Del 16 al 24 d’agost

Saluda
Batle
Benvolguts i benvolgudes veïns i veïnes de
Consell,

16 D’AGOST

POSADA DE BANDERA,
amb amollada de coets.
Anima’t a engalanar i posar la banderola

11.00h

TALLERS «ECOACTIVITATS», (Per a totes les edats)
Exposició i presentació dels tallers que es duran a terme
durant Sant Bartomeu, Fira i Nadal a càrrec de Reconatura
Lloc: Cas Txeco

18.00h

XXVII MARXA CICLISTA DE LES CAMADES
La sortida serà a la Plaça de Son Bernadet
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sencelles

20.00h

INAUGURACIÓ DE LA RUTA FOTOGRÁFICA PER MALLORCA
(Solidaria amb la leucèmia)

21.00h

SOPAR CONCERT
Venda de tiquets: fins dia 11 d’agost, a l’Ajuntament de
Consell.
Preu: 3€. Les entrades i les cadires estaran numerades
Tumbet amb llom, pa, aigua, sangria i dolç
Recordau: s’han de dur plats, tassons i coberts reutilitzables, també torcaboques

Per a alegria de tots i totes, arriben un any més
les festes del nostre patró Sant Bartomeu; per
cert, les darreres d’aquesta legislatura.

Aquest any 2018 l’equip de govern ha continuat intentant aportar solucions als problemes municipals amb una gestió planificada, podent dur a terme tot un seguit de projectes. Alguns ja estan acabats i
podem gaudir-ne, com l’enllumenat públic, amb el que guanyam en qualitat i eficiència energètica, la pavimentació de tots els carrers, les millores al cementiri
actual, l’hort urbà, les noves oficines de Serveis Socials, la construcció de la sala
polivalent del pavelló municipal i les reformes en totes les instal·lacions esportives… I n’hi ha d’altres projectes que s’iniciaran aviat, com l’enllaç de l’autopista
d’Inca amb el polígon de Consell, la construcció del nou tanatori, el nou Centre
Sanitari… Millorar i donar serveis de qualitat és una de les nostres prioritats, ja
que així es contribueix al benestar de tots els consellers i conselleres.
Aprofit aquestes línies per animar-vos a viure intensament aquests dies amb tota
la família, amistats i gent coneguda. Desitj de tot cor que el programa d’activitats que hem preparat amb molta il·lusió, sigui del vostre gust. Molts dels actes
d’aquest programa són esdeveniments de sobra consolidats, com és el cas del
nostre Playback, que enguany complirà el seu 30è aniversari i que gràcies a la
vostra participació ha anat agafant força i qualitat any rere any.

Hi ha nou dies de bauxa d’allò més variats i amb activitats per a totes les edats,
sensibilitats i gusts. I per aquest motiu, vull fer arribar un agraïment especial a
totes aquelles persones (particulars, entitats, associacions, empreses...) que fan
possible que les nostres festes siguin tot un èxit.
Sortiu al carrer, participau, gaudiu de la música, del ball, de les nostres costums,
del nostre poble… feu de la festa un moment de diversió. I per evitar possibles
males experiències, recordau: Si és no, és No I Punt! I si beveu, feu-ho amb responsabilitat.
Com sempre, vull tenir un record sentit per tots aquells consellers i conselleres
que ens han deixat definitivament o bé que per un motiu o altre no podran ser
amb nosaltres aquestes festes.
Salut i Molts d’anys! Visca Sant Bartomeu 2018!

Dijous

10.00h

LECTURA DEL PREGÓ de les festes de Sant Bartomeu a
càrrec de: Ramón Manzano president del Club Esportiu futbol
Consell
«DOS PÁJAROS A TIRO», Tribut a Serrat & Sabina.
Amb Valentin Mendoza i Augusto Redondo
Lloc: Pati de les Escoles

17 d’AGOST

Divendres

12.00h

PERMÍS DE CAPTA,
per part del Quinto i Quinta Major’00 a l’Ajuntament
Recorregut pels distints comerços de Consell

14.00h

DINAR A Ca ses Monges organitzat pels quintos‘00
Menú a 5 euros
Informació i inscripcions a part

16.30h

FESTA DE LA CAPTA 2018
Concentració a Ca sa Madona
Ruta de la Capta, amenitzada per la Xaranga Happy Hour
i la Batukada S’Eixam de Consell

18.00h

PETITS PIRATS, A LA RECERCA DEL TRESOR
Espectacle amb música en directe on els / les més petits / es
han de trobar el tresor ballant i cantant.
A partir de 3 anys
Lloc: Pati escoles

22.30h

18 D’AGOST
10.00h

Dissabte

XOP PARK, Jocs aquàtics i atraccions
Castells inflables, piscines...
10.00h - 13.00h
17.00h - 19.00h

Lloc: Pati de les escoles
Patrocina: Ajuntament de Consell i Labo’Life
20.30h

MERCADET ARTESÀ
Lloc: C/ Sant Bartomeu

21.00h

MOSTRA DE CUINA D’ESTIU
Hi participen:
Bar can Sebastià:
Salpicó de pop

«VERBENA BLANCA» A LA PLAÇA
Es prega vestir de blanc

Janka:
«Xorizo Criollo»

- ORQUESTA LLUNA PLENA
- FILATS SHOW
- DJ. BIEL CASTELL
- DJ. STEVAN CHAVES

Bar es Club:
Llom amb esclata-sangs
Can Teades:
Pilotes
Rústic:
Croquetes de Rap
Lloc: C/ Rector Nadal Munar
22.30h

«VERBENA» A LA PLAÇA
ORQUESTRA BIG MARITIM
CIRKO
ONION RABBITS
DJ’S. DISK & FRITS

Bar Pintinyo:
«twister de gambes
amb amanida de surimi»
S’Uficina:
Albergínies farcides
amb amanida d’estiu
Bar ca na Maria:
Rollet de peix farçit
de marisc

Diumenge

Dilluns

19 D’AGOST

20 d’AGOST

11.00h
A
14.00h

JOCS AQUÀTICS AMB CASTELL
Lloc: Piscina municipal
Organitza: SSMI

11.00h

18.00h

COMPETICIÓ DE TIR DE FONA
Tirada local i Tirada puntuable per al campionat de
Mallorca (modalitat pilota)
Lloc: Camp municipal d’esports
Inscripcions fins a les 17.30h al mateix bar de la piscina
Organitza: Bar Pintinho amb la col•laboració de la Federació Balear de tir de Fona i Ajuntament de Consell

SPAGUETTI YEYÉ
Activitat musical per grans
Lloc: Cas Txeco
Col.labora: Ajuntament de Consell

16.00h

20.00h

V MEMORIAL MIQUEL COMPANY JULIÀ
El partit
C.D. CONSELL vs U.D. COLLERENSE
Lloc: Camp Municipal de futbol

COMPETICIÓ BÀSQUET 3x3
“Memorial Maria Canyelles”
Categories: Premini, Mini, infantil, Cadet, Júnior
Informació i normes a: www.cbconsell.com
Inscripcions a: info@cbconsell.com (Fins al 14 d’agost)
Organitza: Club Bàsquet Consell
Lloc: Pavelló Cati Pol

21.00h

XXII MARATÓ DE TRUC
Preinscripcions: Fins el 17 d’agost a l’Ajuntament
Inscripcions: Fins a les 20h del mateix dia a la plaça

21.00h

MOSTRA FOLKLÒRICA, de l’Agrupació Sa Sínia de Consell.
Amb el grup convidat: Revetla de Sant Antoni de Son Ferriol

22.30h

BALLADA POPULAR, a càrrec del grup Galivança
Organitza Escola de Ball a sa plaça de Consell.
Lloc: Plaça Major

22.30h

GIMCANA NOCTURNA
Concentració: Plaça de Son Bernadet
Inscripcions i més informació al facebook de:
Agrupació de Joves de Consell

1r premi 350€
2n premi 250€
3r premi 150€
Lloc: Plaça Major
21.00h

XVI MARATÓ DE PARXÍS
Inscripcions: de 20.00h a 21.00h al mateix carrer
Organitza: Agrupació de Joves
Lloc: C/ Districte de Ca na Rossa

21 D’AGOST

Dimarts

11.00h

JOCS POPULARS:
Correguda de cintes i carrera de sacs
Organitza: Geganters de Consell
Lloc: Plaça Major

18.00h

TRENCACLOSQUES,
Animació infantil, música en víu, balls i jocs
Lloc: Pati de les Escoles

22.30h

NIT DE CLÀSIC, BOOGIE, JAZZ I CÒCTELS
BIEL DURAN & KIKO CARMONA «Música con Alma»
Saxofobia
Lloc: Plaça Major

22 D’AGOST

Dimecres

11.00h

TALLERS «ECOACTIVITATS»,
(Per a totes les edats)
Lloc: Cas Txeco

18.00h

FINALS DE PÀDEL
Lloc: Camp Municipal d’Esports
Patrocina: Ajuntament de Consell i Labo’Life

18.30h

EXHIBICIÓ HÍPICA
Demostració de salt a cavall, i jornada de portes obertes
Organitza: Club Hípica Consell
Lloc: Son Colom (Camí de Muntanya)

21.30h 30a EDICIÓ CONCURS PLAYBACK
		
Premis adults		
Premis infantil (3 a 12 anys)
1r Premi: 400€ 		
1r Premi: 300€
2n Premi: 300€
2n Premi: 200€
3r Premi: 200€ 		
3r Premi: 100€
Exhibició de gimnàstica rítmica a càrrec de les alumnes del Club de Gimnàstica Rítmica de Consell
Lloc: Pati de les Escoles

23 D’AGOST
11.00h

Dijous

TALLERS «ECOACTIVITATS»,
(Per a totes les edats)
Lloc: Cas Txeco

18.00h

FINALS DE PÀDEL
Lloc: Camp Municipal d’Esports
La patrocina: Ajuntament de Consell i Labo’Life

18.00h

SUPER FESTA HOLI, Amb el Capità Spàrrec de Pirates
Pirats i Dj. Cisco Holi Hits
Venda de colors a partir de les 17,30h. Preu: 1,50€
Lloc: Pati de les escoles

22.30h

REVETLA DE SANT BARTOMEU
«La Movida Madrileña»
CÓMPLICES (Teo Carlada y Maria Monsonis)
TAMTAM GO (Nacho Campillo)
Dj. BIBI
Dj. XINETA
Lloc: Plaça Major

Divendres

24 D’AGOST
11.00h

Cercavila de la colla de Xeremiers i Flabiolers de Consell

11.30h

Tradicional Cós
Lloc: C/ Sant Bartomeu

18.00h

FINALS DE PÀDEL
Lloc: Camp Municipal d’Esports
Patrocina: Ajuntament de Consell i Labo’Life

18.30h

Pujada al Pal ensabonat
Inscripcions: 30 minuts abans de l’inici de la competició
fins al començament de l’activitat
Dues categories, adults i nins (3 a 12 anys)
PREMIS ADULTS
1r Premi: 100€
2n Premi: 75€
3r Premi: 50€
Lloc: Plaça Major

PREMIS INFANTILS
1r Premi: 1r 60€
2n Premi: 30€
3r Premi: 15€

19.30h

TRADICIONAL BALL DE CAPARROTS

20.00h

OFICI en honor a Sant Bartomeu, patró de la vila.
Amb la participació de sa Sínia amb el ball de l’oferta,
l’Associació de guiterres, l’associació de Xeremiers i flabiolers i el Coret Parroquial

21.00h

REFRIGERI per donar els Molts d’anys als nostres Bartomeus
Lloc: Plaça Major

21,30h

I PREMI LITERARI JOAN GUASP, VILA DE CONSELL.
Lliurament del premi al guanyador
Lloc: Sala de plens

22.00h

«SA COMEDI»
Amb l’obra: «BARRABASSADES»
De Pometes Teatre
Lloc: Pati de les Escoles

00.00h

FOCS ARTIFICIALS, a càrrec de Pirotècnia Jordà.
Lloc: Immediacions del col·legi Bartomeu Ordines
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10. Atemptar contra la llibertat sexual de l’altre és un delicte.
• Mesclar alcohol amb altres drogues multiplica els riscos.
9. Les persones podem canviar d’opinió. Respecta els límits
per una agressió, telefona a l’112.
• Si qualque persona no es troba bé no la deixis sola. Si necessites ajuda
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10.
Atemptar contra la llibertat sexual de l’altre és un delicte.
• L’alcohol genera des inhibició, augmentant la probabilitat de
Si necessites ajuda per una agressió, telefona a
Si necessites ajuda per una agressió, telefona a l’112.
conflictes.
l’112.
• No tots som ases, qualcú ha de tenir esment a la guarda.
• Si t’enrotlles, fes el cap viu! Utilitza condons!
• Cuida l’espai o el poble que t’acull; no l’embrutis i respecta
el descans dels veïnats.
• Si el teu amic va passat, no el deixis conduir ni penjat.
#nosiguisase SI BEUS, FES-HO AMB RESPONSABILITAT

