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Alumnes de l’Aula de Teràpia de Sant Antoni

Durant els darrers anys, a través de programes de festes com els que
teniu a les mans, hem volgut destacar diversos col·lectius i valors
culturals i patrimonials, en línia amb l’objectiu general d’enfortir
l’orgull de pertànyer a Sant Antoni de Portmany dels ciutadans i
ciutadanes del municipi, difonent al mateix temps la cultura pròpia
entre els qui estan aquí de fa poc. Hem parlat dels pescadors, dels
pagesos, dels oficis artesans, dels racons de la nostra costa, de la
gastronomia popular, de les dones o de tradicions com el festeig i el
ball eivissenc.
El programa d’enguany està dedicat als més petits del municipi. Els hi
dedicam perquè ells són la força nova que puja, els que estan cridats
a fer de Sant Antoni de Portmany un lloc encara millor per a viurehi. I naltros, com a pares, mestres, professors o ciutadans majors
d’edat, tenim l’obligació d’ensenyar-los com aconseguir-ho. O com a
mínim a mostrar-los el camí, fent-los conèixer els valors democràtics
i educant-los en la justícia i la igualtat, així com la importància de
l’esforç i la satisfacció pel treball ben fet, per les fites aconseguides
amb feina i suor.
I si dedicàvem el programa als boixos i boixes del municipi, què
millor que acompanyar les imatges dels grups escolars que hem
anat a veure a les escoles –un de cada escola triats a l’atzar-, amb
una rondalla o llegenda de les moltes que formen part de la nostra
literatura de tradició oral. És aquest un patrimoni immaterial que crec
que val la pena fer conèixer als més petits, i així em consta que es fa a
les escoles de Sant Antoni. A més, enguany celebram el centenari del
naixement del gran folklorista i recopilador de rondalles i literatura

oral que va ser Joan Castelló Guasch. Serveixi aquest programa també
com a reconeixement a aquesta personalitat de la cultura eivissenca,
la feina del qual trobam cada vegada més important.
Us encoratj a tots i totes a lluitar pels vostres fills. Perquè en ells hi
ha el nostre futur i la nostra esperança col·lectiva. Que disfruteu del
programa i tenguem unes molt bones festes de Sant Antoni! Per
molts anys.
José Sala Torres
Alcalde de Sant Antoni de Portmany
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“Estic orgullosa de ser de Sant Antoni”
Ja sé que ho he dit moltes vegades, però quan arriben aquestes dates
festives en vénen unes ganes irreprimibles de repetir-ho: em sent
orgullosa de Sant Antoni de Portmany, d’haver nascut en aquest poble
i que els ciutadans del municipi m’hagin donat l’oportunitat de poder
dirigir el departament de Festes. Em sent orgullosa de poder compartir
aquests dies amb tots valtros, de poder posar en marxa un programa
d’activitats pensat per a tothom i que hem fet mà a mà entre tanta i
tanta gent. Us don les gràcies per la vostra generositat.
El programa d’enguany l’hem volgut dedicar als més petits, que són els
que ens donen en realitat tota la força, perquè és per ells que treballam.
Durant aquests dies he recorregut les escoles i escoletes de Sant Antoni
i puc dir que tenim un boixos i boixes fantàstics, i que hem de treballar
perquè siguin els millors i els més preparats. I si estam orgullosos de
ser qui som, ells creixeran amb un millor esperit i més segurs de si
mateixos.

Alumnes de 1r d’infantil del col·legi Can Coix

diumenge 16 de gener, pensada perquè els més petits gaudeixin d’una
jornada de jocs i espectacles.
I no us dic res més. Només que sigueu feliços, mireu endavant i crideu
tota amb mi: Molts anys i bons, Sant Antoni!

No destacaré cap acte en concret, perquè no en vull desmerèixer
cap, havent-hi tanta gent, entitats i associacions que hi posen tot el
seu esforç. Però faré una excepció amb el festival ‘Menuda festa’, de

Lidia Prats Clapés
Regidora de Festes de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
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Interior de la Cova de Santa Agnès

>> Divendres 7 de gener

>> Dissabte 8 de gener

• 17.00 h. Can Barruguet, jocs per als mes petits de 0
a 6 anys. Espai jove.

• 10.00 h. I Torneig de futbol base Festes de Sant
Antoni. Camp municipal de futbol. Organitza S.D.
Portmany.

• 17.00 h. Taller de disfresses i accessoris per a la gran
festa Flower Power, a partir de 7 anys. Espai jove.
• 20.00 h. Torneig de Poker UAO. Texas Hold’em. Espai
Jove.
A LA CARPA MUNICIPAL
• 18.30 h. Festa infantil amb n’Amapola i el mag Albert.
• 20.00 h. Torrada de gerret i carn a càrrec de l’Associació
de Cartaginesos i Romans de les Pitiüses.
• 20.30 h. Pregó a càrrec de na Neus Torres Costa,
infermera molt estimada del poble i recentment
distingida amb el Premi Ramon Llull.

• 11.00 h. Can Barruguet. Espai de joc per als mes
petits de 0 a 6 anys. Espai jove.
• 11.00 h. Taller de disfresses i accessoris per a la gran
festa Flower Power, a partir de 7 anys. Espai jove.
• 18.00 h. Festa infantil Flower Power Party amb
Piruleto. Carpa municipal.
• 20.00 h. Gran festa Flower Power UAO. Vine a la
preparty d’una de los millors festes del poble! A
partir de 12 anys. Espai Jove.
• 21.00 h. Concert de “Els Volcànics”. Carpa municipal.

• 22.00 h. Actuació del Coro de la Hermandad Rociera
de Sant Antoni.

• 21.30 h. VII FESTA FLOWER POWER... La festa mes
esperada de l’any.
Gran festa per tot el poble, músics ambulants,
mercat d’artesania, decoracions psicodèliques i
molta festa per a tothom. No oblideu venir vestits
per a l’ocasió. Carpa municipal i per tot el poble.

• 22.30 h. Concert d’Any Nou a càrrec del baríton
Javier Chivite i la pianista Elvira Ramón.

Gran concurs de cotxes hippies.
Menús Flower Power als restaurants.

• 21.00 h. ALBERT, THE ONE MAN SHOW’: Cabaret
familiar amb imitació de personatges, varietats,
màgia i molta participació.
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Alumnes de 2n d’Infantil
del col·legi Guillem de Montgrí

Llegenda
de la Cova
de Santa
Agnès
Conta la llegenda que,
en una ocasió, quan
la mar era brava i els
vaixells anaven a la
vela, uns mariners es
trobaren enmig d’un intens
temporal. Els llamps, els trons
i les onades immenses feien
trontollar l’embarcació, que va
estar a punt de naufragar en diverses
ocasions. Els mariners posaven tot el seu
esforç per mantenir la nau i que no fos engolida per la
mar enfurismada i ells devorats pels taurons. El naufragi
era imminent i un dels mariners, que portava la imatge de
Santa Agnès, va prometre que si sortien d’aquell infern dedicaria una
capella a la santa. I finalment se salvaren, arribant al port de Sant Antoni el
24 de agost, dia de Sant Bartomeu, portant la imatge que encara es pot veure
a la Capella de Santa Agnès. Feren una gran missa en el seu honor i per això
cada dia de Sant Bartomeu es dia de festa grossa a Sant Antoni de Portmany.
7

Illots des Vedrà i es Vedranell

>>Diumenge 9 de gener
• 10.00 h. Torneig de futbol base Festes de Sant
Antoni. Camp municipal de futbol. Organitza S.D.
Portmany.
• 10.00 h. ‘Dia de Matances’, cooperativa agrícola de
Sant Antoni.
Vine a veure i aprendre com es fa una matança
tradicional. Aconseguim que no es perdi una de les
tradicions més emblemàtiques de la nostra cultura,
una festa de trobada entre amics, amb el matancer
Pep Benet i els amics de Sa Cooperativa.

>>Dimecres 12 de gener
Dia de l’Infant durant tota la tarda, totes les atraccions
del passeig a 1 €.

>>Dijous 13 de gener

>>Divendres 14 de gener

• 17.00 h. Festa als nostres majors, bunyols, orelletes
i sangria. Ball i música, al Centre de Majors del Clot
marès.

• 17.00 h. Can Barruguet, espai per als mes petits de
0 a 6 anys. Espai jove.
• 17.00 h. Espai Creatiu, Tarda dedicada a manualitats,
Espai jove.

• 20.00 h. El Documental del Mes, “Intro Eternity”, al
Centre Cultural Can Portmany (Sant Rafel).

• 19:30 h. Inauguració exposició “Viva yo”, de Franck
Tassi. Al Far de ses Coves Blanques. Oberta fins al
29 de gener. Horari de visita: de dimarts a dissabte,
de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
• 20.00 h. Gran nit de cinema. Espai Jove.
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• 20.00 h. Classes de ball de saló i aeròbic a càrrec de
Eividance, a la carpa municipal. Organitza Club
Ciclista Sant Antoni.

Alumnes de 3r d’Infantil del col·legi Sant Antoni

Es gegant des Vedrà
Hi havia una vegada dos germans, en Joan i en Toni, que tenien son pare malalt, i no es curava amb cap remei. Varen visitar la
curandera i els va dir que son pare només es posaria bo aplicant a la malura un pegat de fonoll marí des Vedrà. En aquell temps,
a l’illot des Vedrà hi vivia un gegant molt dolent, però els dos germans agafaren d’amagat el llaüt de son pare i hi anaren. Però el
gegant els va enxampar i va retenir en Toni i va obligar en Joan havia a pescar-li molt de polps cada dia. Si no, es menjaria en Toni.
Un dia que en Joan en va pescar molts, hi va posar dins bogamarins. Com sempre, el gegant se’ls va menjar tots, però ben aviat li
va agafar mal de panxa. Es va sentir malament i se’n anà a dormir. Els germans aprofitaren per lligar-lo dels peus, agafar el fonoll
marí per preparar la medecina i fugir. Del gegant no se’n va saber res mai més, i el pare dels dos germans es va poder curar.
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>>Dissabte 15 de gener
• 10.30 h. Meeting d’atletisme Festes de Sant Antoni.
Pista d’atletisme de Can Coix.
• 11.00 h. Can Barruguet, Jocs per als mes petits de 0
a 6 anys. Espai jove.
• 11.00 h. Espai Creatiu, dedicat a les manualitats.
Espai jove.
• 14.30 h. Open Agility X aniversari Club Agility
Eivissa. Platja de s’Arenal.
• 20.00 h. Torneig de FIFA 11 individual (PS3). Places
limitades. Espai Jove.
• 21.30 h. GUATEKE. ANEM DE PALANCA. Carpa
municipal. Ass. Músico Cultural Retro.
Homenatge i actuació dels Masters i Eurogrup.
Música en directe del cantant eivissenc Sixto.
• 23.00 h. CONCERT DELS EMBLEMÀTICS ‘LOS BRINCOS’,
amb cançons com “Borracho”, “Un sorbito de
champán”, “Mejor”...
Vine vestit per a l’ocasió amb roba dels anys 60 estil
ye-yé.
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Alumnes de 1r de Primària
del col·legi Cervantes

Es barruguet des pou
En una ocasió va entrar un barruguet as pou de ca na Joana i no els deixava pouar aigua, perquè era petit però tenia més força que qualsevol. Per si fos poc,
a la nit sortia i desordenava sa casa. Sa jaia, pensant una solució, va dir a s’home “Anit deixarem un bocinet de pa amb formatge vora es pou, veiam si així el
calmam”. I aquella nit ja pogueren dormir tranquils i al matí ho trobaren tot bé. “Bono, va dir ella, pareix que ja li em trobat es remei”. Però quan tornaren de
missa, altra vegada estava tot capgirat. El sendemà as matí, abans de sortir, va ser sa majora qui va desordenar sa casa tot lo que va poder. I, quan tornaren,
trobaren totes ses coses, sa roba, es mobles i es menjar ben adesades as seu lloc, i tot net i espolsat. I així ho feren, i quan més brut estava, es barruguet més
arreglat ho deixava.
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Perxada de sobrassada acabada de fer a can Pep d’en Jordi

>>Diumenge 16 de gener

• Desde les 12.00 h. “MENUDA FESTA”, a la carpa
municipal i al passeig de ses Fonts.

• 9.30 h. II Torneig de tir al plat Festes Sant Antoni. Per a tot el públic i en especial per al més petits.
Camp de tir de Cap Martinet.
Tallers, castells inflables, pintacares, passeig en
• 10.00 h. Divercan XVI Concurs caní Festes de ponies, i moltes, moltes, sorpreses.
Sant Antoni, organitzat per el Club Agility • 16.00 h. demostració d’artesania tradicional
Eivissa. Platja de s’Arenal.
eivissenca i bunyolada, vine i aprèn com es fan
• 10.30 h. Bàsquet al carrer. Passeig de ses fonts. es bunyols típics d’Eivissa, a càrrec de l’Associació
Artesanal de Portmany.
A càrrec del club bàsquet Sant Antoni.
• 11.00 h. XXX Festival de Ball i Cançons de la nostra •18.00 h. A tot ritme Dibus!!!
• Gran espectacle infantil en què ens acompanyaran
terra. Cine Regio.
els personatges més populars del món infantil: Bob
• 14.30 h. Open Agility X aniversari Club agility
Esponja, Mickey i Minie, Pocoyo i molts més. Tots els
Eivissa. Platja de S’Arenal.
assistents no pararan de ballar, cantar i jugar. Porta
• 16.30 h. Carrera trotons, trofeu especial Festes la teua càmera de fotos i en acabar pots fotografiarte amb el teu personatge preferit.
de Sant Antoni a l’hipòdrom de Sant Rafel.
• 20.00 h. Gran Espectacle de Cabaret“REVOLUCION”,
amb set ballarins i un gran ventall de coreografies,
música i vestuari exclusiu, un espectacle de fantasia
al més pur estil Moulin Rouge i Las Vegas, de
Passion Dance.
• 20.00 h. Torrada popular a càrrec del Club Petanca
Sant Antoni.
• 21.30 h. Concert de STATUAS D SAL. Presentació a
Sant Antoni del seu nou disc “Un día es un día”.
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Alumnes de 2n de Primària del col·legi Can Bonet

Es dos fameliars
Heu de saber que hi ha uns homenets petits
que es diuen fameliars, que neixen davall d’una
herba les nits de Sant Joan i de Cap d’any. La gent els té
dins botelles, guardats perquè si en surten sempre demanen:
feina o menjar, feina o menjar, i si no els donau feina són capaços de deixar sa casa sense un rosegó
de pa.
Idò diu que una vegada hi havia dos majors que tenien dos fameliars feia molts d’anys. Un dia, el seu nét, mentre jugava, va obrir les ampolles
i els dos fameliars varen sortir. -Feina o menjar! Feina o menjar!- cridaren els fameliars. -Déu sigui amb naltros!- va dir la majora. Com el seu home no
hi era i ella no sabia com ficar-los dins l’ampolla, els va manar que rodessin la sénia i traguessin aigua fins que omplissin el safareig. Però la majora, per
tenir-los més temps enfeinats, havia llevat el tap de l’ull de baix del safareig, i tota l’aigua sortia camí avall. Així no s’acabarien mai d’omplir el safareig
i estarien més temps enfeinats. Sort que l’amo va arribar aviat, anà a cercar les botelles, i pronunciant una oracioneta els hi va tornar a fer entrar.
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La processó de les festes de Sant Antoni

>>Dilluns 17 de gener
FESTIVITAT DE SANT ANTONI ABAT.
• 9.00 h. Torneig de petanca Festes de Sant Antoni
2011. Pistes municipals Can Bonet.
• 11.30 h. Missa solemne a l’església parroquial de
Sant Antoni Abat. Processó i ball a càrrec de Sa
Colla Brisa de Portmany.
• 13.00 h. Beneïda d’animals, desfilada de carros i
amollada de coloms a càrrec del Club Colombòfil
Portmany.
Ball pagès i convidada a bunyols i vi. Davant de
l’Ajuntament.
• 18.00 h. Tarda de Varietats per a disfrutar tota la
família, Carpa Municipal.
Espectacles de màgia que deixaran bocabadats a
petits i grans.
Espectacle de circ, faquir, equilibri i humor.
Ball acrobàtic, cabaret i can-can amb Eividance.
Tot amenitzat per n’ Albert de Showsibiza.com.

>>Dimarts 18 de gener
IES Quartó de Portmany.
• 10.00 h. IV Cursa Escolar.
• 12.00 h. Tallers i activitats esportives. Tir amb
bassetja, estampació de camisetes, taller de
pràctiques de laboratori, taller de paper reciclat,
gimcana lingüística, etc...
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• 13.00 h. Lliurament IV Premi Neus Balanzat de
narrativa curta. Saló d’actes IES Quartó de Portmany.

En nom propi i de tota la Corporació us
vull desitjar unes
bones i venturoses festes de Sant Antoni!
José Sala Torres
Alcalde de Sant Antoni de Portmany

Foto de 3r de Primària del
col·legi Santíssima Trinitat
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>>Dimecres 19 de gener

>>Dissabte 22 de gener

Dia de l’infant a la tarda, totes les atraccions del passeig a 1€.

• De 9.00 h. a 13.30h. Trofeu de Judo festes de Sant
Antoni. Poliesportiu Sa Pedrera.

>>Divendres 21 de gener

• 11.00 h. Can Barruguet, espai de jocs per als mes
petits de 0 a 6 anys. Espai jove.

• 17.00 h. Can Barruguet, Jocs per als mes petits de 0
a 6 anys. Espai jove.

• 11.00 h. Espai Creatiu, diversos tallers de manualitats,
a partir de 5 anys, Espai jove.

• 17.00 h. Espai Creatiu, tarda dedicada a l’artesania.
Vine i crea tot allò que vulguis amb fang. Espai Jove.

• 16.00 h. Presentació dels equips Club Natació Portus.
Poliesportiu Sa Pedrera.

• 20.00 h. Torneig de Futbolí. Vine amb el teu
company/a i intenteu ser els millors. Espai Jove.

• 17.30 h. III Trofeu de natació C.N. Portus festes de Sant
Antoni. Piscina municipal.

• 20.00 h. Festa 2n Batxillerat IES Quartó de Portmany.
Balls, música electrònica i molta festa per joves. No
faltis!!!
Carpa municipal.

• 19.30 h. Lliurament del Premi Portmany. Sala de plens
de l’Ajuntament.
• 20.00 h. Torneig de Call of Duty: Black Ops (PS3). Espai
Jove.
• 22.00 h. GRAN FESTA LA MOVIDA. 80’s & 90’s ¿Dónde
estabas entonces?
Per a tots els qui els agrada la música dels vuitanta
i noranta. Música internacional i nacional, Depeche
Mode, The Cure, The Cult, El Último de la fila,
Ràdio Futura, Loquillo, Madonna, Fama, Homes G,
Michael Jackson, Pink Floid, The Police, U2, Héroes
del Silencio..., i una llista interminable de grups que
van marcar una època.
Carpa municipal i a tot el poble.
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Pescant a Cala Salada

Alumnes de 4t de Primària
del col·legi Vara de Rey

Es geperut i ses fades
En Toni es geperudet vivia vora es pont de Buscastell amb sa dona i es fills. Una nit, va tornar a ca seua tard i no va trobar sa clau. Per no despertar ningú es posà
davall des pont per esperar. Allí començà a sentir xerradisses i va veure sis donzelles amb una estrella as front, cantant i ballant. “Caraisso, són fades!” –digué
espantat. Elles repetien una cançó, però no recordaven es final: “Dilluns, dimarts i dimecres: tres! Dijous, divendres i...”. En Toni, amagat, va afegir: “... i dissabte
sis!”. “Això mateix!”, digueren ses fades contentes. Anaren a buscar-lo i el trobaren tremolant. “Un geperut!”, cridaren. “No em faceu mal!”, va dir ell. Elles li ho
volien agrair i sa fada més grossa proposà: “El fadam?” Les altres digueren que sí. “Idò, per la fat i fa que ma mare m’ha dat i ma germana m’ha encomanat, sa
bossa d’or t’omplim i sa gepa et llevam”. I dit i fet. I fou així com en Toni tornà a ca seua sense gepa i ric.
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>>Diumenge 23 de gener
• 9.00 h. Pescada Festes de Sant Antoni, a càrrec
del Pesca Club Sant Antoni de Portmany. Badia de
Portmany.
• 9.00 h. Torneig de Petanca Festes Sant Antoni
2011, a càrrec del Club petanca Portmany. Pistes
municipals de petanca del barri Can Bonet.

>>Dimecres 26 de gener
Ball pagès i activitats artesanals.
11.30 h Passeig amb burros i ponis per a infants.
12 h Llaurada pagesa i concurs de salts.
13 h Exhibició eqüestre.
14.30 h Torrada, rebosteria eivissenca i vi pagès.
16 h La Gran Burricada. V Carrera de burros. Per als
més valents. Vine a participar-hi.

• 11.30 h. presentació dels equips del Club bàsquet • 16:30 h. Pesada, classificació i sorteig d’una
triada de peix del campionat benèfic de pesca
Sant Antoni. Poliesportiu Sa Pedrera.
submarina Festes de Sant Antoni, a favor de
l’Associació de persones majors de Sant Rafel.
VII SANT ANTONI RURAL.COOPERATIVA AGRÍCOLA.
Lliurament de premis a la carpa municipal.
• 11.00 h. INAUGURACIÓ .
Esmorzar: pa, vi i sobrassada.
Exposició de carros, eines tradicionals, maquinària • 19.30 h. Representació teatral “DESTERRAT”, a càrrec
del grup de teatre des Cubells. Auditori de l’església.
i estris.
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Dia de l’infant tota la tarda, totes les atraccions del
passeig a 1€.

>>Divendres 28 de gener

• 19.00 h. Inauguració del XXV I Concurs de fotografia
a càrrec del club JASA. Punta des Molí. Fins dia
8 de febrer.
• 19.30 h. Concert de musica àrab i marroquina, a càrrec
del grup “MOUCHABAT” de la universitat de Tetuán.
Té i rebosteria marroquina per tots els assistents.
Carpa Municipal.
• 20.00 h. Competició de ping-pong per parelles.
Espai Jove.
• 22.30 h. Festa Soulexplosion. Soul, funk rythm-n-blues
Soulexplosión band en directe i als plats“the selectors”
i “Javi box”. Carpa municipal. Organitza: CCSA.

Ovelles pasturant a Corona

Es pastorells
Diu que temps ha, el Bon Jesús i Sant Pere caminaven pes
bosc i no tenien ni un rosegó de pa. En arribar as cimerol d’un
puig sentiren un uc molt gros i anarem cap allí per veure si
algú els dava de menjar. Trobaren quatre pastors i els varen
demanar menjar. Un tal Xomeu els digué que esperassin. Va
agafar un gat que havia mort d’una pedrada, el va rostir
i els va dir “Menjau i mal viatge faça qui no us doni
bon menjar”. Sant Pere, que tenia molta fam,
estava a punt de clavar-li es ganevet, quan
Jesús li va dir as pastors: “de veres pensau
que ha d’acabar malament qui no ens
ofereixi bon menjar?” Tots digueren
que sí, fent grans rialles. I el bon
Jesús va dir: “Idò lo que desitjau,
tengueu!”. I apuntant a en es gat
digué: “Si ets cabreta, estigues
quieta. I si ets gat, bota des
plat”. El gat salta des plat i
passà per davant ells com un
llamp i es pastorells, de llavor
ençà, corren darrera ses ovelles
sense pau ni descans, cridant,
ucant i siulant. I encara avui es sent
sa seua lamentació a la nit, quan fa mal
temps.

Alumnes de 5è de Primària
del col·legi Sant Rafel
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Vall des Broll de Buscastell

>>Dissabte 29 de gener
• 16.00 h. Caminada Nòrdic walking festes de Sant Antoni,
recorregut per la costa. Sortida davant l’Ajuntament.
• 20.00 h. Torneig de RISK, el clàssic joc de dominació mundial.
Qui dominarà el món? Espai Jove.
Tupé Festival, Carpa municipal.
• 22.00 h. Vine a disfrutar de la millor música Rock-a-billy en
directe:
Tennesse, Carlos Segarra i Mad Rumblers.
en el mateix escenari rememorant la època dels tupés i faldes
voluminoses.
Vesteix de l’època i vine a ballar sense parar!

>>Diumenge 30 de gener
• 9.30 h. IX Sant Antoni Net a Fons. Neteja del fons marí de la badia
de Portmany. Concentració al far del Port.
X ANIVERSARI DE LA CURSA “ES PORQUET”, PASSEIG DE SES FONTS.
• 10.30 h. Baby cursa (0-5 anys).
• 10.45 h. Mini cursa (6-10 anys).
• 11.00 h. Marxa cicloturística des Porquet.
• 11.00 h. Tir amb bassetja. Cantera d’en Rotes. Sa Pedrera.
• 14.00 h. Dinar d’homenatge a les persones majors del poble.
Restaurant Gala Night.
CARPA MUNICIPAL.
• 18.00 h. Exhibició de gimnàstica rítmica. A càrrec del Club de
Gimnàstica Rítmica Portmany.
• 19.00 h. Espectacle amb l’escola de ball Tutty Alcázar.
• 20.00 h. Concert a càrrec de la Banda de Música de Sant Antoni.
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Alerta amb es crespells!

Alumnes del
col·legi de
Buscastell

Tots es al·lots i ses al·lotes de Sant Antoni us heu de portar
molt bé. Perquè heu de saber que si no sou bons, a sa part
alta des Broll de Buscastell, a sa falda des puig des Morrals,
hi ha una cova que li diuen sa Cova des Crespells. En aquesta
cova hi viuen es set crespells i es crespell gros, que a partir des
solpost i durant tota la nit fan sa ronda per ses cases des qui
no han sét bons al·lots. Són uns bitxarracos molt lletjos i ruats,
plens de berrugues, i treuen foc pes ulls. Així que ja ho sabeu,
anau alerta amb es crespells, que són molt nics.
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>>Dilluns 31 de gener
al 4 de febrer
• 18.00 h. Taller popular d’estels. Carpa municipal.

>>Dissabte 5 de febrer

• 13.00 h. Degustació de productes valencians.
• 17.00 h. Representació de l’ambaixada de cristians a
moros i rendició dels moros.
• 21.00 h. Concert a càrrec de la banda municipal de
Beneixama.

FESTA DE MOROS I CRISTIANS A SANT ANTONI, CARPA
MUNICIPAL.
• 11.00 h. Desfilada d’una comparsa de moros i cristians,
acompanyats per les seves bandes de música.
Recorregut: plaça de l’Església, carrer Ample, • 10.00 h. IV Neteja de sa Talaia de Sant Antoni,
passeig de ses Fonts i carpa.
organitzat per el grup GEA i l’Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany.
• 12.00 h. Representació de les ambaixades de moros a
cristians.
Lloc de reunió: Pàrking ronda Cala Gració.

>>Diumenge 6 de febrer
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• 11.00 h. Posa un estel al cel, XVIII edició del festival
popular d’estels. Ses Variades – Es caló des Gànguil.
• 11.00 h. Desfilada conjunta de les comparses de moros i
cristans, Passeig de ses Fonts.
• 11.30 h. Pujada a peu a Corona. Concentració davant
la carpa municipal.
• 14.00 h. Dinar de Mans Unides, gran paella, bunyols i
rifes, vine i col·labora. Carpa municipal.
• 20.00 h. Lliurament de premis del XXVI Concurs
de fotografia a càrrec del Club JASA. Punta des
Molí.

Es Pla de Corona

Alumnes del col·legi de Santa Agnès de Corona

La llegenda
dels ametllers florits
Ara ja fa temps, segles i segles endarrere, a l’època de
l’arribada dels àrabs, la filla del nou rei d’Eivissa estava
desconsolada i no parava de plorar. Ella s’havia criat en
un lloc nevat i enyorava aquella blancor dels flocs i dels
camps durant l’hivern de la seua terra d’origen. Veient la
tristesa de la princesa, que era el que més estimava de la
Terra, el rei va tenir la pensada sembrar d’ametllers per tot
el pla de Corona, perquè d’aquesta manera, durant un mes
l’any, el lloc adquirís l’aspecte d’un camp nevat, amb el pètals
cobrint les branques del arbres primer i tapant-ne el terra
després. Amb aquesta acció, el rei va aconseguir apaivagar la
tristesa de la princesa, que durant unes setmanes revivia la
seua alegria infantil i va a tornar somriure i ser feliç.

23

Alumnes del col·legi de Sant Mateu de baix

>>ET RECORDAM:

DISSABTE 5 DE MARÇ
“Carna-west”, el carnaval al West End premis en metàl·lic per a la millor disfressa
i millor comparsa.
Entrega de premis dimarts 8.

Dissabte 12 i diumenge 13 de febrer
V fira de stocks. Tot el dia.
Grans gangues i ofertes per tots els gustos. Carpa municipal.
Dissabte 19 de febrer
• 20.00 h. Caminada popular nocturna, Anem de lluna i mirem-nos sa flor. Sortida
de davant l’Ajuntament.
També pots venir amb bicicleta.
Dijous 3 de febrer. DIJOUS LLARDER
• 14.00 h. Torrada, animació i jocs a Cala Gració, vine emmariol·lat.
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Dimarts 8 de març – CARNAVAL
Gran Rua de Carnaval. Inscripcions al Centre d’Informació Jove
Categories; carrosses i comparses, col·legis del municipi, individual i/o parella.
• 16.30 h. Concentració en el pàrking Av. Dr. Fleming.
• 17.00 h. Sortida.
Lliurament de premis i festa.

Associacions
Cartaginesos i Romans, Musico cultural Retro, Majors
de Sant Antoni, Artesanal de Portmany, Marroquina el
Mediterráneo, Cultural Valenciana, Hermandad Rociera.
Clubs
Columbòfil Portmany, Ciclista Sant Antoni, Atletisme
s’Arraval, Agility Eivissa, Tir al Plat, Bàsquet Sant Antoni,
Petanca Sant Antoni, Petanca Portmany, Samyd, Natació
Portus, Pesca Club Sant Antoni, Jasa, Gimnásia Rítmica
Portmany, CAS s’Embarcador, SD Portmany.

Entitats i altres
Consell Insular d’Eivissa, Policia Local, Guàrdia Civil,
Protecció civil, Brigada d’obres, Cooperativa Agrícola de Sant
Antoni, Colla Brisa de Portmany, IES Quartó de Portmany,
bars del West End, Feriants, Escola de ball Tuty Alcázar, Grup
GEA, Voluntaris sense Fronteres, Active Dive, Arenal diving.
Els boixos, les boixes i les escoles del municipi de Sant
Antoni.
I tots els que feis possible aquestes festes. Moltes gràcies a
tothom!
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