




Benvolgudes Moscarienques, Benvolguts Moscariencs.

El darrer cap de setmana d’agost al nostre poble torna la bulla i la festa;
són les esperades Festes Populars d’Agost, que transformen els dies i les nits
en moments de diversió i bauxa per reunir a tot un poble, i aquest és el
motiu d’aquesta convidada a festa.
Uns dies de festa que celebrarem tres setmanes després de les exitoses i

participatives Festes de La Nostra Patrona Santa Anna, i per això també el
meu sincer agraïment a tots, per la vostra plena implicació i aportacions
realitzades, exemple de participació i de defensa de la nostra identitat. 
Ara torna ser temps de festa, dies de plena diversió amb la millor com-

panyia, dies de bulla i bauxa, i mitjançant la festa cercar la germanor i la
solidaritat fent poble.
Temps de plena participació. Dies per divertir-se, per jugar, per engrescar

als infants i als joves, per compartir la millor gastronomia, per passar un dia
en bona companyia, com ara a la millor platja; per divertir petits, joves i
grans; per fer esport; per admirar la nostra bella contrada, al peu de la
Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat; per fer festa i bulla tots ple-
gats; per ballar a Sa Plaça; per escoltar les cançons de l’estiu; i per estimar
i també recordar els bons moments, per il·lusionar, i per fer més poble.
Moscari vol festa, diversió amb respecte, i bulla compartida.
Les festes són també moments per engrescar a tots els nouvinguts i visi-

tants que aquests dies de festa comparteixen amb tots noltros les Festes
Populars d’Agost; perquè tots plegats encara farem millor la festa. I també
volem compartir la festa amb les persones que tenen manca de salut, per-
què amb elles i la seva inclusió, ens sentirem més persones i més estimats.

Veniu a festa, veniu a compartir bauxa i alegria.
Les Festes Populars d’Agost ja són aquí.

Moscari està de festa. Moscari m’enamora.
A tots i a totes, moltes gràcies. La festa som tots.
Amics, per molts d’anys pugueu venir a Moscari, en festes o sense.

En nom de tots els companys de la corporació municipal i en el meu
propi, desitjar-vos unes bones festes.

Moscari, agost de 2019.

Rafel Gelabert Tortella.
Batle de Moscari.





A les 18.30h. Repicada de campanes anunciant l’inici de les Festes 
Populars d'Agost.

A les 19.00h. Inauguració i obertura de les exposicions:
“Els dibuixants de l’Arxiduc” Dibuixos i pintures del segle
XIX a càrrec del Centre Unesco de Mallorca al Centre 
Cultural Can Roig.
“Moixcari”, exposició a carrec de Nissae i Mercadet, a 
benefici de l’Associació Moixos Es Gat Mesquer de 
Moscari al Centre Social Can Cullera.

A les 19,30h. Festa Holi Junior amb el DJ’s del moment al Poliesportiu
Municipal Sa Verdal.

A les 22.00h. Vetlada de jocs populars a càrrec d’Illa de Cultura a 
Sa Plaça Major.



Restaurant  Tel. 971 87 50 26



A les 19.00h.   Caminada i cursa amb disfresses.
Ruta Camí de Can Tomasset, Pont de Can Queto, Camí
vell d’Inca.
Organitza: Centre de Fisioterapia i Osteopatia
Tramuntana i Feim Ca Teva, S. L.

A les 21.00h. Mostra de Cuina Popular a Sa Plaça Major.
Col·laboració popular i premis entre els participants.

A les 22.00h. Jocs de taula a Sa Plaça Major.
Bingo solidari, Truc, Parxís i la Oca.

A les 23.00h. Pujada al Pi ensabonat pels joves del poble.



SELVA



Vine al Carrer d’Espanya

A les 10.00h. Diada Infantil i Juvenil de jocs populars: jocs d’aigua, 
atraccions infantils,... Crearem la platja artificial de 
S’Olivar.
Vine amb banyador i para-sol.

Organització dels tallers a càrrec del Departament de 
Turisme i Esports del CIM. Programa “FIRES I FESTES 2019”.

A les 14.00h. Dinar Popular al Carrer d’Espanya. 
Inscripcions fins el 20 d’agost a 
bibliomoscari@gmail.com

A les 19.00h. XXIII Trofeu " Sa Bisbal " de Futbolet al Poliesportiu 
Municipal de Sa Verdal.

A les 21.30h. Inauguració i obertura de l´Exposició de la XXIV 
Trobada de Pintors a Moscari  2019 celebrada durant 
les Festes Patronals de Santa Anna.

Vine a Sa Plaça Major

A les 23.30h. Nit Jove: Festa Gat Mesquer, amb l´actuació musical 
dels grups: 

THE CHRIS THOMPEL BAND.

DISCCOVERS.

COYETE UGLY.





OFICINA 3489



Tel. 871 57 05 02



A les 18.00h. Partit de Futbolet de Veterans al Poliesportiu Municipal 
de Sa Verdal.

A les 19.00h. Partit de Futbolet de Dones al Poliesportiu Municipal de
Sa Verdal. 

A les 19,30h. Taller infantil de Robòtica de Lego a càrrec de
Robotix Balears a Sa Plaça.
Ho organitza: Biblioteca Municipal de Moscari.

A les 20,00h Taller juvenil de Robòtica de Lego a càrrec de
Robotix Balears a Sa Plaça.
Ho organitza: Biblioteca Municipal de Moscari.

A les 23.00h. Gran Verbena a Sa Plaça Major amb els conjunts 
musicals:

TRIO NAUTIC.
BARONES.
ÏNNA MB DJ.



L’ASSOCIACIÓ D’AMICS 

DE LA GENT GRAN DE MOSCARI

Vos desitja unes Bones Festes Populars d’Agost



A les 17.00h Tradicionals corregudes de joies al Carrer Sor Maria 
dels Dolors.

A les 18.00h. Carreres de cintes amb moto.

A les 19.00h. Taller de decoració de l’escenari per celebrar el 
Festival a Sa Plaça Major.

A les 22.00h. Festival Infantil i Juvenil “MOSCARI 2019”a Sa Plaça 
Major.

A les 24.00h. FI DE FESTES !!!





L’Associació de Veïnats de Moscari
vos desitja unes bones Festes

Populars d’Agost 



Col·laboradors especials:

Ajuntament de Selva

Catrin & Sebastian
Krawinkel

René Regiz

Hilly & Wim
Lochtenberg






