
Festes Patronals
  de la Mare de Déu d’Atotxa

Ariany - 2022 





Benvolguts arianyers i arianyeres,
És un plaer com a Batle poder escriure aquesta 
salutació després de totes les controvèrsies 
que hem tingut aquests dos darrers anys, 
motivades per aquesta greu i històrica crisi 
sanitària que hem patits tots.
Després de dos anys pareix que aquestes 
properes Fira i Festes seran quasi com és 
tradicional. Fira i Festes que crec que tots 
recordam amb nostàlgia i que crec que aquest 
any podrem tornar a viure.
Vull donar les gràcies a la Comissió de Festes, 
on hi ha representants de totes les associacions 
i entitats del nostre poble, que com cada any, 
ens garanteix  que hi haurà actes per a totes 
les edats i per a tots els gustos.
Aquest any, a més, és una any especial ja que 
podrem celebrar els nostres 40 anys com a 
poble independent. En aquest sentit, el dia 
de la tremponada, projectarem un vídeo-
documental que hem fet des de l’Ajuntament 
perquè totes les generacions futures puguin 
conèixer i esser conscients de la importància 
de la INDEPENDÈNCIA del nostre poble; amb 

aquest fet  ens vam constituir com a poble i 
aquest vídeo-documental ens ho permetrà 
conèixer de la mà de tots els protagonistes que 
la varen fer possible i que a dia d’avui, després 
de 40 anys, ho poden contar. 
També podrem celebrar que fa 45 anys que 
l’Esbart de s’Auberg ens fa gaudir del Ball de 
l’Ofrena en la Missa que celebram el diumenge 
de les Festes en honor de la Mare de Déu 
d’Atotxa i que aquest any tindrem el privilegi 
que la celebri el Bisbe de Mallorca.
Com podreu veure, en aquest programa de 
Festes ens hem esforçat molt perquè siguin 
unes bones Festes i vull donar les gràcies a 
totes les persones, associacions i entitats que 
col·laboren perquè pugui ser una realitat.
Tot i que aquests dos darrers any no hem pogut 
celebrar unes Festes amb normalitat, com 
heu pogut comprovar, des de l’Ajuntament, no 
hem deixat de fer feina perquè Ariany sigui un 
poble de cada dia millor. Hem pogut asfaltar 
tots el camins de fora vila, millorat carrers 
i places, entrades del poble, acabat el Local 
del Carrer Billoch, millorat les instal·lacions 
esportives, enllumenat públic... i tenim en 
procés un passeig fins el Cementiri Municipal 
i un nou punt verd. També tenim quasi acabada 
la connexió de l’aigua potable i l’aparcament al 
costat del Centre Sanitari i Casal de Cultura.
Finalment no vull acabar aquesta salutació 
sense desitjar-vos a tots unes MOLT BONES 
FESTES i que les poguem gaudir tots junts en 
salut i alegria.

Atentament,
Joan Ribot Mayol
Batle d’Ariany



Dissabte 9 de juliol
A les 22 h. a la Plaça Major
Cinema a la fresca
Amb la projecció de la pel·lícula 
RAYA EL ÚLTIMO DRAGÓN

Dissabte 23 de juliol
A les 20:00h.  davant l’Ajuntament
SORTIDA DIMONIS 
PRESENTACIÓ DEL DIMONI GROS 
I DEL NOU BALL DEL DIMONI
En acabar el ball començaran les típiques 
corregudes dels dimonis
Organitza:
Associació de Joves d’Ariany (Sa Fosca)

A les 21:30h. a la Plaça Major
Tradicional Tremponada celebrant els 
40 ANYS COM A POBLE 
INDEPENDENT i en acabar 
PROJECCIÓ del documental realitzat per 
aquest Ajuntament sobre el procés de la 
independència. Seguit d’un homenatge als que 
ho varen fer possible.
Seguidament
Bingo amb els nostres artistes Fernando 
Caldentey i Joan Bernat Ferrer
Pel sopar a la fresca hauran d’anar a cercar el 
tiquet a l’Ajuntament, el seu preu serà la voluntat 
i anirà destinat al manteniment de l’Església de la 

Mare de Deu d’Atotxa. Cada persona haurà de dur 
els seus coberts, inclòs plats i taçons, pel sopar.
Col·laboren:
Associació de Joves d’Ariany (Sa Fosca)
Societat de Caçadors d’Ariany

Diumenge 24 de juliol
A les 20:30h.al Casal l’Església Parroquial
CONCERT de música Barroca per a llaut, 
guiterra i tercina
Músics: Monica Löffler i Pere Fiol

Divendres 29 de juliol
A les 20:00h.  al Casal de Cultura 
Son Ciurana
Presentació del Llibre:
CAPSES DE VIDA
Llibre que culmina el projecte d’en Pep 
Canyelles amb col·laboració de na Francisca 
Genovart i les dones del Taller, començat abans 
de la pandèmia. Editat per aquest Ajuntament i 
que facilitarà a partir del 3 d’agost un exemplar 
per a cada casa de nostre poble. Ja que creim 
que és un trosset de la història d’Ariany.
Acta seguit 
Inauguració de l’exposició Col·lectiva (programa 
a part)

?



Dissabte 30 de juliol
A les 20:00h. 
Inauguració de la XVII Fira Noctura
Visita de les autoritats acompanyats del 
Gegants i xeremiers d’Ariany

A les 20:15h. A la Plaça Major
Inauguració de la 
XII MOSTRA DE MÚSICA I BALL DE BOT
Amb la participació de les agrupacions:
 Escola de Música i Danses de
 Mallorca
 Aires de Monti-Sion
 Brocolet
 Aires de Pagesia
 Puig de Bonany
 Agrupació Folklòrica 
 Pla de na Tesa
 Escola de Ball de Sta Margalida
 Eixam Mallorquí
 Dit i fet
En acabar BALL OBERT amb 
l’Escola de Música i Danses de Mallorca
Organitza: Gabriel Frontera Mestre

Divendres 19 d’agost
A les 20:00h. Al casal de Son Ciurana
Obertura de l’exposició del col·lectiu artístic Ou 
Verd del dia 19.08 fins el dia 28.08. 

Dissabte 20 d’agost
A les 18.30h 
Visita a les persones discapacitades. 
Com cada any el batle i els regidors visitaran 
les persones majors discapacitades per donar-
los les bones festes. 

Diumenge 21 d’agost
A les 19:30h. 
Enlairada de banderes, repicada de campanes 
i amollada de coets
(pels obrers de la Mare de Déu d’Atotxa, 
Guillem Costa i Miquel Frontera) 

A les 19.00 h 
Sortirem de l’Ajuntament acompanyats 
per les xeremies i els dimonis
 VOS HI ESPERAM A TOTS! 

A les 20.30h. Plaça de l’Església.
Pregó de festes, a càrrec de MARGALIDA 
GOMILA MESTRE. 
Empresària i emprenadora del nostre poble.

Dijous 25 d’agost 
A partir de les 19:00h. Al Poliesportiu Municipal
Final del torneig d’estiu de pàdel i futbol 7
Després, sopar, entrega de premis i trofeus
Organitza: Xiringuito de la Piscina

?



Divendres 26 d’agost
A les 18:00 a la Plaça Major
Volta cicloturística 
La volta serà pel camp del nostre poble, en acabar 
ens refrescarem al camp de futbol, recomanam 
dur banyadors. 
Col·labora: 
Associació de Joves d’Ariany (Sa Fosca)
Bar Can Jordi

A les 22:00 a la Plaça Major
Ball de bot 
amb les agrupacions de Grup Puig de Bonany i 
Esclafits i Castanyetes,en acabar el ball d bot  
hi haurà l’actuació de DJ SERRANO

A les 0:00 al Poliesportiu Municipal
Festa dels Quintos
Amb les actuacions de:
DJ CASTELL – DJ P.BORRÀS 
– DJ MACIÀ – DJ NICOO

Dissabte 27 d’agost  
A les 7:30h a la Plaça Major. 
XXI Edició Caminada per gent gran. 
(Hi poden participar totes les persones majors 
de 50 anys, el termini de les inscripcions acaba 
dimecres 22 d’agost a l’Ajuntament. Es pot dur la 
camiseta de l’any passat. En cas que no en tingueu 
podeu passar a cercar-ne una per l’Ajuntament) 

A les 11.00h a la Piscina Municipal. 
Jocs infantils
Col·labora: Consell de Mallorca.

A les 15:00h a la Finca de Son Ciurana 
Tir al plat 
Organitza: Societat de Caçadors d’Ariany 

A les 18:30h al Pou Bo 
Concurs d’estels. 
Amb la visita dels Dimonis 
i Dimònies, acompanyats pels 
xeremiers d’Ariany
(Podran volar tot tipus d’estels però només 
concursaran el fets a ma) 

A les 23:00h a la Plaça Major
GRAN REVETLLE
 Orquesta Aquarius
 TOMEU PENYA amb Geminis
 I per acabar DJ CASTELL
Col·labora: Bar Can Jordi.

Diumenje 28 d’agost
A les 8:00h 
Recollida d’Alfabeguera
Pels obrers de la Mare de Déu d’Atotxa 
acompanyats per l’Esbart 
de s’Auberg, els xeremiers i el dimoni.
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A les 11:00h
Ofici solemne en honor a la nostra patrona la 
Mare de Déu d’Atotxa.
Predicarà i donarà l’alfabeguera: El Bisbe de 
Mallorca, Mons SEBASTIÀ TALTAVULL ANGLADA. 
L’ofrena la realitzarà l’Esbart de s’Auberg, que 
aquest any celebrarem el 45è aniversari del Ball 
de l’Ofrena en el nostre poble.

A les 18:00h de davant s’Ajuntament
Sortida del Dimonis i Dimònies, 
acompanyats pels xeremiers
Ballaran el Ball del Dimonis i Dimònies 
d’Ariany i ens acompanyaran al Camp 
de Futbol 

A les 18:30h al Poliesportiu Municipal
Partit de Futbol 7
Fredins & Casats

A les 19:30h al Poliesporiu Municipal
Triangular aleví 
U.E. Alcúdia – SET 11 Sports - Acatec

A les 22:00h a la Plaça Major
Gran Playback
en acabar podrem disfrutar 
de l’actuació de HAWAIIANS

Dilluns 29 d’agost
A les 10:30h a la Plaça Major
Jocs Populars (estirar corda, mocador, burino, 
sabater, jocs d’aigua...) També hi haurà un 
dinar (PROGRAMA A PART)
Organitza: La Germandat
Col·labora: Consell de Mallorca.

A les 16.00h al Poliesportiu Municipal. 
Jocs aquàtics (Castells amb aigua) 

A les 22:30h a la Plaça Major
Teatre
AMOR en blanc i negre
Amb el nostre actor local Joan Riera
En acabar la comèdia traca final de festes..........

Dissabte 17 de setembre
A les 14.00h al Pavelló cobert 
 Dinar de quintades
Organitza: ASSOCIACIÓ DE LA 
2a EDAT (Som els d’Enmig) 

vos desitgen...  
molts d’anys i  

molt bones festes! 
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AJUNTAMENT D’ARIANY


