
Festes Patronals Deià 2021
Sant Joan



Benvolgudes deianenques, benvolguts deianencs,

Ja fa més d’un any que una pandèmia mundial va començar 
a canviar els nostres costums, la nostra forma de 
relacionar-nos i les nostres expectatives vitals, a més 
d’arrabassar centenars de milers de vides en una tragèdia 
vírica amb pocs precedents moderns a la nostra terra. De fet 
ens hem de remuntar al 1918, amb la grip espanyola, per a 
trobar una circumstància semblant a Mallorca.

ElEl juny passat vos escrivia aquest mateix text acabant de 
sortir del confinament dràstic a què ens haviem sotmès amb 
l’esperança d’acabar amb la COVID19. No va ser així i després 
de l’estiu han vengut la segona i la tercera onada. Ara per ara les esperances estan dipositades 
en un procés de vaccinació que, a causa de certes dinàmiques del capital, va més lent del que 
hom pot entendre.

AA nivell global esperam que aquest drama ens faci recapacitar sobre la nostra condició humana, 
la nostra relació amb el medi ambient i les dinàmiques Nord-Sud i Occident-Orient en un món 
inevitablement interrelacionat. Si bé la globalització té moltes mancances i amenaces en 
moltíssims aspectes, hauríem de ser capaços de superar dinàmiques empobridorament 
nacionalistes en lluites compartides i que ens acaben afectant a tots: la pobresa, la salut, i el 
canvi climàtic. 

AA Deià totes i tots ens vàrem marcar tres fites, que segueixen vigents: preservar la salut 
col·lectiva, que ningú quedi social ni econòmicament endarrere i que sortim d’aquesta crisi 
millor del que hi vàrem entrar: amb un poble més just, més igualitari, més sostenible, més 
resilient i més viu del que teníem. De la necessitat n’hem de fer virtut, encara que som 
conscient que encara queden molts de moments de dificultat per endavant i que l’esgotament 
davant les mesures de prevenció i seguretat per fer front a la COVID. Però si una cosa hem 
demostrat al llarg de la història els deianencs i les deianenques és que som capaços de 
sobsobreposar-nos a les majors dificultats si sumam esforços, com en aquests mesos hem fet de 
forma exemplar i de ben segur haurem de seguir fent. 

Ànims a tothom, però sobretot moltíssima esperança: seguim tots junts en aquest vaixell, i 
malgrat les dificultats, el desànim, el cansament, la por i l’angoixa ens en sortirem.



Però un poble també necessita autoreconèixer-se i autocelebrar-se, i per això són les nostres 
estimades festes de sant Joan. Els deianencs i les deianenques -nascuts o d’adopció, que aquí 
sempre ens ha estat igual!- des de fa més de sis-cents anys ens celebram en aquesta data; la 
primera mostra escrita que en tenim és una acta del 1598 en què els regidors acorden que per 
sant Joan es fassa bella festa en lo espiritual e aprés devant la Casa nova de la Universitat es 
fassa refresch e collació. Facem una nova baula en la cadena de la nostra petita gran història

FFarem festa, adaptada a les necessitats de seguretat del moment (o la previsió que en podem 
fer a un mes vista, malgrat els continus canvis); dir-vos que el programa que teniu a les mans 
ha estat enviat a la Direcció General de Salut Pública per garantir-vos que podeu viure’l 
tranquils. Així veureu que excepte la revetlla, correfoc i actes en què es donàs menjar, més o 
menys mantenim la majoria d’esdeveniments. Confiam que les gaudiu, però sobretot amb 
més precaució que mai! Per nosaltres i per tots els que ens envolten: seny!

Salut i prosperitat a tothom en nom de tot el consistori! Visca Deià!

Lluís EnricLluís Enric Apesteguia Ripoll
Batle de Deià



Divendres 11 de juny

Dissabte 12 de juny

Cinema familiar a la fresca
Raya y el último dragón 
Lloc: a l’Amfiteatre. Tiquet necessari. Aforament 120.

Cronoescalada Cala de Deià.

La música que feu ballar el Rei Sol
Teatre, òpera, dansa y música barroca.
Lloc: Esglèsia. Tiquet necessari.

Ballada popular a càrrec de l’escola de ball de bot Calabruix.
Lloc: Amfiteatre. Tiquet necessari. Aforament 120.

Enramada de carrers, repicada de campanes i penjada de banderes

Diumenge 13 de juny

Dimecres 16 de juny 

20.00h

19h

19h

22.00 h

10.00h



Dijous 17 de juny

22.00 h

Pregó de les festes a càrrec de Tomàs Graves.
Seguidament obra de teatre COLOMA
Lloc: Amfiteatre. Tiquet necessari. 
Aforament 120 pers.

Divendres 18 de juny

10.00 h

Visita guiada a horts de Deià.
Reserves: 659 63 81 58

22.00 h

Concert Xanguito.
Lloc: Amfiteatre. Tiquet necessari. 
Aforament 120 pers.

Dissabte 19 de juny

11.00 h

Concert Escola Municipal de Música de Deià.
Lloc: Amfiteatre. Tiquet necessari.

22.00 h

Nit de Swing i Lindy Hop
Lloc: Amfiteatre. Tiquet necessari. Aforament 120 pers.



Diumenge 20 de juny

XXXV CONCURS DE PESCA
07.00h Concentració dels participants, control d’aparells i vaixells.
07.30h Sortida de les embarcacions
10.00h Arribada de les embarcacions a sa cala
Durant la jornada de pesca hi haurà jutges que controlaran el bon funcionament del concurs.
(Veure bases a la contraportada)
Lloc: sa Lloc: sa Cala. Inscripció prèvia a l’Ajuntament.

11.00 h

Concurs de Pal ensabonat al mollet de sa cala.

19.00 h

Espectacle de carrer WATERFALLS
Lloc: a l’Amfiteatre. Tiquet necessari, aforament 120 p.

Dilluns 21 de juny
19.00 h

Teatre familiar UN QUIXOT DE CINE
Lloc a l’Amfiteatre. Tiquet necessari. Aforament 120 pers.

Dimarts 22 de juny

18.00 h
XVI Campionat de Truc. Inscripcions al cafè sa Font Fresca.
Lloc: sa Font Fresca.

Dimecres 23 de juny

21.00 h
Nit d’Havaneres amb Ben Trempats. Pensau a dur sopar i beure de casa.
Lloc: sa Cala. Tiquet necessari. Aforament 150 pers.



Dijous 24 de juny

Divendres 25 de juny

19h 

Obra de teatre LA MALALTA IMAGINÀRIA a càrrec des Seregall.
Lloc: a l’Amfiteatre. Tiquet necessari. Aforament 120 pers.

Diumenge 27 de juny

19.00h

22.00h

Dissabte 26 de juny

Obra de teatre LA MALALTA IMAGINÀRIA a càrrec des Seregall.
Lloc: a l’Amfiteatre. Tiquet necessari. Aforament 120 pers.

Racons sensorials per a nins de 0 a 6 anys i taller de Bimbolles per nins de 
5 a 12 anys. (Per al taller cal inscripció prèvia a reservesajuntamentdeia@gmail.com)
Lloc: als canons de l’esglèsia.

22.00h

11.00h

Festa per a la gent gran amb l’actuació de Glosa Musicada.
Lloc: a l’Amfiteatre

Arribada dels xeremiers de Marratxí
19.15h 
Concentració a la plaça del Puig vestits de pageses i pagesos.
19.30h 
Ofici Solemne en honor del nostre patró Sant Joan Baptista.



Dilluns 28 de juny

Dimarts 29 de juny

Partit de futbol Fadrines, fadrins i els que viuen en pecat contra casades, 
casats, separats...

Diumenge 4 de juliol

21.00h

19.00h

Cinema a la fresca La increible historia de David Copperfield
Lloc: a l’Amfiteatre. Tiquet necessari. Aforament 120 pers.

22.00h

Dissabte 3 de juliol

Final del Torneig de Tennis de Sant Joan.
Lloc: a les pistes esportives.

17.00h

Divendres 2 de juliol

Documental William Waldren, l'empremta de l'alquimista.
Lloc: Amfiteatre. 
Reserves: reservesajuntamentdeia@gmail.com

22.00h

Torneig de Ping Pong. (Inscripcions al 663 54 55 56 o a l’Ajuntament)
Lloc: a les pistes esportives.

18.00h

Concert Cris Juanico Salpols
Lloc: a l’Amfiteatre. Reserves: reservesajuntamentdeia@ajdeia.net



EXPOSICIÓ URBANA

Visites guiades els dies 11,12, 13, 26 i 27 de juny a les 10,30h. 
Imprescindible reserva anticipada a: 

reservesajuntamentdeia@gmail.com o a l’Ajuntament 971639077 
Lloc de trobada: vora l'esglèsia.

De dia 11 a dia 30 de juny
(veure mapa a la contraportada)



Bases Concurs de Pesca 2021
Inscripcions al 663 54 55 56 o a l’Ajuntament

El nombre màxim de participants serà de 20 embarcacions i s’haurà de realitzar inscripció prèvia 
amb el nom dels participants i de la barca.
El màxim de participants per barca serà de 2 adults, o 1 adult i 2 menors (14 anys).
A cada barca només es permet tenir 2 canyes o 2 volantins.
A cada barca hi haurà d’haver almanco una persona amb residència a Deià o que hi estigui 
empadronada.
A l’hora de la sortida, tots els participants entraran a dins la Cala, entre Sa Punta i es Còdols, per 
confirmar l’inscripció.
Es permetrà la pesca entre sa punta des Gall i Sa Foradada i com a màxim d’altura, fins a veure tota 
s’Illeta (Port de Sóller).

Mesures de seguretat per a les festes de Sant Joan 2021

Mesures generals:
Manteniu una bona higiene de mans: evitau tocar superfícies i rentau-vos-les cada vegada que ho 
faceu
Manteniu una distància de seguretat (2 metres) amb la gent amb qui no conviviu
Duis la màscara ben col·locada en tot moment
Si teniu qualsevol símptoma compatible amb la COVID19 telefonau al 061 i restau a casa

Mesures específiques:
 Tots els actes són amb aforament limitat i tiquet gratuït previ. 
 El tiquet el podreu recollir amb anterioritat a l’Ajuntament
 Els tiquets es podran recollir en aquestes dates: 
 Empadronades/Empadronats a Deià: a partir de dia 7 de juny
 No empadronades/empadronats a Deià: a partir de dia 11 de juny
Les persones assistents als actes ha de seure als seients així com estan disposats, i està 
completament prohibit moure cadires o coixins sense el consentiment exprés de l’organització
 Als actes per a nins i nines, cada infant o grup d’infants convivents haurà de tenir un adult que es 
responsabilitzi en tot moment del comportament del/s menor/s
 Mirau d'arribar amb antelació per tal d'evitar les aglomeracions.

L’Ajuntament podrà ampliar o relaxar les mesures de seguretat atenent a les indicacions de les 
autoritats sanitàries
LL’Ajuntament podrà denegar l’entrada a qualsevol persona que es negui a seguir amb les mesures de 
seguretat prescrites
Cada persona assumeix la responsabilitat de complir amb aquestes mesures



www.ajdeia.net
ajuntament@ajdeia.net @AjuntamentdeDeia ajuntamentdedeia

EL NOSTRE PATRIMONI TÈXTIL

1. Pagesa amb rebosillo brodat
2. Pagesa amb manta
3. Pagès amb calçons amb bufes
4. Les noces
5. Pagesa en dia de festa
6. Pagesa a l'hivern
7. Pageses al camp7. Pageses al camp
8. L'emigració a Cuba

9. Els mantons de caputxó
10. Pagesa amb maneguins
11. El dol
12. Pagès amb cassot
13. Pescadors
14. Mestressa
15. Pagès amb capa15. Pagès amb capa
16. El modernisme
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