
Inici de la ruta saludable [E]
10.00 h 
Lloc: des del parc de la Feixina i la 
plaça de la Porta del Camp i fins al 
parc de la Mar 
 
Petita mostra de races mallorqui-
nes [F]
10.00 h - 19.00 h
Lloc: plaça de la Porta de Santa 
Catalina
 
Arribada de la ruta saludable [E]
10.30 h
Lloc: parc de la Mar 
Mostra d’esports inclusius amb la 
Fundació Handisport [E]
10.00 h - 14.00 h
Lloc: passeig del Born 
 
Passejades gastronòmiques: 
«Costums gastronòmics a l’illa de 
la calma. El modernisme com a 
temps de canvi» [P]
10.30 h
 
Exposició de pintura i escultura 
d’Ernesto Rodríguez [C]
10.30 h - 19.30 h
Lloc: envelat del passeig del Born 

Visites guiades: passeig del Born 
[P]
10.30 h
Inscripcions: diadelesillesba-
lears2020@gmail.com 

Racó literari [C]
10.30 h - 20.00 h 
Lloc: Hort del Rei 

Exposició fotogràfica: «Els cavalls 
de Menorca, una altra mirada» [C]
11.00 h 
Lloc: Trui Augusta Club

«Paraules que rescaten» i dinàmi-
ca «L’art és salut mental»  (obra 
col·lectiva a càrrec de l’Oficina de 
Salut Mental de les Illes Balears) 
[C]
11.00 - 13.00 h 
Lloc: parc de la Mar (envelat 
d’activitats de la Mostra GOIB)

Activitats infantils i familiars i jocs 
populars: espais de joc, de tallers, 
d’esports, actuacions de música i 
dansa i molts d’altres [F]
11.00 h - 18.30 h 
Lloc: Ses Voltes

El Dimoni Porfidiós [P]
11.30 h 
Lloc: itinerant

Xeremiers, a càrrec de l’Associació 
Cultural Xeremiers de Marratxí [M]
11.45 h; 13.30 h; 17.30 h; 19.15 h
Lloc: itinerant

Final del II Campionat del Món de 
Pa amb Oli [G]
12.00 h 
Lloc: parc de la Feixina 
(nivell 1)

Taller i ball de contradanses amb 
l’Escola de Música i Danses de 
Mallorca [M]
12.00 h 
Lloc: carrer del Consolat

Visita guiada a l’exposició «100 
anys de glamur. Art i moda: un 
diàleg de la Col·lecció Antoni 
de Montpalau amb el Museu de 
Mallorca», a càrrec de Caterina 
Ramon [P]
12.00 h
Lloc: Museu de Mallorca

Contacontes al racó literari [F]
17.00 h 
Lloc: Hort del Rei 

28 de febrer

29 de febrer

1 de marçJocs al pati del Consolat de Mar: 
Sa Ludo d’en David [F]
12.00 h - 18.00 h  
Lloc: jardins i capella del Consolat 
de Mar

Música de xaranga, malabars i 
xanquers [M]
12.15 h; 13.45 h; 17.30 h; 20.00 h
Lloc: itinerant

Maridatge de pa amb oli amb Coca 
Cola, a càrrec d’Ígor Rodríguez [G]
12.30 h 
Lloc: parc de la Feixina 
(nivell 1)

El Gran Pagès Mallorquí [P]
13.00 h i 20.30 h 
Lloc: itinerant

Mostra i tast de productes locals 
de les Illes Balears i recomana-
cions de consum [G/P]
13.00 h - 16.00 h  
Lloc: parc de la Mar (envelat 
d’activitats de la Mostra GOIB)

Lliurament dels premis del II Cam-
pionat del Món de Pa amb Oli [G]
13.15 h 
Lloc: parc de la Feixina 
(nivell 1)

Grup folklòric i danses mallorqui-
nes. Escola de Música i Danses de 
Mallorca [M]
13.30 h 
Lloc: carrer del Consolat

Soca de Mots. Glosadors de 
Menorca [C]
13.30 h; 17.00 h
Lloc: escenari del passeig de 
Sagrera

Ballada popular a càrrec de 
l’Escola de Música i Danses de 
Mallorca [P]
14.00 h
Lloc: carrer del Consolat

Concert de música de Sociedad 
Anónima [M]
14.00 h 
Lloc: parc de la Feixina 
(nivell 3)

Visites infantils guiades amb un 
contacontes, a càrrec de Teatrix [F]
15.30 h; 16.15 h; 17.00 h
Lloc: Consolat de Mar

Inauguració de l’exposició «Se-
gundas oportunidades», sobre la 
problemàtica de les tortugues i 
dels plàstics a la mar [C]
16.00 h - 18.00 h  
Lloc: parc de la Mar (envelat 
d’activitats de la Mostra GOIB)

Tennis interactiu [E]
16.00 h - 20.00 h
Lloc: Hort del Rei

Taller d’elaboració de neules [G]
17.00 h 
Lloc: Fira DO (parc de la Mar)

Concert de la Banda Municipal de 
Palma [M]
17.00 h 
Lloc: plaça de la Porta de Santa 
Catalina

Exhibició de ball modern, a càrrec 
de l’escola de dansa Royal Factory 
[M]
17.30 h 
Lloc: escenari del passeig del Born 

Visita teatralitzada, a càrrec de 
Myotragus Teatre [C]
18.00 h; 19.00 h; 20.00 h 
Lloc: Consolat del Mar

La Gàrgola de la Catedral [P]
18.00 h 
Lloc: itinerant

Contacontes al racó literari [F]
18.00 h 
Lloc: Hort del Rei

Presentació de cervesa de Mallor-
ca [G]
18.00 h 
Lloc: Fira DO (parc de la Mar)

Taller de plastilina: «La princesa 
Europa», a càrrec de Baobab [F]
18.00 h - 19.00 h 
Lloc: parc de la Mar (envelat 
d’activitats de la Mostra GOIB)

Presentació del llibre Reis del món, 
de Sebastià Alzamora, a càrrec 
de l’autor i del professor Gonçal 
López Nadal [C]
19.00 h 
Lloc: Biblioteca Pública de Palma 
Can Sales

Concert infantil, a càrrec de 
Trencaclosques [F]
19.00 h
Lloc: parc de la Feixina 
(nivell 3)

Inauguració de l’exposició de 
pintura i escultura d’Ernesto Rodrí-
guez [C]
19.00 h
Lloc: envelat Passeig del Born

Concert simultani a totes les illes: 
Anna Ferrer, Amulet i Cabot [M]
20.00 h
Lloc: parc de la Feixina 
(nivell 1)

Concert de cambra de músics de 
l’Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears [M]
21.30 h
Lloc: capella del Consolat de Mar

Concert flower power, a càrrec del 
discjòquei Txema Sánchez [M]
22.00 h
Lloc: parc de la Feixina 
(nivell 3)

Mostra i tast de productes locals de 
les Illes Balears i recomanacions de 
consum [G/P]
14.00 h - 17.00 h 
Lloc: parc de la Mar (envelat 
d’activitats de la Mostra GOIB)

Pa amb discjòqueis i cuina en directe 
a càrrec d’Es Rebost [M/G]
15.00 h 
Lloc: parc de la Feixina (nivell 1)

Tennis interactiu [E]
16.00 h - 20.00 h
Lloc: Hort del Rei

Contacontes al racó literari [F]
17.00 h 
Lloc: Hort del Rei

Fusió de danses urbanes i con-
temporànies, a càrrec del Centre 
Social Es Molí de Sant Francesc de 
Formentera [M]
17.00 h 
Lloc: itinerant

Gran gimcana familiar [P]
17.00 h 
Lloc: escenari del passeig de Sagrera

Cercavila de colles geganteres de 
les Illes Balears [P]
17.00 h i 18.30 h
Lloc: itinerant

Sessió musical dels anys 80 i 90, 
amb vinils a càrrec del discjòquei 
Miquel Font [M]
17.00 h 
Lloc: parc de la Feixina (nivell 1)

Taller de creació musical a partir 
d’un conte [F]
17.00 h 
Lloc: parc de la Mar (estand de la 
Conselleria de Presidència, Cultura i 
Igualtat a la Mostra GOIB)

Taller de plastilina: «La Princesa 
Europa», a càrrec de Baobab [F]
17.00 h - 18.00 h  
Lloc: parc de la Mar (envelat 
d’activitats de la Mostra GOIB)

Taller de tast i aromes del vi amb la 
DO Binissalem [G]
18.00 h 
Lloc: parc de la Mar (Fira DO)

Inauguració de l’exposició col·lectiva 
d’artistes de les quatre illes [C]
18.00 h 
Lloc: Centre Cultural Sa Nostra

La Gàrgola de la Catedral [P]
18.00 h 
Lloc: itinerant

Ballada popular amb l’Agrupació 
Abeniara [P]
18.00 h 
Lloc: escenari del passeig del Born

Actuació de Sa Colla de Portmany, 
grup de ball pagès d’Eivissa [M]
18.00 h 
Lloc: plaça de la Porta de Santa 
Catalina

Concert d’(A)les  [M]
18.00 h - 19.30 h 
Lloc: parc de la Mar (envelat 
d’activitats de la Mostra GOIB)

Acte institucional commemoratiu 
del Dia de les Illes Balears, amb el 
lliurament dels Premis Ramon Llull 
i la Medalla d’Or de la Comunitat 
Autònoma [I]
19.00 h 
Lloc: la Llotja

Festa amb l’actuació dels discjòqueis 
dels 40 Principales Clàssic, Manolo 
Echeverría i Miquel Vera [M]
19.00 h 
Lloc: parc de la Feixina (nivell 1)

Festa horabauxa amb els discjòqueis 
Oliveros i Conejomanso [M]
20.00 h 
Lloc: parc de la Feixina (nivell 1)

Concert de Trio Tress [M]
21.00 h 
Lloc: parc de la Feixina (nivell 3)

Dimonis i batucada de la Factoria 
de So [C]
22.15 h 
Lloc: itinerant

El Dimoni Porfidiós [P]
11.30 h
Lloc: itinerant
Acte institucional al Parlament de 
les Illes Balears [I]
12.00 h 
Lloc: Parlament de les Illes Balears

Visita guiada a l’exposició «100 
anys de glamur. Art i moda: un 
diàleg de la Col·lecció Antoni 
de Montpalau amb el Museu de 
Mallorca», a càrrec de Caterina 
Ramon [P]
12.00 h 
Lloc: Museu de Mallorca

Concert de músiques de les Illes 
Balears i vermutada, amb Marga 
Rotger (Mallorca), Bep Marquès 
(Menorca), Joan Murenu i Antonio 
Fernàndez (Eivissa) i La Guineu 
(Formentera) [M]
12.00 h - 15.00 h 
Lloc: pati del Consolat de Mar

Concert de l’Orfeó de Santa Maria 
[M]
12.00 h 
Lloc: escenari del passeig del Born

Lectura poètica al racó literari, 
amb la presència de poetes illencs 
i degustació de vins de  la terra 
[C/G]
12.00 h  
Lloc: Hort del Rei

Cuina en directe amb la DO Oliva 
de Mallorca [G]
12.00 h i 13.00 h
Lloc: parc de la Mar (Fira DO)

Taller de creació de xapes [F]
12.00 h – 13.00 h
Lloc: parc de la Mar (estand de la 
Conselleria de Presidència, Cultura 
i Igualtat a la Mostra GOIB)

Taller de plastilina: «El capità Su-
perverd», a càrrec de Baobab [F]
12.00 h - 13.30 h 
Lloc: parc de la Mar (envelat 
d’activitats de la Mostra GOIB)

Festa infantil [F]
12.00 h – 13.30 h
Lloc: parc de la Feixina (nivell 1)

Música de xaranga, malabars i 
xanquers [M]
12.15 h; 13.45 h; 17.30 h; 19.00 h
Lloc: itinerant

Actuació del grup folklòric Sa 
Colla de l’Horta de Jesús d’Eivissa 
[M]
12.30 h i 18.00 h 
Lloc: itinerant

Cercavila de la colla castellera 
Al·lots de Llevant [F]
12.30 h  
Lloc: itinerant

El Gran Pagès Mallorquí [P]
13.00 h  i 20.00 h 
Lloc: itinerant

Actuació de la colla castellera 
Al·lots de Llevant [C]
13.00 h  i 13.30 h 
Lloc: carrer del Consolat

Taller de reanimació cardiopulmo-
nar, a càrrec del SAMU 061 [P]
13.00 h - 14.00 h   
Lloc: parc de la Mar (envelat 
d’activitats de la Mostra GOIB)

«Prepara la teva tapa amb oliva 
de Mallorca» [G/P]
13.00 h - 14.00 h 
Lloc: parc de la Mar (Fira DO)

Actuació dels Tambors de For-
mentera [M]
13.15 h
Lloc: escenari del passeig de 
Sagrera

Servei gratuït de tren i bus llança-
dora
Tot el dia
Lloc: Mallorca

XIII Marxa Cicloturística Dia de les 
Illes Balears [E]
9.00 h (sortida)
13.30 h (arribada)
Lloc: Hort del Rei

Futbol per a la igualtat, per a infants 
de 4 a 14 anys [E]
10.00 h - 13.00 h 
Lloc: Camp municipal de Son Roca

Taller i exhibició de tir de fona. Tira-
da internacional per equips [E]
10.00 h - 13.00 h  
Lloc: parc de la Mar

Exhibició d’esport adaptat: eslàlom 
CRE (cadira de rodes elèctrica) i 
CRM (cadira de rodes manual) [E]
10.00 h - 14.00 h 
Lloc: envelat del passeig del Born 
(interior)

Bàsquet 3x3 inclusiu amb cadira de 
rodes i sense [E]
10.00 h - 14.00 h 
Lloc: envelat del passeig del Born 
(exterior)

Exhibició d’arts marcials a càrrec de 
Dojo Seishin [E]
10.00 h - 14.00  h 
Lloc: parc de la Mar

Miniponis Club Hípico La Gubia [F]
10.00 h - 15.00 h
Lloc: plaça de la Porta de Santa 
Catalina

Petita mostra de races mallorqui-
nes [F]
10.00 h – 19.00 h 
Lloc: plaça de la Porta de Santa 
Catalina

Vine a donar sang! [P]
10.00 h - 21.00 h
Lloc: Bus del Banc de Sang i Teixits de 
les Illes Balears, plaça de la Llotja

Visites infantils guiades amb un 
contacontes, a càrrec de Teatrix [F]
10.30 h; 11.15 h; 12.00 h
Lloc: Consolat de Mar

Passejades gastronòmiques: «Les 
cuines del call jueu» [P]
10.30 h 
Lloc: Inscripció prèvia

Visites guiades: Teatre Principal [P]
10.30 h 
Lloc: Teatre Principal

Racó literari [C]
10.30 h - 20.00 h 
Lloc: Hort del Rei

VIII Trofeu Dia de les Illes Balears 
de Vela Llatina [E]
11.00 h 
Lloc: Club Nàutic Portitxol

Espectacle: Els cavalls de Menorca 
[F]
11.00 h 
Lloc: plaça de la Porta de Santa 
Catalina

Festa infantil amb l’actuació de 
Xispita & Geordi [F]
11.00 h 
Lloc: parc de la Feixina (nivell 1)

Actuació dels pallassos Toto i Flop 
[F]
11.00 h 
Lloc: parc de la Feixina (nivell 3)

«Quatre peixos, quatre illes: home-
natge a la cuina marinera» [G]
11.00 h - 17.00 h
Lloc: restaurant Clandestí

Teatre infantil: Mediterrània [F]
11.30 h
Lloc: Trui Augusta Club

Taller familiar d’indumentària 
històrica: «Historic Fashion Day», a 
càrrec de Carmen Mezquida [F]
11.00 h
Lloc: Museu de Mallorca

Taller infantil d’elaboració de sals 
d’Eivissa [F]
11.00 h
Lloc: Fira DO (parc de la Mar)

Exhibició de ball modern, a càrrec de 
l’escola de dansa Milenium [M]
11.00 h
Lloc: escenari del passeig del Born

Taller de creació musical [F]
11.00 h - 13.00 h
Lloc: parc de la Mar (estand de la 
Conselleria de Presidència, Cultura i 
Igualtat a la Mostra GOIB)

Tallers i degustació de productes 
balears [G/P]
11.00 h - 14.00 h
Lloc: parc de la Feixina (nivell 1)

Càpsules culturals al Consolat: Ro-
meo, Jorra i Gomorra, Pizza 4 Brkfst 
i Dosis, Cia. UnaiUna. [C]
11.00 h - 14.00 h
Lloc: Consolat de Mar

El Dimoni Porfidiós [P] 
11.30h 
Lloc: itinerant 

Teatre infantil: Mediterrània [F]
11.30 h
Lloc: Trui Augusta Club

Inauguració de la cinquena edició 
d’«Illes d’art» [C]
12.00 h
Lloc: pati del Casal Solleric

Tast de vins de les quatre illes [G]
12.00 h
Lloc: Can Balaguer

Inauguració exposició fotogràfica: 
«Els cavalls de Menorca, una altra 
mirada» [C]
11.00 h 
Lloc: Trui Augusta Club

Visita guiada a l’exposició «100 anys 
de glamur. Art i moda: un diàleg de 
la Col·lecció Antoni de Montpalau 
amb el Museu de Mallorca», a 
càrrec de Caterina Ramon [P]
12.00 h
Lloc: Museu de Mallorca

Taller de plastilina: «El capità Su-
perverd», a càrrec de Baobab [F]
12.00 h - 13.00 h 
Lloc: parc de la Mar (envelat 
d’activitats de la Mostra GOIB)

Música de xaranga, malabars i 
xanquers [M]
12.15 h; 13.45 h; 17.30 h; 20.00 h
Lloc: itinerant

Presentació i tast de productes d’Es 
Garrover de Mallorca [G]
12.30 h
Lloc: Fira DO (parc de la Mar) 

El Gran Pagès Mallorquí [P]
13.00 h i 20.30 h 
Lloc: itinerant

Colles geganteres de les Illes 
Balears [C]
13.00 h 
Lloc: itinerant

Fusió de danses urbanes i con-
temporànies, a càrrec del Centre 
Social Es Molí de Sant Francesc de 
Formentera [M]
13.15 h 
Lloc: escenari del passeig de Sagrera

Taller de reanimació cardiopulmo-
nar, a càrrec del SAMU061 [P]
13.00 h - 14.00 h 
Lloc: parc de la Mar (envelat 
d’activitats de la Mostra GOIB)

Concert del discjòquei Elvin [M]
14.00 h 
Lloc: parc de la Feixina (nivell 3)

Taller amb la Fundació Reconatura: 
«Creació de nous objectes a partir de 
plàstics usats» [F]
10.00 h - 12.00 h
Lloc: parc de la Mar (envelat 
d’activitats de la Mostra GOIB)

Petita mostra de races mallorquines 
[F]
10.00 h - 19.00 h
Lloc: plaça de la Porta de Santa 
Catalina

Vine a donar sang! [P]
10.00 h - 21.00 h
Lloc: Bus del Banc de Sang i Teixits 
de les Illes Balears, plaça de la Llotja

Passejades gastronòmiques: «Gust 
secret, pa eixut. Itinerari pels forns 
tradicionals de Ciutat» [P]
10.30 h
Inscripcions: diadelesillesba-
lears2020@gmail.com

Visites guiades: molí dels dimonis [P]
10.30 h
Lloc: Monestir de la Real

Exposició de pintura i escultura 
d’Ernesto Rodríguez [C]
10.30 h - 19.30 h
Lloc: envelat del passeig del Born

Racó literari [C]
10.30 h - 20.00 h 
Lloc: Hort del Rei

Actuació dels pallassos Toto i Flop 
[F]
11.00 h
Lloc: parc de la Feixina 
(nivell 3)

Contacontes: La llegenda del colibrí, 
amb Emmanuel Danet [F]
11.00 h 
Lloc: Sa Petrolera

Mostra i tast de productes locals 
de les Illes Balears i recomana-
cions de consum [G/P]
14.00 h - 16.00 h 
Lloc: parc de la Mar (envelat 
d’activitats de la Mostra GOIB)

Concert de música a càrrec de 
Estación de Sonido [M] 
14.30 h 
Lloc: parc de la Feixina 
(nivell 3) 

Taller de reanimació cardiopulmo-
nar, a càrrec del SAMU 061 [P] 
 
16.00 h - 17.00 h 
Lloc: parc de la Mar (enve-
lat d’activitats de la Mostra 
GOIB) 

Actuació del grup Tall de Verma-
dors de Binissalem [M] 
16.00 h 
Lloc: escenari del passeig del Born
 
Taller i exhibició de tir de fona. 
Tirada internacional individual 
[E] 
16.00 h – 18.00 h 
Lloc: parc de la Mar

Tennis interactiu [E] 
16.00 h - 20.00 h 
Lloc: Hort del Rei 

Concert a càrrec de Tomeu Penya 
& Géminis [M]
16.30 h - 18.00 h 
Lloc: parc de la Feixina 
(nivell 1) 

Torneig d’Escacs Escolar Obert 
[E] 
16.30 h - 19.30 h 
Lloc: envelat del passeig del Born

Celebració 25è aniversari El Últi-
mo Jueves (lectura poètica)[M]
17.00 h 
Lloc: hort del Rei 

Concert de cambra de músics de 
l’Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears [M]
17.00 h 
Lloc: capella del Consolat de Mar

Actuació dels Tambors de For-
mentera [M]
17.00 h 
Lloc: itinerant 

Final del Campionat de la Millor 
Ensaïmada del Món [G] 
17.00 h 
Lloc: parc de la Mar (Fira DO) 

Taller de creació de xapes  
[F] 
17.00 h - 18.00 h 
Lloc: parc de la Mar (estand de la 
Conselleria de Presidència, Cultura 
i Igualtat a la Mostra GOIB) 

Gran Premi Govern de les Illes 
Balears de Trot [E] 
17.30 h  
Lloc: Hipòdrom de Son Pardo 
 
Espectacle: Els Cavalls de Menor-
ca [F] 
17.30 h 
Lloc: plaça de la Porta de Santa 
Catalina 

Contacontes al racó literari [C] 
18.00 h 
Lloc: Hort del Rei

La Gàrgola de la Catedral [P]  
18.00 h 
Lloc: itinerant

Visita teatralitzada, a càrrec de 
Myotragus Teatre [C]
19.00 h; 20.00 h; 21.00 h 
Lloc: Consolat de Mar 

Concert de música, a càrrec de 
Jazzy Way of Life [M]
21.00 h 
Lloc: parc de la Feixina (nivell 3)
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27 de febrer
Exposició i conferència: «Mostra de 
roba tradicional mallorquina» [C]
19.00 h
Lloc: Claustre Sant Bonaventura, 
Llucmajor

PART FORANA

Ballada popular amb els Revetlers 
des puig d’Inca [P]
11.30 h
Lloc: plaça d’Espanya, Inca

Contacontes “El castell d’iràs i no 
tornaràs”i taller, adreçat a infants de 
3 a 9 anys [F/P]
11.30 h
Lloc: plaça de la Vila, Banyalbufar

Conferència “Instruments tradicio-
nals” [C]
17.00 h
Lloc: plaça de la Vila, Banyalbufar

Mostra de ball de bot amb 
l’agrupació Aires des pla Llucmajorer 
i Calabruix [M] 
18.00 h 
Lloc: pati Claustre, Llucmajor
 
Ball variat, a càrrec de Pep Soler 
Manacor Dance [P]
18.00 h 
Lloc: plaça dels Centenaris, Vilafran-
ca de Bonany

Monòleg: Trans-plantar, a càrrec de 
Diabéticas Aceleradas [C]
18.30 h
Lloc: Casa de Cultura, Campanet

Ballada popular amb aires vilafran-
quins i mostra gastronòmica [P] 
[G] [F]
19.30 h
Lloc: plaça dels Centenaris, Vilafran-
ca de Bonany

Concert organitzat per la banda de 
música Cabrit i Bassa [M]
19.00 h
Lloc: Teatre d’Alaró, Alaró

Xanguito en concert [M]
19.00 h
Lloc: plaça d’Espanya, Inca

Mostra en viu de l’exposició «Avior» 
[C]
19.00 h - 20.30 h
Lloc: Teatre Sa Teulera, Andratx

Combat de glosat picat: trobada de 
glosadors de Mallorca i Menorca [C]
20.00 h
Lloc: Auditori d’Alcúdia, Alcúdia

Trobada de la gent del poble per 
torrar [G]
20.00 h – 24.00 h
Lloc: plaça de la Vila, Banyalbufar
 
Activitat musical: «Nit de nostàlgia» 
[M]
21.00 h
Lloc: pavelló Ses Comes, Selva 

28 de febrer

Campionat de les Balears de Wind-
surf (classes Techno 293 i RSX), 
classificatori per al Campionat 
d’Espanya [E]
11.00 h
Lloc: Club Nàutic Sa Ràpita, 
Campos

Contacontes i mostra de ball amb 
l’agrupació Ben Ballat [F] [M]
16.30 h
Lloc: plaça de l’Almirall Joan de 
Borbó, Llucmajor

Obra de teatre: Magallanes.0 [C]
20.00 h
Lloc: Auditori Es Centre de Selva 

29 de febrer

XV Trofeu de Piragüisme Illes 
Balears 2020 [E]
9.00 h
Lloc: Llac Esperança, Alcúdia

II Jornades de Patrimoni d’Algaida i 
itinerari pel patrimoni d’Algaida [C]
9.00 h - 13.30 h
Lloc: Casal Pere Capellà, Algaida

Demostració de sopes de matan-
ces [G]
10.00 h
Lloc: plaça de la Constitució, 
Estellencs
 
Ruta cultural: «Miramar i Ramon 
Llull», a càrrec de Tomàs Vibot [P]
10.00 h - 13.00 h
Lloc: Miramar (sortida Autocars 
Pujol), Andratx

Actuació de dinamització infantil, 
a càrrec de Trencaclosques, i espai 
de joc amb diferents ambients [F] 
[M]
10.00 h - 14.00 h
Lloc: placeta del Jardinet, Esporles

Binissalem: un celler a cada passa 
[C] [G]
10.30 h - 13.30 h
Lloc: centre històric de Binissalem i 
celler Vins Nadal, Binissalem
 
Campionat de les Balears de 
Windsurf (classes Techno 293 
i RSX), classificatori per al Campio-
nat d’Espanya [E]
11.00 h
Lloc: Club Nàutic Sa Ràpita, 
Campos

Cercavila amb Xeremiers de Sa 
Marina, els Gegants de Llucmajor 
i les agrupacions Castanyetes en 
Festa i Dit i fet, i mostra de ball de 
bot [C] [M]
11.00 h
Lloc: plaça Major, Llucmajor

N’Espardenyeta, contacontes de la 
rondalla mallorquina, a càrrec de 
Mariantònia Salas i Arrel’ART [F]
11.30 h
Lloc: Ses Escolàpies, Sóller
 

PORTES OBERTES I EXPOSICIONS

26 de febrer

Projecció de la pel·lícula «Caballero 
sin espada» i debat: Hi ha opció per 
a l’idealisme? [P]
18.00 h
Lloc: Cine Ciutat

27 de febrer

Presentació del manuscrit sobre el 
procés entre el rei Sanç de Mallorca 
i l’arquebisbe de Tarragona sobre la 
jurisdicció a Eivissa i Formentera, a 
càrrec de Ricard Urgell [C]
18.00 h
Lloc: Arxiu del Regne de Mallorca

Concert i recital literari: «Joan 
Mascaró Fornés, Música i Paraula» 
[M] [C]
18.00 h
Lloc: Biblioteca Pública de Palma 
Can Sales

Del 25 de febrer a l’1 de març

Museu de Mallorca [C]
Lloc: Museu de Mallorca

Del 28 de febrer a l’1 de març

Palau del Consell de Mallorca 
(visites teatralitzades) [P]
17.00 h, 18.00 h i 19.00 h
Lloc: Palau del Consell de Mallorca

Exposició fotogràfica: «Els cavalls 
de Menorca, una altra mirada» [C]
Lloc: Trui Augusta Club

Exposició d’escultura: «Els quatre 
elements» [C]
Lloc: parc de la Mar

29 de febrer

Catedral de Mallorca [C]
10.00 h - 14:15 h
Lloc: Catedral de Mallorca

Consolat de Mar [I]
10.00 h - 16.00 h
Lloc: Consolat de Mar

Museu Es Baluard [C]
10.00 h - 20.00 h
Lloc: Museu Es Baluard

Museu del Palau March [C]
10.00 h - 14.00 h 
Lloc: Palau March

1 de març

«Vine a gaudir del teu port»: neteja 
del fons marí amb submarinistes i 
activitats lúdiques [P]
10.30 h – 14.00 h
Lloc: Port de Cala Rajada, Capdepera

Campionat de les Balears de 
Windsurf (classes Techno 293 i 
RSX), classificatori per al Campionat 
d’Espanya [E]
11.00 h
Lloc: Club Nàutic Sa Ràpita, Campos

Teatre: Marjaleres i sabateres, de 
Tonina Crespí [C]
11.00 h
Lloc: Museu del Calçat i de la Indús-
tria,  Inca

Taller de manualitats i ballada, a 
càrrec de Calabruix [F] [P]
11.00 h - 12.00 h
Lloc: plaça d’Espanya, Llucmajor

Taller de xapes, espai ludoteca amb 
jocs gegants, espai de contacontes i 
lectura, i espai de taller de màscares 
de dimonis [F] [P]
11.30 h – 13.30
Lloc: plaça de Tomeu Penya, Vilafran-
ca de Bonany

Contacontes “El castell d’iràs i no 
tornaràs”i taller, adreçat a infants de 
3 a 9 anys [F/P]
11.30 h
Lloc: plaça de la Vila, Banyalbufar

Ballada popular, a càrrec d’Al Ma-
yurqa [P]
12.00 h
Lloc: plaça de la Vila, Banyalbufar

Ballada popular amb l’actuació de 
l’Agrupació Sa Torre [P]
12.00 h - 13.30 h
Lloc: plaça de Ramon Llull, Manacor

Cercavila amb mascotes de goma 
escuma i xeremiers, rondalles de les 
Illes Balears i actuació musical [F] 
[P] [M]
12.00 h - 16.00 h
Lloc: Santa Eugènia

Cercavila Boverí [F]
12.15 h - 13.30 h
Lloc: inici a la clastra de l’Ajuntament i 
final a la plaça d’Espanya, Andratx

Taller de circ en família [F]
16.00 h - 18.00 h
Lloc: plaça de l’Auditori Sa Màni-
ga (Cala Millor), Sant Llorenç des 
Cardassar

Celebració dels 200 anys de la Ban-
da de Música de Felanitx: cercavila, 
lliurament de la Medalla de la Ciutat 
a la Banda i concert [M] [I]
17.00 h (cercavila)
18.00 h (concert)
Lloc: Auditori Municipal, Felanitx

Ballada popular: ball de bot amb tres 
grups de música [P]
18.00 h - 22.00 h
Lloc: pista del Dau, Montuïri

Concert: «Tres illes dins un piano» 
[M]
19.00 h
Lloc: església parroquial, Costitx

Concert de Donallop [M]
19.00 h
Lloc: Club Pollença, Pollença

Sopar teatralitzat: «Gustatio roma-
na» [C] [G]
19.30 h
Lloc: Auditori Sa Màniga, Sant Llorenç  
des Cardassar

2 de març

Visites guiades al Castell de Sant 
Elm  [P]
10.00 h - 13.00 h, (visites guiades 
a les 10.00 h, 11.00 h i 12.00 h)
Lloc: Castell de Sant Elm, Andratx 1 de març

Palau Reial de l’Almudaina [C]
10.00 h - 17.00 h
Lloc: Palau Reial de l’Almudaina

Museu Es Baluard [C]
10.00 h - 15.00 h
Lloc: Museu Es Baluard

Parlament de les Illes Balears [I]
16.00 h – 20.00 h
Lloc: Parlament de les Illes Balears

La Llotja [C]
10.00 h - 21.00 h
Lloc: la Llotja

Consolat de la Mar [C]
10.00 h - 21.00 h 

Palau de Congressos de Palma
(inscripció prèvia: visitapalau@
melia.com)
10.00 h - 13.30 h 

Portes obertes a Raixa
10.00 h 15.00 h 
Lloc: Finca Raixa, Bunyola

Del 29 de febrer al 20 de març

Exposició col·lectiva d’artistes de 
les quatre illes [C]
Lloc: Centre Cultural Sa Nostra

Del 29 de febrer al 24 de març

Exposició: «Illes d’art» (5a edició) 
[C]
Lloc: Casal Solleric

Itinerari pel patrimoni de Pina [C]
10.00 h - 13.00 h
Lloc: diversos jaciments arqueolò-
gics, Algaida 

Taller de ceràmica per a infants a 
partir de 3 anys [F]
10.30 h - 12.00 h
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament, 
Andratx

III Concurs regional monogràfic de 
cans Club Nacional del Pastor Ma-
llorquí. Concurs regional de cans. 
Ca de bestiar mallorquí, varietat 
“virat” [F]
10.30 h – 13.00 h
Lloc: Parc  Josep Maria Llompart, 
Vilafranca 


