Sant Antoni

Pollença i Port

Dijous 11 de gener
17.30 h

 la biblioteca del Port de Pollença, contacontes El dimoni sense
A
banyes
Organitza: Àrea de Biblioteques i Mediació Cultural.

Divendres 12 de gener
19.30 h

 la biblioteca de Can Llobera, conferència i exposició “El dimoni de
A
les festes tradicionals de Mallorca, classificació aproximada”, a càrrec
de Gabriel Mayol (historiador).
Organitza: Àrea de Biblioteques i Mediació Cultural

20.30 h	A Can Llobera inauguració de l’exposició “Un món de mil dimonis”.
Organitza: Mediació Cultural
21.30 h 	A l’església del Convent, concert a càrrec del grup basc FOLKETAN
Taquilla inversa
Organitza: Xeremiers Orats

Dissabte 13 de gener
19.30 h	Al Club Pollença, exposició de fotografia dels foguerons històrics
de Sant Antoni, del 1991 al 2000.
Organitza: Club Pollença
Col·labora: Micer Fotògrafs
20.00 h	Als Jardins Joan March, Correfoc de la colla jove dels dimonis Ca
de Bou.
20.30 h

Torrada popular.

22.30 h 	Als Jardins Joan March, Correfoc a càrrec dels dimonis CA DE BOU,
DIMONIS HIACHAT de Santa Margalida i FILLS DE LLUCIFER de Buger
Organitza: Ajuntament de Pollença
Col·labora: Ca de Bou

Diumenge 14 de gener
19.30 h	Al Club Pollença, del ritme de feina a la festa: simbombada, gloses,
acordions, xeremies... Presentat per Francesca “Paiaia”.
Taquilla inversa
Organitza: U camp de l’Oca

Dilluns 15 de gener

9.00 a
13.00 h 	A l’església del Convent de Sant Domingo, taller d’instruments
tradicionals de Mallorca i dels País Basc. Activitat concertada amb els
centres educatius.
Organitzen: Xeremiers Orats, Mediació Cultural i Folketan.

17.30 h 	A la biblioteca de Can Llobera, contacontes El dimoni sense banyes.
Organitza: Àrea de Biblioteques i Mediació Cultural.

Dimarts 16 de gener
9.00 a
13.30 h

18.00 h

Visita als centres educatius del municipi dels Xeremiers Orats i dels
dimonis Ca de Bou.
Concurs de foguerons. Visita del jurat i de les autoritats
acompanyats dels xeremiers U camp de l’Oca.

21.00 h	
Encesa de foguerons acompanyada pels dimonis Ca de Bou. Els
premis es notificaran el mateix vespre.

Dimecres 17 de gener
09.30 h Ofici de Sant Antoni a la Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels.
10.15 h	Tradicional colcada i beneïdes. Hi haurà un regal per a totes les
persones que hi participin.
11.30 h	Des de l’Almoina, sortida per anar a cercar el pi, amb
l’acompanyament dels Xeremiers Orats.
12.30 h

Dinar a Ternelles.

14.00 h

Sortida del pi de Ternelles.

9.00 h	
Sortida en autocar des del carrer de Roger de Flor (darrera
l’església).
11.30 h	Tradicional colcada i beneïdes.
12.00 h	
Arribada del pi.
13.30 h

Plantada del pi a la plaça de Miquel Capllonch.

• Inscripcions de foguerons fins dia 11 de gener a l’Ajuntament de Pollença i a l’oficina del Port.
• Disposau de tota la informació a www.ajpollenca.net i al Facebook de Pollença

Sant Sebastià 2018
Dissabte 20 de gener
19.30 h

Processó amb la imatge de Sant Sebastià i els tradicionals CAVALLETS
I ESTENDARD. A continuació celebració eucarística amb el ball de
l’Oferta.

21.00 h

 ll de les taules a càrrec dels CAVALLETS al fogueró de la plaça
Ba
Major.

(La comissió organitzadora convida tots els qui han estat Cavallets i Estendards a anar a la processó).

Diumenge 28 de gener
18.00 h

 l’església del Convent de Sant Domingo, ball de pagès
A
a càrrec de l’ESCOLA DE BALL DE PAGÈS DE POLLENÇA.

A continuació ballada popular amb BALLUGALL i xocolatada.
Organitza: Racó de Tramuntana

L’ús de petards i d’artificis de pirotècnia està regulat. Cumplir la normativa i respectar les distàncies de seguretat
garantirà poder gaudir d’unes bones festes de Sant Antoni.
La finca de Ternelles es troba dins el paratge natural de la Serra de Tramuntana, no estarà permès amollar-hi coets per
tal de minimitzar els riscos d’incendi i protegir el medi ambient.

