
 

Pollença i Port de PollençaPollença i Port de Pollença

Del 9 al 13 de gener
20.00 h Al Club Pollença, taller de foguerons.
 Organitzen: Club Pollença, Associació  
 d’Artesans i Àrea de Cultura

Dimarts 10 de gener
17.30 h A la Biblioteca del Port de Pollença, 
 taller de màscares de dimonis.
 A partir de 4 anys.
 Aforament limitat amb inscripció prèvia 
 a l’adreça mediadora@ajpollenca.net
 Organitza: Àrea de Biblioteques

Dimecres 11 de gener
17.30 h A Can Llobera, taller de dimonis i 
 simbombes. A partir de 4 anys.
 Aforament limitat amb inscripció prèvia  
 a l’adreça mediadora@ajpollenca.net
 Organitza: Àrea de Biblioteques
20.00 h A l’església del convent de Sant 
 Domingo, projecció del documental 
 U PI DE POLLENÇA, dirigit per Craig 
 Macintosh.
 Organitza: Àrea de Cultura

ACTES



 

Divendres 13 de gener
A partir de les 9.00 h a l’església del convent  
 de Sant Domingo, taller d’instruments
 “ Sonen Festes” amb els Xeremiers  
 Orats. 
 Activitat concertada amb els centres  
 educatius.
 Organitzen: Xeremiers Orats i Àrea de 
 Mediació Cultural
18.00 h A Can Llobera, taller de gloses a 
 càrrec de Maria Magdalena Amengual.
 Organitza: Àrea de Cultura
20.30 h Glosada Correbars i gloses, que 
 començarà al bar Sadanar i acabarà al  
 Club Pollença.
 Organitza: Àrea de Cultura

Dissabte 14 de gener
20.00 h Als Jardins Joan March, correfoc de la
  colla jove dels dimonis Ca de Bou i 
 colla jove dels dimonis de Son Ganxó  
 de Costitx.
20.30 h Torrada popular organitzada per Prodis.
22.30 h Als Jardins Joan March, correfoc a  
 càrrec dels dimonis Ca de Bou i la 
 colla convidada dels dimonis de Son  
 Ganxó de Costitx.
 Organitza: Ajuntament de Pollença        
 Col·labora: Ca de Bou

Diumenge 15 de gener 
18.00 h A la plaça de Ca les Monnares, 
 ballada popular a càrrec de Ballugall.
 Organitza: Àrea de Cultura

Dilluns 16 de gener
A partir de les 9.00 h visita de dimonis i 
 xeremiers als centres educatius. 
 Activitat concertada amb els centres  
 educatius.
 Organitzen: Xeremiers Orats, Dimonis  
 Ca de Bou i Àrea de Mediació Cultural.
18.00 h Concurs de foguerons. Visita del jurat  
 i de les autoritats acompanyats dels 
 xeremiers de la Font del Gall.
21.00 h Encesa de foguerons acompanyada  
 pels dimonis Ca de Bou. Els premis es  
	 notificaran	personalment	el	mateix	
 vespre.

Dimarts 17 de gener
Pollença

9.30 h	Ofici	de	Sant	Antoni	a	la	parròquia	de
 la Mare de Déu dels Àngels.
10.00 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.

Port de Pollença

9.00 h Sortida en autocar des del carrer de 
 Roger de Flor (darrera l’església).
11.00 h Ofici	de	Sant	Antoni	a	la	parròquia	de		
 la Mare de Déu del Carme.
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.

Sant Sebastià 2023

Divendres 20 de gener
19.00 h Processó amb la imatge de Sant 
 Sebastià i els tradicionals CAVALLETS  
 I ESTENDARD. 
 A continuació celebració eucarística  
 amb el ball de l’Oferta.
20.30 h Ball de les taules a càrrec dels 
 Cavallets al fogueró de la plaça Major.

 Tots els qui han estat Cavallets i 
 Estendards estan convidats a anar a  
 la processó.

Disposau de tota la informació a 
www.ajpollenca.net i al Facebook de

l’Ajuntament de Pollença.


