
                          

                    

        

  

                                                   

 - 21 h. VII SOPAR de germanor a la fresca: Tothom a taula recordant els anys 80!! 

       Amb el CONCERT de Toni Xango, patrocinat pel bar de cas Patró 

       A la Pça. de l’església i al carrer Major  

      (Apuntar-se a la Delegació fins dimecres, dia 21)  

 

             X Baixada de Lluc a Son Carrió a peupeu 

       - 19 h. Sortida de la Pça. Mossèn Alcover en Bus 

      Tiquets a la Delegació fins dijous dia 22 al migdia. Places limitades 

           PREU: 15 € Patrocinat per C.E. ses Paparres  

    - De 10 a 11’30 h. Arribada dels marxaires de LLUC  a la Pça.  Mossèn Alcover       

    - Petit refrigeri per a tothom Patrocinat per C.E. ses Paparres 

    - 20 h. Concert de les corals d’Artà i Son Servera a l’església                                                           

    

    - 16 h. Bibliopadrins a càrrec de Kairós al centre de dia 

 

 - 18 h. La fada despistada i refresc per a celebrar el 5è aniversari de:                                  

  Pati de ca ses monges Org. Biblioteca-Patrocina Consell de Mallorca 

 - 19 h. MISSA  solemne en honor a Sant Miquel 

 - 19’30 h. Trobada de CAPARROTS i GEGANTS acompanyats  pels xeremiers                         

des Puig de sa Font a la Plaça de l’església  Org. Grup de caparrots carrioners                     

 

       - 18 h. SETEMBER FEST al PARC del poliesportiu Hot-dog & cervesa                   

       Organitza Club Esportiu ses Paparres 

 

- 16 h. FINALS V TORNEIG DE PÀDEL (infantil, femení i masculí grup B) 

- 20 h. TAPES i música amb “Chester dinamita & the Fabulous two”  

 Restaurants participants:  Cas Patró, sa Portassa, can Jeroni, bar 3ª edat,  

 Cala Moreia, Happy, Voleibol femení St. Llorenç, AGV-carrioners.es (vi)                                                                                      

A la Pça. Mossèn Alcover   Patrocina i organitza AGV- carrioners.es 

 

   XX caminada de Son Carrió al Castell de sa Punta de n’Amer 

       Sortida a les 10’30 h. de la Pça. Mossèn. Tornada a les 13 h. en bus             

         (Duis el berenar! La fruita i l’aigua a càrrec de l’APIMA) 

  - 14 h. PAELLA a la plaça de l’estació a càrrec de l’APIMA      

     (Venda de tiquets a 7 € a la Delegació. Fins dijous, dia 29)                                         

- 17’30 h. JOCS al poliesportiu per al.lots Per a participar veure programes a part                     

Organitza:Grup de joves Som carrioners, dep. de joventut, patrocina APIMA  

  - 18 h. FINALS V Torneig de pàdel (femení i masculí grup A)  

                      


