de les festes d’enguany també 
seran més de petit format, i aniran més adreçats a famílies i a grups 
d’amics. Es prioritzen els actes de caire cultural com exposicions o 
concerts a l’església de la Mare de Déu del Carme, amb la implicació 
directa de la Parròquia en l’organització. Però no hem volgut renunciar 
a afegir-hi una nit d’humor i un capvespre de màgia.

Que comenci la festa, que comencin les celebracions. Tots, amics, 
familiars i visitants, hi sou convidats.

Bones festes del Carme!

 El batle      El regidor delegat de  
               Festes Port de Pollença
         Bartomeu Cifre Ochogavia         Andrés Nevado Rodríguez



Divendres 9 de juliol
20.00 h 
  Inauguració de l’exposició de dibuixos d’Anglada Camarasa 
 “150 anys”, al local social de l’Associació de Veïns del Port Pollença. 
 Organitzen: Associació de Veïns del Port de Pollença i Museu de Pollença

21.00 h 
  Pregó amb el títol “Memòries i reflexions arran de mar”, a càrrec 
d’Alfonso Jaume, a l’església de la Mare de Déu del Carme. A 
continuació concert del duo de violí i piano de l’Orquestra Lauseta.

 Acte seguit s’oferirà un granissat a les persones assistents.

Dissabte 10 de juliol
21.30 h    
 Revetla Mythical, concert acústic a càrrec d’All Noise i Carlos Segarra   
 (del grup mític Los Rebeldes), al pati del CEIP Miquel Capllonch.      
 Taquilla inversa.

Diumenge 11 de juliol 
20.00 h 
 Concert a càrrec del quintet de vent i metall Kambrass Quintet,
 a l’església de la Mare de Déu del Carme.

Dilluns 12 de juliol  
19.00 h 
 Màgia a càrrec del Màgic Cloquell, a la plaça de Miquel Capllonch. 

Dimarts 13 de juliol
21.30 h
  Nit d’humor a càrrec de l’humorista Paco Calonge, a la plaça de 
Miquel Capllonch.

Dimecres 14 de juliol
19.00 h
  Animació infantil a càrrec del grup Mel i Sucre, a la plaça de 
 Miquel Capllonch.

Dijous 15 de juliol
18.30 h  
 Musical infantil Vaiana a càrrec de Max Teatre, a la plaça de 
 Miquel Capllonch.



21.30 h 
  Mostra de ball de pagès a càrrec de l’agrupació Aires de la Cala, a 
la plaça de Miquel Capllonch.

 Organitza: Aires de la Cala

Divendres 16 de juliol
18.00 h  
 Gimcana aquàtica infantil. Hi haurà premis i gelats per a tots els 
 participants.
 Lloc: platja d’Albercuix (devora la piscina de l’hotel Daina)
 Organitzen: Reial Club Nàutic i Àrea de Joventut
22.30 h
  Concert a càrrec de l’Orquestra Lauseta a l’església de la Mare de 
Déu del Carme.

Dissabte 17 de juliol
19.00 h a 23.00 h  
 Mostra d’artesania de Pollença a la plaça de Miquel Capllonch.
 Organitza: Associació d’Artesans de Pollença
22.30 h 
  Concert acústic a càrrec de Marina Reus i Albert Ortiz, i Low Gain, a 
la plaça de Miquel Capllonch.

Diumenge 18 de juliol
18.30 h
 Missa solemne a la Parròquia de la Mare de Déu del Carme,      
 Cantarà el cor de l’esglèsia. Ball de l’oferta a càrrec d’Aires de   
 la Cala.

20.00 h
  Concert a càrrec del quartet de corda, a l’església de la Mare    
 de Déu del Carme.

Diumenge 25 de juliol
20.00 h
  Concert a càrrec del Cor de Pollença a l’església de la Mare de 
Déu del Carme.

 (Cicle de concerts Mare de Déu del Carme 2021 organitzats  
   per la Parròquia de la Mare de Déu del Carme)



ELS ACTES TENDRAN AFORAMENT LIMITAT, PER ORDRE D’ARRIBADA 
I SEGONS LA NORMATIVA VIGENT

Exposicions
Local social de l’Associació de Veïns del Port de Pollença
 Exposició de dibuixos d’Anglada Camarasa en el 150è        
 aniversari del seu naixement.
 Del 9 al 25 de juliol, de dilluns a diumenge de 18.00 a 20.00 h.

Galeria Joan XXIII Tot Marco
 Exposició col·lectiva de diversos pintors.

8Vuitulls
 Exposició multidisciplinària d’artesania, art emergent i disseny.

Mercadet nocturn
Dimarts 13 de juliol 
De les 19.00 a les 24.00 h, al passeig d’Anglada Camarasa.

Dijous 15 de juliol 
De les 19.00 a les 24.00 h, a la plaça de Miquel Capllonch.

Divendres 16 de juliol
De les 19.00 h a les 24.00 h, al passeig d’Anglada Camarasa.

Actes esportius
VIII Torneig de pàdel de l’amistat.
Lloc: DUVA
De l’1 al 17 de juliol, dia en què es farà la final i l’entrega de trofeus.
Organitzen: DUVA Esport i Amics de Sant Antoni

Dijous 8 de juliol
10.00 h a 13.00 h Diada de bàdminton
Lloc: platja de la Gola
Organitza: Club Bàdminton Pollença
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Port de Pollença en festes
Del 9 al 18 de juliol 


