
Salutació 
Sr. Batle.

 Ja ha tornat arribar s’estiu, temps de calor i de recollir els fruits de la te-
rra que durant tot l’any hi hem anat fent feina. És temps de sortir a la fresca i de 
gaudir de les nostres Festes.
 Vull pensar que aquest estiu serà un poc diferent als altres ja que en poc 
temps podrem disposar d’una sèrie de instal·lacions i infraestructures noves en 
el nostre poble. A la fi, el nostre poble disposarà d’un gran espai cobert que tots 
els arianyers el podran aprofitar quan sigui necessari. A més, podrem disposar 
d’un altre parc infantil, a la zona esportiva, on els nostres infants podran jugar 
i divertir-se. També, a la mateixa zona esportiva, pels no tan petits hi haurà un 
gimnàs a l’aire lliure i una pista de “Skate”, tot amb l’objectiu d’encaminar als nos-
tres joves cap a hàbits saludables. Una altra millora important serà l’embelliment 
de l’entrada del poble pel carrer Sol, arreglant les aceres, eliminant els arbres, 
augmentant els punts de llum i eliminant les barreres arquitectòniques.
 Tot i aquestes millores i canvis en les infraestructures i instal·lacions, 
també podreu observar que hi ha canvis importants en els actes de les Festes 
d’aquest any, canvis que han estat proposats, deliberats i acordats per la Comis-
sió de Festes, que com tots ja sabeu, hi ha representades totes les associacions, 
agrupacions i entitats del nostre poble. A tots ells, els hi vull expressar el nostre 
agraïment, perquè de forma totalment desinteressada, ens ajuden a organitzar 
els actes festius, a més de garantir que hi pugui haver actes per a tots els gustos 
i per a totes les edats. 
 Aprofitant aquestes línies, també vull agrair la gran feina que fa l’equip de 
regidors d’aquest Ajuntament, que tots dins les seves possibilitats, fan que aquest 
poble, amb la vostra ajuda i col·laboració, tiri endavant i de cada dia sigui un poble 
més gran i millor. Gràcies de tot cor. 
 No vull allargar més aquesta salutació i simplement desitjar-vos a tots que 
pogueu gaudir d’aquestes Festes, en les quals hi hem abocat tota la nostra il·lusió, 
amb salut i alegria.

MoltS d’anyS a totS i boneS FeSteS !

Joan Ribot Mayol
Batle d’Ariany

diSSabte dia 8 de juliol.
Gimcana Infantil.(de 8 a 15 anys)

Hora: 16:30h.
Lloc: Camp de futbol
Organitza: QUINTOS D’ARIANY.

diSSabte dia 22 de juliol.
Sortida dels dimonis i dimònies d’Ariany i les xeremies d’Ariany.

Hora: 20:30h. 
Lloc: Ajuntament
Nota: Els dimonis sortiran de l’Ajuntament i aniran fins a la Plaça, després anirem al 
Casal de Cultura i començaran les corregudes des del Casal a la Plaça.

Sopar a la fresca  (tremponada)
Nota: Aquest any pel sopar a la fresca hauran d’anar a cercar el tícket a 
l’Ajuntament, el seu preu serà la voluntat i anirà destinat a L’ASSOCIACIÓ AUBA. 
Cada persona haurà de dur els seus coberts pel sopar; és una directriu del Govern 
per incentivar el reciclatge.

Hora: 21:30h. 
Lloc: Plaça Major.
Actuarà el Màgic PEPE COPANO
Els nins i nines de l’escola faran una rifa per recaptar fons per L’A.M.I.P.A

Col·labora: SOCIETAT DE CAÇADORS D’ARIANY.

diSSabte dia 29 de juliol.
FIRA  NOCTURNA.

19:00h.: Inauguració de la fira

20:00h.: Arribada de les autoritats acompanyats per les xeremies i els gegants 
d’Ariany.

20:15h.: Inauguració de la IX Mostra de Música i ball de bot. Amb els grups:
Aires d’Andratx, Puig de Bonany, Aires de Montision, Escola de Ball de Santa Margalida, 
Aires des Pla de Marratxí, S’Eixam Mallorquí, ...
Tot seguit, després de la mostra, ball obert amb el grup  ENGALBA

Exposició col·lectiva d’artesania al casal de Cultura Son Ciurana Procés de fabricació 
de la Geganta d’Ariany 

Volem agrair a totes les persones que treuen plantes aromàtiques per posar a la fira 
i demanar-los un any més la seva col·laboració

diSSabte dia 5 d’agoSt.
Gimcana per adults.(16 a 100 anys) 

Hora: 20:00h.
Hora inscripció: 19:00h
Lloc: Camp de futbol.

diSSabte dia 19 d’agoSt.
GRAN TIRADA AL COLOM (programa a part)

Hora: 16:00h
Lloc: Camp de tir de Son Ciurana.
Organitza: SOCIETAT DE CAÇADORS D’ARIANY 

Visita a les persones discapacitades.
Com cada any el batle i els regidors visitaran les persones majors discapacitades 
per donar-los les Bones Festes.
Hora: 18:30h.

Trobada de Ball en línia
Hora: 21:00h.
LLoc: Plaça Major
Organitza: ASSOCIACIÓ DE LA 3ª EDAT

Carnaval d’Estiu.
Actuació d’un DJ Local - Vos esperam a tots disfressats!
Hora: 24:00h.
Lloc: Plaça Major.
Organitza: ASSOCIACIÓ DE LA 2ª EDAT (Som els d’Emmig)
          
diuMenge dia 20 d’agoSt.

Enlairada de banderes, repicada de campanes i amollada de coets 
(pels obrers de la Mare de Déu d’Atotxa Guillem Costa i Miquel Frontera)
     
Aquest any sortirem de l’Ajuntament acompanyats per les xeremies i els dimonis 
VOS HI ESPERAM A TOTS!
Hora: 19:00h.

Pregó de festes a càrrec de MARIA SALORT GÓMEZ, 
mestra de la nostra escola, CEIP Guillem Frontera Pascual
Hora: 20:30h.
Lloc: Plaça de l’Església.

diMartS dia 22 d’agoSt.

Semifinals del torneig d’estiu de pàdel i futbol 7

dijouS dia 24 d’agoSt. 

Final del torneig d’estiu de pàdel i futbol 7
Després sopar i entrega de premis i trofeus en el Restaurant Ses Torres 
(apuntar-se al Xirinquito)

divendreS dia 25 d’agoSt.
Volta cicloturística

(La volta serà pel camp del nostre poble, en acabar ens refrescarem al camp de 
futbol, recomanam dur banyadors.)
Hora: 18:00h.
Lloc: Plaça Major

Festa a la Plaça amb el DJ Serrano. (per totes les edats)
Hora: 22:00h. 
Lloc: Plaça Major
Organitza: Bar Can Jordi
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L’Ajuntament d’Ariany es reserva el dret a realitzar totes les modificacions que consideri necessàries en la programació i la celebració dels actes
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PROGRAMA
D’ACTES FESTIUS

DEL JULIOL I AGOST 2017

divendreS dia 25 d’agoSt.
Festa Quintos

ENRROCATS
BUBOTES 

D.J  BIEL CASTELL
Hora: 24:00h. 
Lloc: Camp de futbol.

diSSabte dia 26 d’agoSt.
XVIII Edició Caminada per a gent gran.

Hora: 7:30h.
Lloc partida: Plaça Major.
(Poden participar totes les persones majors de 50 anys, el termini de les ins-
cripcions acaba Dimecres 23 d’Agost a l’Ajuntament.)

Jocs infantils
Hora:11:00h.
Lloc: Piscina Municipal.
Col·labora: Consell de Mallorca.

Concurs d’estels
(Podran volar tot tipus d’estels però només concursaran el fets a ma)
Hora:17:00h.
Lloc: Pou Bo

Sortida dels dimonis i dimònies acompanyats de les xeremies
Hora:18:30h.
Lloc: Ajuntament

Presentació del S.D. Ariany 2016-2017
(V Memorial Pep Alzamora)
Hora: 20:00h.
Lloc: Camp de futbol

GRAN REVETLLA.
Amb les actuacions de: 

LLUNA PLENA (Orquesta)
DISCOVERS
MADONA

Hora: 23:00h.                                             
Lloc: Plaça Major.

diuMenge dia 27 d’agoSt.
Recollida d’Alfabeguera.

Pels obrers de la Mare de Déu d’Atotxa acompanyats per l’Esbart de s’Auberg, 
els xeremiers i el dimoni.
Hora: 8:00h.

Ofici solemne en honor a la nostra patrona la Mare de Déu d’Atotxa
Predicarà i donarà l’alfabeguera: P.HIPPOLYTE VOkA NDOMANUENO
(Delegat del Superior General per la Delegació de Mallorca dels Missioners dels 
Sagrat Cors)
Acompanyat pel Cor Parroquial, l’ofrena la realitzarà l’Esbart de s’Auberg.
Hora: 11:00h.

Animació Infantil amb:
MARIA BIMBOLLES
Hora: 18:00h.
Lloc: Plaça Major
 

Presentació del llibre:
GUILLEM FRONTERA. PAISATGE CANVIANT AMB FIGURA INQUIETA
A càrrec de l’escriptor Pere Antoni Pons, autor de l’obra
Hora: 19:30h.
Lloc: Casal de Cultura Son Ciurana
 

Cinema a la fresca 
Amb la projecció de la pel·lícula INTOCABLE

Hora: 22:30h.
Lloc: Plaça Major

dillunS dia 28 d’agoSt.
Jocs Populars
Hora:11:00h.
Lloc:Plaça Major.

Jocs aquàtics (Castells amb aigua) 
Hora: 16:00h.
Lloc: Poliesportiu Municipal.

Ball de bot
Amb l’agrupació ARREU
Hora: 22:00h.
Lloc: Plaça Major.

Traca final.
Hora: 24:00h.

aqueSt conSiStori; en joan ribot, joana Maria PaScual, 
SebaStià Font, Pedro caPó, FranciSca genovard, 

SebaStià raMiS i Pau lladó voS deSitgen...
MoltS d’anyS i Molt boneS FeSteS!
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