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Això era i no era una ciutat anomenada Palma, 
un lloc molt animat i alegre, amb carrers plens 
de bauxa, que alguns consideraven excessiva, 
i que irradiava una llum intensa que feia que 
els seus colors fossin molt especials.

Però, de sobte, sense que ningú se’n temés 
de res, un dia va arribar un visitant inesperat, 
un virus molt perillós que va fer emmalaltir 
moltes persones. Tothom es va haver de 
quedar tancat a casa per a evitar contagiar-se; 
fins i tot el Drac de na Coca es va amagar 
al clavegueram per a fugir de la pandèmia. 
Passaren els dies agrupats en setmanes  
i les setmanes es transformaren en mesos, 
però no acabaven de trobar el remei a  
aquesta malaltia que havia buidat la ciutat  
i, de qualque manera, havia pres l’alegria  
de viure als seus habitants.

Vet aquí que un dia arribà a l’Ajuntament un 
missatge molt especial: els tres Reis d’Orient 
anunciaven la seva visita. Volien, a més,  
repartir entre tots els ciutadans i les ciutadanes 
pols màgics d’esperança. I així ho feren: la nit 

del 5 de gener Ses Majestats recorregueren 
els carrers de Palma i, de la mateixa manera 
que temps enrere la relíquia de sant Sebastià 
curà la pesta al seu pas per la ciutat, els Reis 
aconseguiren curar els cors trists omplint  
de rialles i bons propòsits els seus habitants.

Si bé el virus encara era present i no podien 
reunir-se, els veïnats i veïnades varen aprendre 
que es tenien els uns als altres i que units  
eren més forts.

Aquests dos darrers anys hem hagut de 
reaprendre a viure, a compartir espais amb 
més prudència. De la mateixa manera hem 
hagut de reformular les nostres festes ajornant 
torrades i concerts per a protegir la nostra  
salut. Més prest que tard, la festa que  
coneixíem tornarà als nostres carrers.  
No oblidem qui som. Malgrat tot, el missatge 
ha de romandre ben present: que l’esperit  
de Sant Sebastià sigui viu als nostres cors.  
Visca la revetla i visca Sant Sebastià!

Ja fa dos anys que la situació sanitària 
provocada per la pandèmia ens obliga  
a celebrar les Festes de Sant Sebastià  
de forma atípica. 

Enguany hem decidit ajornar els actes que 
concentren més gent, com són els concerts 
de la Revetla o les torrades que en aquestes 
dates omplien de caliu els carrers i les places 
de les barriades de la ciutat. 

Aquests canvis fan que sigui inevitable 
recordar amb certa nostàlgia aquelles festes 
de Sant Sebastià prèvies a la pandèmia,  
quan els retrobaments i les ganes de festa 
eren protagonistes, i l’enrenou, l’olor de llenya 
i de torrada transformaven durant alguns dies 
l’atmosfera i la fesomia de la nostra ciutat. 

Des d’aquest sentiment compartit 
d’enyorança, aprofit enguany per a agrair 
el comportament cívic i responsable que 
la ciutadania de Palma ha demostrat cada 
vegada que hem hagut d’ajornar festes  
i celebracions arran de la situació sanitària. 
Aquestes són dates per a sentir-se orgullosos 

de la ciutat en què vivim i, com a batle,  
m’hi sent pel comportament de la ciutadania. 

Començam l’any 2022 amb un horitzó  
que ens convida a ser més optimistes que 
fa un any, amb una major creació de llocs 
de feina a Palma, amb un volum de població 
protegida més alt gràcies a les vacunes,  
i amb carrers i places més plens de vida  
que ara fa un any. 

Per això, us convid a agafar aquest programa 
de festes amb ganes, a triar-ne les activitats 
familiars, lúdiques, culturals o tradicionals  
que us facin més il·lusió, i a participar-hi  
i gaudir-ne en companyia. 

Gaudim plegats de la nostra ciutat; gaudim 
de les petites coses i dels bons moments. 
Aprofit aquest espai per a agrair sincerament 
la col·laboració de moltes persones i entitats 
que fan possible que tinguem aquest 
programa de Festes de Sant Sebastià. 

Molts d’anys i bones Festes  
de Sant Sebastià!

Alberto Jarabo
Regidor de Participació Ciutadana  

i Govern Interior
José Hila Vargas
Batle de Palma



4

SANT SEBASTIÀ 2022

5

#TotsSomSantSebastià

Calendari d’activitats

Dissabte 15 de gener

Gimcana Sant Sebastià 
Dretfensor
Per a nins i nines de 6 a 12 anys
De 10 a 11.30 h
Pl. Major

Sus de Festes
10.30 h
Més informació a la pàgina 6

Ruta d’en Tianet 
Concurs Tianet de Sant Sebastià.  
Ruta de degustació
A partir del 15 de gener
Més informació a la pàgina 8

Diumenge 16 de gener

Sant Sebastià Petit
De 10.30 a 14 h
Parc de la Riera 
Més informació a la pàgina 12

Dilluns 17 de gener

Exposició de Sant Sebastià
Fins al 30 de gener
Av. d’Antoni Maura 
Més informació a la pàgina 16

Dijous 20 de gener

Trofeu Sant Sebastià  
de Petanca
9 h
Pistes FEP - C. de Sant Ignasi, 81

Portes Obertes  
per Sant Sebastià
De 10 a 20 h
Es Baluard. Museu d’Art Modern i Contemporani  
de Palma

Zona Restringida 
Més informació a la pàgina 10 

Premis Ciutat de Palma
19 h
Gala d’entrega dels Premis Ciutat  
de Palma al Teatre Principal
Inauguració del Premi Ciutat de Palma 
Antoni Gelabert d’Arts Visuals al Casal 
Solleric
Més informació a la pàgina 15

Divendres 21 de gener

Zona Restringida
Més informació a la pàgina 10

Dissabte 22 de gener

8è Iron Motard  
Festes de Sant Sebastià
6 h 
Gran Via Asima, 11 
Tel. 607 369 469 

XXXVI Trofeu Sant Sebastià 
de Piragüisme
De 9 a 15 h 
Parc de la Mar

Diada de Sant Sebastià  
al Castell Museu  
de Sant Carles
De 10 a 18 h 
Castell Museu de Sant Carles 
- Ctra. del Dic de l’Oest, sn
Per a més informació:  
www.castillomuseosancarlos.com

XXX Trofeu Club Natació 
Palma-Sampol
De 10 a 16.30 h  
Piscines Municipals de Son Hugo

Gold Battle Regional 
Mallorca
De 16 a 22 h
Ses Voltes 
Entrada lliure fins a completar cabuda 

Zona Restringida
Més informació a la pàgina 10

Divendres 28 de gener

Zona Restringida
Més informació a la pàgina 10

Dissabte 29 de gener 

Trescabarris 
10 h
Pl. de Cort
Més informació a la pàgina 18

Zona Restringida
Més informació a la pàgina 10

Diumenge 30 de gener 

35a Palma Fotogràfica 
Més informació a la pàgina 20
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SUS 
DE FESTES

15 DE GENER 
PLAÇA DE CORT Presenta: Cucorba

A partir de les 11 h 

Vine a pintar els pebres  
per a despertar el Drac de na Coca  
 

A les 11.30 h 

Batucada Nam Sobrats de l’Escola 
Municipal de Música de Palma
Pl. d’Espanya, c. de Sant Miquel  
i pl. de Cort

A partir de les 12 h

Toc de tambors des de la balconada 
de Cort, a càrrec de la Batucada  
Nam Sobrats de l’Escola Municipal  
de Música de Palma

Ballada dels Gegants  
i Capgrossos de la Sala

Gloses a càrrec dels Glosadors  
de Mallorca i combat de gloses 

Pregonet El Drac de na Coca  
i la flama de la festa, escrit per 
Caterina Valriu i contat per Alba Flor 

 Il·lustració: Maria del Mar Riera

Ball de Capgrossos, amb coreografia 
de Catin Luna i interpretat  
per l’Escola de Música i Danses  
de Mallorca i els seus xeremiers, 
amb la participació de l’Estol de 
Geganters, Sonadors i Balladors  
de Mallorca

Despertada del Drac de na Coca  
i entrega per part dels nins dels 
pebres de cirereta per a donar-li  
força per a mantenir encesa la flama  
de la festa, tot al ritme de la  
Batucada Saravá 
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Concurs Tianet de Sant Sebastià

RUTA
D’EN TIANET

CONCURS TIANET 
DE SANT SEBASTIÀ

A PARTIR DEL 15 DE GENER
Amb la col·laboració de forners i pastissers de Palma s’han elaborat 
uns productes aspirants al títol honorífic de Tianet de Sant Sebastià, 
identificat com a propi de les festes perquè els ciutadans de Palma  

en puguin gaudir en aquestes dates.
L’Ajuntament us proposa una ruta de degustació i us convida a elegir  
la proposta que més us agradi través del web https://tufas.palma.cat

Es pot votar fins a un màxim de dues de les propostes participants.  
La votació s’iniciarà el dissabte 15 de gener i finalitzarà el dijous 27 de gener. 

El pastís guanyador, d’acord amb les bases del concurs, es proclamarà Tianet  
de Sant Sebastià el divendres 28 de gener de 2022.

PROPOSTES PARTICIPANTS

Trunyella dolça  
amb ametla i taronja 

PASTELERÍA ÁNGEL
C. DE PASQUAL RIBOT, 45 
Preu: 2,50 €

Gató farcit i cobert  
de xocolata

FORN I PASTISSERIA  
TRIAS
AV. DEL CÍSTER, 68 
Preu: 2,50 €

Canyes dolces  
de sobrassada 
 
FORN DE LA GLÒRIA
C. DEL FORN  
DE LA GLÒRIA, 7
Preu: 1,50 €  

Magraneta farcida  
de sobrassada  
amb mel

FORNET DE LA SOCA
PL. DE WEYLER, 9
Preu: 3,00 €

Pasta de full  
amb sobrassada  
i ametla
 
FORN FONDO
C. DE LA UNIÓ, 15
Preu 3,00 €

Coca de garrova  
i taronja
 
LLUÍS PÉREZ PASTISSER
C. DE BONAIRE, 14
Preu 2,50 €
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Zona Restringida

Un veïnat, dos veïnats, tres veïnats  
Autor: Joan Bennàssar
Gènere: comèdia múltiple
Director: Luca Bonadei
Intèrprets: Catalina Rosell i Pedro Orell 

Una junta de veïnats pot 
ser complicada... però una 
administradora de finques és  
a punt d’enfrontar-se a la finca més 
surrealista de la seva vida. Aquesta 
obra és un desbarat molt divertit  
i embogit per a tots els públics.

Més informació i reserva d’entrades a www.palma.cat
Cabuda limitada, cal reservar entrades. Ús obligatori de la mascareta a partir de 6 anys, 

i presentació de certificat covid a partir de 12 anys a espais interiors.

20, 21, 22, 28 I 29 DE GENER A LES 17.30 h
Les Festes de Sant Sebastià arriben als cinc districtes de la ciutat  
en forma de microespectacles. Cinc circuits de quatre peces a cinc 
barris, que enguany per motius obvis es faran a espais més oberts,  

però que esdevindran especials.
Un guia serà l’encarregat de conduir el públic als diferents espectacles:

Fiblada
Gènere: teatre gestual
Autores, directores i intèrprets: Aránzazu Lepe i Alba 
Vinton 

Un viatge orbitacional a l’epicentre 
del cap de fibló que defineix la nostra 
essència. Semifinalista, pendent  
de celebrar-se la final, d’Art Jove 
2021.

Affaire 
Clara Ingold

La música i la seva relació amb 
l’amor. Des de l’humor, Clara Ingold 
fa un recull de qualcunes de les 
cançons que han aparegut al seu 
Spotify en moments clau de la seva 
vida amorosa, la relació amb la 
comunitat on viu, la vida quotidiana 
i també de qualcunes de les seves 
creacions, en les quals parla de la 
necessitat, de la manca de qualcú 
especial, de la sobredosi d’amor,  
i del poliamor.    

Patrimoni humà.  
Videomapatge   
Komposit Studio  

A través del videomapatge a diferents 
punts de la ciutat de Palma es 
realitzaran projeccions amb imatges 
i objectes virtuals de dues i tres 
dimensions. 

PUNT DE TROBADA 

20 de gener a les 17.30 h – aparcament de la Fundació  
         Pilar i Joan Miró 
21 de gener a les 17.30 h – parc de la Petrolera 
22 de gener a les 17.30 h – monestir de la Real 
28 de gener a les 17.30 h – plaça de Santa Eulàlia 
29 de gener a les 17.30 h – plaça de Francesc Garcia i  
         Orell (plaça de les Columnes) 
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Sant Sebastià Petit16 DE GENER – PARC DE LA RIERA
DE 10.30 A 14 h

Més informació i reserva d’entrades a www.palma.cat
Ús obligatori de la mascareta a partir de 6 anysEntrada lliure a totes les activitats fins a completar cabuda
Ús obligatori de la mascareta a partir de 6 anys

3  Espectacles musicals 
Trencaclosques  
de Rondalles
10.30 i 12.20 h 
 

Rondalles  
en família
11.25 i 13.15 h 
 

1  Espectacle de titelles 
La granota  
que volia volar
10.30 i 12.30 h 

1  Contacontes 
La Bibliomòbil
11.20 i 13.20 h

10  Màgia 
El Gran  
Cassanyes 
10.30 i 12.30 h

10  Espectacle teatral 
Aina i Bigotets
11.20 i 13.20 h 
 

9  Circ de les Rondalles,  
a càrrec del Circ Bover
Presentat per l’Apòstol Tianet 

10.30, 11.40 i 12.50 h  
Baldufes  
amb en Guillem  
des Tro 
– 
Equilibris  
amb Andy Hughes 

11.05, 12.15 i 13.25 h   
Espectacle d’aeris  
amb Mari Paz Arango  
– 
Malabars amb Toni Rosselló 

Cercavila 
Eufònics i xanques  
mallorquines
10.30, 11.45 i 13 h 

765  Jocs 
Les construccions dels gegants,  
els jocs de Canamunt i Canavall  
i l’habitatge de les bruixes   
(jocs per als més menuts)

2  Tallers  
Taller d’art d’arena llegendari, 
taller “Moc de granota”; taller de 
mocadoret de Sant Sebastià Petit; 
pintacares de dracs, cavallers, 
bruixes i fades, i taller de medalles 
commemoratives
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Sant Sebastià Petit Premis Ciutat de Palma

Gala d’entrega dels Premis Ciutat de Palma  
al Teatre Principal

Inauguració del Premi Ciutat 
de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals al Casal Solleric

Serà imprescindible la presentació del cerificat covid

En cas d’incidència  
(pèrdua d’infants, accidents)  
cercau l’envelat dels nins trobats.  

Nins trobats

8 Cavallets ecològics

1

2

3

4

5

6
7

8 9

10
11

12

PARC 
DE LA RIERA

Torrent de la Riera

4 Parc infantil de trànsit. 
Policia Local de Palma

12 Drac de na Coca

11 Autobús de l’EMT

8 Cavallets ecològics

Ambulància

Entrada lliure a totes les activitats fins a completar cabuda
Ús obligatori de la mascareta a partir de 6 anys

20 DE GENER – 19 h
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ADN SANT SEBASTIÀ

Una festa popular va més enllà d’omplir el temps d’oci cultural d’una 
societat: més aviat és la manifestació lligada a la història d’un lloc,  

de la seva gent, dels seus costums i valors. Un llegat cultural que ofereix 
a les persones tot un bagatge de significats que permeten comprendre 

les seves relacions amb l’entorn que les envolta.

La festa –entesa com a esdeveniment social que té a veure amb la 
celebració d’un fet o element comú– requereix la participació individual 

per a esdevenir quelcom de col·lectiu: ser una part de tots i totes.  
És capaç de fer vibrar el poble, d’alliberar-lo d’aquells condicionants 

socials que formen part de la seva quotidianitat. Ja al segle XIX és poc 
habitual trobar una barriada de Palma que no tengui la seva festa de 
carrer i, des de molt abans –almenys des de l’any 1451–, la festa de 
Sant Sebastià ja se celebrava i la devoció va créixer progressivament  

i de tal manera que en el segle XVII va ser declarat patró  
de la ciutat de Palma. 

El pas dels anys ha modificat en forma i contingut la festivitat:  
Sant Sebastià compta amb tot un conjunt de creences, llegendes  

i dites populars que formen part del passat, però també amb elements 
més recents que tenen a veure amb la necessitat de dotar de sentit la 

celebració dins un context diferent, viu i canviant, i de reivindicar  
la tradició des d’un punt de vista crític, integrador i enginyós.

La història, la iconografia i els rituals de la festa de Sant Sebastià s’han 
anat traspassant generació rere generació, com a herència que amb  

el temps ha anat marcant el caràcter de la nostra societat, i han generat 
un codi genètic propi que podríem denominar ADN Sant Sebastià.

Exposició

Exposició 

17 al 30  
de GENER
Av. d'Antoni Maura



TRESCABARRIS

29 DE GENER – 10 h
PL. DE CORT
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Els grups han d’estar formats  
per un mínim de 3 i un màxim  
de 10 participants.

Un dels membres del grup ha  
de ser major d’edat (18 anys)  
i en serà el responsable.

Els menors participants hauran  
de comptar amb l’autorització firmada 
del pare/mare/tutor/ra legal

S’hi acceptaran fins a un màxim  
de 30 grups

Tots els membres del mateix grup  
cal que duguin la mateixa caracterització 
(complements, vestimenta, disfressa, 
nom, crit...).

El grup amb la caracterització més 
original i adequada a la temàtica 
proposada gaudirà d’un premi especial.

Es recomana dur roba i calçat còmodes.

Cal complir totes les mesures en 
matèria de salut per a la prevenció  
de la covid-19.

– Per a participar-hi cal fer una inscripció prèvia gratuïta 
a través del web de l’Ajuntament: www.palma.cat

– Per a inscriure-s’hi cal emplenar el formulari  
corresponent i l’arribada del correu de confirmació 
serà un requisit imprescindible.

– Si hi ha places disponibles els grups es podran  
apuntar presencialment el mateix dia de l’activitat,  
a la plaça de Cort de les 8.30 a les 9 h.

– Informació, inscripcions i bases de participació  
a www.palma.cat

– Ús obligatori de la mascareta a partir de 6 anys 

Hi col·laboren
 
 

Trescabarris

El Trescabarris és un joc temàtic vivencial, obert i gratuït per a infants, 
famílies, grups d’amics i entitats de Palma, que es durà a terme  

el dissabte dia 29 de gener de 2022 a partir de les 9.50 h.

Mitjançant tot el conjunt de proves els i les participants podran 
descobrir i conèixer nous indrets dels barris de Cort i del Sindicat.

L’ edició d’enguany girarà entorn de la música. Els grups participants 
s’engrescaran en una recerca de notes musicals per a mantenir encesa  

la flama de la festa de Sant Sebastià.
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Per a més informació  
sobre les activitats:
www.palma.cat 
010
 

L’organització adverteix  
que aquest programa s’ha 
elaborat amb la col·laboració  
de diferents entitats  
i institucions i, per tant,  
és susceptible de canvis. 

35 PALMA 
FOTOGRÀFICA

Diumenge 30 DE GENER

EXPOSICIÓ 
Març 2022 Casall Solleric 
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Palma és ciutat de festa 
sempre sol enlluernar, 
també sol enamorar 
una ciutat tan honesta, 
ella que tot cor conquesta 
perquè ho fa amb alegria 
amb ganes i simpatia 
ho expandeix a diari 
i mai no té cap contrari 
per això l’horitzó amplia.

Palma és ciutat oberta, 
a la mar, també al paisatge, 
sempre hi fa un bon estatge 
quan al matí ja ens desperta; 
ens regala una oferta 
de festa i entreteniment, 
ens obre el cor i la ment 
i ens acull dins els seus braços, 
així estreny nostres llaços 
uns fets d’or i altres d’argent.

Palma mira cap al camp, 
en beu, en menja i en viu, 
la tradició reviu 
amb la claror que fa el llamp, 
la seva flaire aquí escamp 
amb rius d’estima i amor 
ésser-hi és ben bé un honor, 
Palma és la gran capital 
amb flaire universal: 
estar-hi dona escalfor!

Palma és Sant Sebastià 
els Reis, llavors Sant Antoni, 
Palma és el patrimoni 
per viure i per estimar; 
la Rua i el Ram per jugar, 
Pasqua, i Setmana Santa; 
Diumenge de l’Àngel planta 
per anar fins a Bellver; 
no em direu que no sigui ver 
que Palma a tothom encanta!

El Corpus per primavera, 
llavors les festes d’estiu, 
un calendari festiu 
sens deixar ningú darrere; 
el Carro amb esponera 
de la Santa per honrar, 
Sant Joan vora la mar, 
les Verges, bunyols i vi: 
tot un món per descobrir, 
la festa és reivindicar.

Palma és un món per viure, 
per conèixer i passejar, 
per sentir i contemplar 
com és de bell un somriure; 
Palma és un bloc per escriure 
les nostres experiències, 
totes aquelles presències 
amarades amb amor; 
són talment il·lusió 
feta per noves vivències.

Palma és ciutat de festa
Felip Munar i Munar

22

Gràcies
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