


Just quan l’Estel d’Orient acaba de guiar els tres Reis Mags fins el 
somni daurat dels infants, a sa Pobla comença un altre cicle festiu, 
les Festes de Sant Antoni.

Des de fa més de 600 anys, sa Pobla ha fornit un ritual de compor-
tament popular, que generació rere generació ha anat conformant 
i definint una gran part del nostre tarannà i el nostre caràcter. Els 
poblers sabem viure i conviure amb els nostres costums, amb la 
legitimitat d’una tradició que, tot i que el temps l’hagi renovat, és 
manté fidel als seus orígens.

Memòria, passió i tradició es donen la mà i el resultat és un esclató 
d’energies positives i una vitalitat d’un poble única. Gaudiu tots 
d’aquesta vitalitat que ens fa començar l’any en força i germanor. 
Transmeteu als vostres fills la memòria i la passió que els nostres 
avantpassats, des del temps immemorials fins ara, ens han trans-
mès. 

Poblers i pobleres, deixeu que l’esperit de Sant Antoni inundi les 
vostres cases i els nostres carrers. Preparem-nos per acollir els 
amics i els familiars que aquests dies visitaran el nostre poble; si-
guem els millors amfitrions. Preparem-nos per gaudir de les fla-
marades de festes, de les ximbombades, de les Completes, dels 
dimonis, dels caparrots, de les espinagades, de les beneïdes... 

Si voleu trobar més de sis segles de memòria popular. Si voleu 
trobar les claus i les essències de la cultura d’un poble. Viviu amb 
autenticitat participativa, unes Festes de Sant Antoni a sa Pobla. 
Festes plenes de memòries que surten del cor i al cor tornen.

“Ni revoltes, ni guerres, ni temporades de fam, han aconseguit que 
la revetla de Sant Antoni és deixés de celebrar...”

Que la nit poblera sigui embruixadora

Molts d’anys, bones festes i visca Sant Antoni!

SALUTACIÓ DEL BATLE

Biel Ferragut
Batle de sa Pobla
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SALUTACIÓ DEL BATLE

En arribar en aquestes dates tan assenyalades, com són les festes de Sant Antoni, el que 
volem és gaudir i viure intensament les nostres festes pobleres. I ho feim ja participant-hi de 
manera activa, o no, en cada un dels actes institucionals, culturals i religiosos intentant donar 
un sentit a tot allò que feim durant aquests dies.

Molts som els poblers que ens demanam quin és el vertader sentit de la festa, una festa tan 
nostrada com és Sant Antoni, com la vivim ara i cap on va aquest model festiu.

Cada pobler ho viurà i hi donarà una resposta diferent. Els protagonistes que actualment con-
formen els actes festius: dimonis, obrers, institucions, associacions, en són el fil conductor. 
Uns ho viuran des del caire popular, folklòric, altres degustaran els elements gastronòmics; 
altres ho faran des d’un caire comercial i de merchandising, i altres senzillament les viuran 
o les deixaran passar. 

I aquí està i radica la dinàmica del que anomenam festes populars: una efervescència de 
fets, d’aportacions col·lectives, de vivències particulars que s’entremesclen i conviuen per 
identificar la fesomia festiva del nostre poble. Cada un de nosaltres aportam i ajudam que la 
festa vagi endavant. La festa la feim entre tots i si la vivim respectant les diferents particula-
ritats que té Sant Antoni, la festa seguirà entre nosaltres.

Els que formam part de l’Obreria de sant Antoni ens movem i actuam pel poble, perquè el 
poble s’identifiqui amb la figura de sant Antoni. El que ara feim, vivim, ha de servir d’exemple 
a les generacions que ara pugen.

Els obrers de sant Antoni tenim un propòsit i és mantenir viu aquest caliu antonià que ens 
identifica com a poblers. I evidentment, aquesta càrrega tradicional i religiosa la duim i la 
mantenim, i amb el temps s’hauran d’introduir altres elements o fer modificacions puntuals 
per adaptar-los als temps futurs. Tot això farà que la festa es renovi i perduri en el temps. La 
missió de l’Obreria de Sant Antoni és que els actes religiosos, i culturals que organitzam mo-
delin la nostra identitat poblera. A les festes pobleres aquest component tradicional i religiós 
hi ha d’esser, si no hi és celebrar Sant Antoni no tindrà cap sentit.

Bones Festes! Visca Sant Antoni

SALUTACIÓ DE L’OBRERIA 
DE SANT ANTONI

Obreria de
sant Antoni
de Sa Pobla



PROGRAMA FESTES

2018
DIUMENGE, 7 DE GENER
Fins dia 18 de gener. Al carrer Asalto, 13, baixos. Exposició de Paco Llobera “CAPARROTS 

DE SA POBLA”. 
 Horaris: Dies feiners, de 18.30 h a 20.30 h, els dijous també de 10 h a 12 h. 

Dies festius, d’11 h a 13 h i de 16.30 h a 21 h.

A les 18.15 h. Processó del Novenari de Sant Antoni. Itinerari: carrer Escola, carrer Lluna, 
carrer Major, carrer Església (entrada per la portalada de sant Antoni Abat).

A les 19.00 h. A l’església parroquial, inici de la Novena de Sant Antoni. (del 7 al 15 de 
gener).

A les 20.00 h. A la sagristia de l’església parroquial de Sant Antoni Abat, prohomenia. Re-
unió de l’obreria de Sant Antoni amb el rector i amb el batle, per tractar dels 
aspectes tradicionals de les festes.

 Elecció del clamater d’enguany, que pronunciarà el clam ritual en acabar les 
“completes”.

 Durant aquesta reunió tindrà lloc l’acte de renovació de dimonis. S’efectuarà 
el sorteig per elegir els tres dimonis de l’Ajuntament que formaran part de 
la colla de dimonis 2019. L’acte comptarà amb l’actuació de l’escola Festa 
de sa Ximbomba.

 Tot seguit, a la placeta de l’església, VII Memorial Toni Socias “Teuler”, 
torrada, rom cremat, vetlada de gloses i ximbombada.

DILLUNS, 8 DE GENER
Del 8 a l’11 de gener. Taller de Caretes i Masses al carrer Tresorer Cladera, 36. Informació i 

inscripcions: Lolita 661 710 270

A les 13.00 h. Al vestíbul de l’Ajuntament, lliurament dels premis del concurs de cartells 
per a les festes de Sant Antoni 2018. Presentació del cartell guanyador da-
vant els mitjans de comunicació.



DIMECRES, 10 DE GENER
A les 20.00 h. A sa Congregació. Conferència: Feis que a totes parts es conegui. Sant 

Antoni Abat vist per sant Atanasi d’Alexandria, a càrrec de Bartomeu Mar-
tínez Oliver, doctor internacional en Història de l’Art i Musicologia per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB). Organitza: Obreria de Sant Antoni.

DIJOUS, 11 DE GENER
A les 17.15 h. Al Rafal. “Els contes endimoniats de na Catalina Contacontes”, a càrrec 

de Catalina Valriu. Na Catalina ens visita un altre cop per contar-nos increïbles aven-
tures, com les d’en Cucarell, un dimonió divertit, i moltes altres històries endimoniades.

 Edat: de 3 a 8 anys

A les 19.30 h. Al bar de la Tercera Edat. Presentació del llibre El conrreu de l’arròs i l’ex-
plotació de l’albufera de Muro i sa Pobla de Miquel Àngel Tortell Frontera.

DIVENDRES, 12 DE GENER
A les 18.15 h. Als Cavallets. Presentació dels nous vestits dels dimonis.
 L’Ajuntament de sa Pobla ha pogut realitzar els nous vestits dels dimonis 

de sa Pobla gràcies a la subvenció en matèria de cultura del Consell de 
Mallorca. Respectant els dissenys dels que fins ara han estat els vestits dels 
dimonis s’han confeccionat, a mà, per una modista de sa Pobla, amb teles 
més resistents i de major qualitat. Ara alerta, els dimonis van d’estrena.

A les 19.00 h. A la plaça Major. Demostració de l’Escola Batukada d’Albopàs Infantil.

A les 19.30 h. Al Museu de Can Planes. II Nit de l’Esport Pobler. Acte de reconeixement al 
mèrit i l’esforç dels clubs, esportistes i entitats esportives del nostre muni-
cipi que han destacat durant el 2017.

A les 20.00 h. A la plaça Major. NIT BRUIXA INFANTIL 2018, amb l’actuació de l’Escola 
Batukada d’Albopàs Juvenil. Organitza: Associació Cultural Albopàs. 

 Informació als pares: Els nins i nines que vulguin sortir a la nit bruixa infan-
til, han d’estar degudament protegits. Han de dur: tapaboques o mocador, 
careta i maça de dimoni. La resta de roba ha d’esser de cotó. Informam que 
els pares que deixin entrar els nins dins la zona de foc, hi van sota la seva 
responsabilitat.

A les 20.00 h. Al carrer Major, a l’antiga farmàcia de Can Comas (davant Tot Petit). Inaugu-
ració de l’exposició de Cati Mari Alorda “Els Caparrots Poblers”.



DIVENDRES, 12 DE GENER
A les 21.30 h. A l’església. CONCERT D’ANDREA MOTIS & CHAMORRO & TRAVER
 ANDREA MOTIS veu i trompeta, JOAN CHAMORRO contrabaix i saxo, JOSEP 

TRAVER guitarres.  
 Entrades anticipades: 12 € online: www.mallorca-ticket.com, Sa Pobla: Sa Con-

gregació i Plaça Vuit. Palma: Carju Perruquers, Inca: Estil Jove. Taquilla: 15 €

DISSABTE, 13 DE GENER
A les 11.00 h. Al museu de Can Planes. Sortida de la cercavila dels caparrots del taller 

infantil, acompanyats dels xeremiers “Els Xirois”. Itinerari pels carrers: 
Rosari, Lluna, Escola, plaça Alexandre Ballester, Església i plaça Major.

III CURSA SA LLEGO MINYONA
1. Cursa Dimoni Negre: Edat: De 2 a 5 anys (els més petits poden anar acompanyats pels pares).
 Distància: 350 metres.
 Lloc de sortida: Carrer Fadrins, davant el CEIP sa Graduada.
 Arribada: Carretera de Pollença, davant la Peugeot.
 Hora de trobada: A les 14.45 h, davant CEIP sa Graduada.
 Hora de sortida: A les 15.00 h

2. Cursa Bar sa Sini: Edat: De 6 a 10 anys.
 Distància: 850 metres.
 Lloc de sortida: Carretera d’Inca, davant el bar sa Sini
 Arribada: Carretera de Pollença, davant la Peugeot.
 Hora de trobada: A les 15.00 h, davant el bar sa Sini
 Hora de sortida: A les 15.15 h.

3. Cursa Grouxo: Edat: D’11 a 15 anys.  
 Distància: 1.250 metres.
 Lloc de sortida: Carretera d’Inca, davant el bar s’Entrada.
 Arribada: Carretera de Pollença, davant la Peugeot.
 Hora de trobada: A les 15.15 h,  davant el bar s’Entrada.
 Hora de sortida: A les 15.30 h
 Inscripcions: www.elitechip.net i, el dia de la cursa, de les 11.30 h 

a les 14.00 h, en el parc de Can Cirera Prim.
 Inscripcions gratuïtes. Obsequi per a tots els participants.
 Recollida de dorsals: El dia de la cursa, de les 11.30 h a les 14.30 h, 

en el parc de Can Cirera Prim.
 Avituallament: A l’arribada (parc de Can Cirera Prim).



A les 15.30 h. Al CEIP Son Basca (Poliesportiu Municipal). Tirada del Campionat de Ma-
llorca de Tir de Fona 2018. Organitzada pel Club Foners sa Pobla.

XXXVI SA LLEGO edició de la cursa popular (SOLIDÀRIA)
 Lloc de sortida: Carretera de Pollença (parc de Can Cirera Prim)
 Hora de sortida: A les 16.15 h
 Distància: 7.780 metres.
 Edat mínima: 16 anys fets, el dia de la cursa.
 Inscripcions: A www.elitechip.net i, el dia de la cursa de les 11.30 h a les 

15.00 h, en el parc de Can Cirera Prim.
 Fins divendres, 12 de gener: 7 € + 3 € per lloguer de xip. Dissabte 13 de 

gener: 9 € + 3 € per lloguer de xip.
 1€ de la inscripció es destinarà a les associacions socials locals: Llar de 

Memòria, Associació de Malalts i Amics de Sensibilització Central i Associa-
ció Per Ells.

 Recollida de dorsals: El dia de la cursa, de les 11.30 h a les 15.30 h, en el 
parc de Can Cirera Prim.

 Obsequi de fang a tots els participants
 Avituallament: A l’arribada (parc de Can Cirera Prim)

A les 18.00 h. A sa Congregació. CERTAMEN INFANTIL DE XIMBOMBA, a càrrec de l’esco-
la “Festa de sa Ximbomba”.

A les 19.00 h. Al museu de Can Planes. Exposició Jaciments 
Arqueològics de sa Pobla.

 Presentació i assemblea oberta de l’Associació 
Iniciativa Cultural Poblera.

A les 20.00 h. Al museu de Can Planes. Inauguració de l’exposi-
ció de pintura i escultura “HETEROGÈNIA” d’Andreu 
Company.  Música en directe a càrrec d’Inès Alemany 
i Joan Miquel Company.

A les 20.15 h. A l’església, tradicional concert de sa Coral de sa 
Pobla i assaig dels goigs de Sant Antoni amb el 
Cor de Sant Antoni. 

A les 24.00 h. A la plaça Major. Correfoc “REDEMPTIO” amb 
els Dimonis i Tamborers d’Albopàs de sa Pobla i els 
Dimonis de sa Pedrera de Muro. En acabar, hi haurà 
torrada popular.



DIUMENGE, 14 DE GENER
A LA PLAÇA DES MERCAT: MERCAT DOMINICAL
A les 10.30 h. Al bar Jovent. I Sortida amb Mountain Bike “Jovent Riders”. 
 Concentració, a les 10 h, en el bar Jovent. 
 Ruta: Sortida des del Bar Jovent cap a la zona de s’Albufera per camins secundaris 

i de terra, després tornada cap a sa Pobla.
 El recorregut serà guiat per l’equip dels North Riders. 
 Ruta per a totes les edats. 
 Tots els menors d’edat han de venir acompanyats per un adult. 
 Imprescindible l’ús del casc i estar inscrits. Dinar a les 14 h. 
 Preu inscripció: 10 € (2 € destinats al Club Ciclista North Riders). 
 Inclou arròs brut, beguda, postres i cafè. Inscripcions al bar Jovent. 
 Places limitades (+informació: 657 517 851 Jaume Coll). 
 Organitza: North Riders i bar Jovent

A les 17.30 h. A la plaça Alexandre Ballester. Ballada Sant Antoni 2018, organitzada pel 
grup Marjal en Festa,  amb la participació del grup convidat Abeniara.

A les 19.15 h. A sa Congregació, “Històries de Marjaleres”. Una representació que com-
bina el periodisme, la natura i l’art per reivindicar el valor de les dones mar-
jaleres de sa Pobla. Guió i direcció de Maria Antònia Crespí.

 Entrada: 3 €. Calendari+entrada: 7 €
 Calendari+agenda+entrada: 15 €

A les 19.30 h. A Can Soler. Presentació del llibre “Camí de Lluc”. Presentació a càrrec de 
Guillem Ferrer.

DIMARTS, 16 DE GENER
A les 09.00 h. A la placeta de l’església, enramellada i pujada de l’arc, a càrrec de l’Obreria 

de sant Antoni.

A les 10.00 h. Sortida de la jovenalla del poble, de davant la casa de la vila, per anar a sa 
Llebre a cercar llenya per als foguerons de la Parròquia i de l’Ajuntament, 
segons antiga tradició, amb l’acompanyament de la banda de cornetes de la 
confraria de sant Antoni.

A les 14.30 h. Sortida dels dimonis i de sant Antoni acompanyats de les cantadores. 
Cercavila per les places i carrers del poble. (vegeu el plànol adjunt)

A les 18.45 h. Davant l’ajuntament, cerimonial de la sanció històrica a càrrec d’Arrels 
Teatre, acompanyats per la Banda de Música de sa Pobla i els xeremiers 
“Xerebiols”, per començar la revetlla de Sant Antoni.



A les 19.30 h. A la casa consistorial, recepció d’autoritats i convidats.

A les 19.45h. Davant l’Ajuntament, sortida dels dimonis paralímpics del Grif, dimonis d’Al-
bopàs, dimonis de l’Obreria i de l’Ajuntament, gegants, caparrots, caparrots 
minyons i Banda de Música de sa Pobla, fins a l’església.

A les 20.00 h. Completes solemnes, amb la presència de Mons. Sebastià Taltavull Angla-
da, Bisbe de Mallorca. Durant les completes intervendran el Cor de Sant 
Antoni acompanyats a l’orgue per l’organista Miquel Bennàssar i Bibiloni.

A les 21.15 h. A la plaça Major, tradicionals balls dels dimonis de l’Obreria, acompanyats 
de les cantadores i ball de les colles de caparrots i caparrots minyons, 
acompanyats per la Banda de Música de sa Pobla.

A les 21.30 h. A la plaça Major, XXI espectacle piromusical, dissenyat per Tomàs Ramis.

A les 21.30 h. A la plaça des Mercat. I Fogueró & Glosada Popular de sa Negreta-Sant 
Antoni 2018. Obert a tot el poble. 

 Reserva i compra els tiquets per la torrada (9 €) en diferents punts del mu-
nicipi o a través d’aquest enllaç: (bit.do/tiquets-foguero).

 Hi haurà un gran ambient santantonià amb gloses i altres sorpreses.
 Organitza: Col·lectiu sa Negreta.

A les 22.15 h. XXXI Trobada de cantadors i ximbombers, al recinte de la plaça Major.

A les 00.30 h. XIMBOMBADA I GLOSADA col·lectiva a la plaça Major, dirigida pels mestres 
ximbombers i cantadors locals. Vine i porta la teva ximbomba per cantar tots 
plegats.

DIMECRES, 17 DE GENER
A les 10.00 h. Cercavila, a càrrec de la colla de xeremiers “Germans Aloy”.

A les 11.00 h. Missa solemne. Ofrena de productes del camp i un ball a càrrec de “Marjal 
en Festa”. Es lliurarà la Tau d’or per part de l’Obreria.

A les 12.30 h. Ball de caparrots i caparrots minyons, a la plaça Major.

A les 15.30 h. Tradicionals beneïdes, a la placeta de l’Església, amb la presència de la co-
lla de xeremiers “Germans Aloy” i la plantada dels gegants Antoni i Margali-
da, de la colla de geganters de sa Pobla, acompanyats pel grup de xeremiers 
“XEREBIOLS”.

A les 16.00 h. Desfilada de carrosses i comparses, per l’itinerari de costum, amb 
l’acompanyament de la banda de cornetes de la Confraria de Sant Antoni i la 
participació dels dimonis de l’Obreria de Sant Antoni. (vegeu el plànol adjunt)



DIMECRES, 17 DE GENER
A les 18.00 h. Davant la casa consistorial, lliurament dels premis corresponents a la desfi-

lada de carrosses.

A les 18.30 h. A l’ajuntament, sorteig dels aspirants a formar part de la colla dels 
caparrots i caparrots minyons 2019.

DIVENDRES, 19 DE GENER
A les 19.30 h. Al carrer del Tresorer Cladera, 36. Concentració dels Dimonis d’Albopàs per 

procedir a l’encesa dels foguerons de Sant Sebastià de la plaça Major, 
amb l’actuació de l’Escoleta Batukada d’Albopàs. Tots els nins i nines que 
els vulguin acompanyar, estan convidats.

 Organitza Associació Cultural Albopàs.

DISSABTE, 20 DE GENER
A les 16.00 h. A davant l’ajuntament. Gimcana Sant Antoni.
 És una oportunitat per passar-s’ho bé i fer nous amics.
 Adreçada a tots el nins i nines de 6 a 17 anys.
 S’hi poden apuntar per fer grups petits (de 6 a 10 anys)
 o grans (d’11 a 17 anys). Inscripcions, a les 15.00 h al mateix lloc.
 Organitza: Escoltes AEG Sa Marjal.

A les 16.30 h. Al Poliesportiu Municipal. Partit de futbol de la 3a Divisió entre la
 UD POBLENSE - U.D. IBIZA. 

A les 18.30 h. A la placa del Mercat. I TROBADA BALL EN LÍNIA SANT ANTONI.
 Amb l’animació de Pep Morro i els monitors de la zona.
 En acabar, sopar de torrada (6 €) a benefici de LLAR DE MEMÒRIA.
 Organitza: Associació Cultural Albopàs.
 Col·labora: Ajuntament de sa Pobla i Linedance Balear.
 Veniu vestits amb complements endimoniats!

DIJOUS, 25 DE GENER
A les 17.15 h.  Al Rafal. Parlem amb les mans (taller de llengua de signes)
 El taller pretén fer arribar la llengua de signes als més petits d’una manera di-

nàmica i divertida. Acceptar la diversitat com un fet natural, juntament amb una 
educació inclusiva és una de les bases d’aquest projecte.

 Companyia: Marina Horrach Moll. Edat: de 4 a 8 anys. Cal inscripció prèvia.



A les 15.30 h beneïdes i a les 16 h sortida de la desfilada de carrosses i comparses 

LÍNIA BLAVA: Recorregut de les beneïdes de Sant Antoni

LÍNIA VERMELLA: Recorregut que faran els dimonis de l’obreria de Sant Antoni

Sortida a les 14.30 h des de la placeta de l’Església.
Aturada aproximada: 

A les 17.15 h a Ca ses Monges al c/ Capità Pere i a les 18.15 h a la Residència al c/ Isaac Peral.
Arribada a la plaça Major a les 19.30 h.



IX
del 7 al 21 de gener de 2018

ANTIC CELLER CA’N COTÀ
C/ Lluna, 27 · Tel. 971 862 377 - 672 028 533

Fideus amb anguiles
Anguiles “Can Cotà”

Anguiles “assustades” (a la brasa amb salsa romesco)
Anguiles fregides amb pebres

Espinagada d’anguiles
Anguiles trempades

BAR CAN TONI COTXER
C/ Major, 4 · Tel. 971 540 005

Espinagada amb anguiles i espinagada amb col,
dies 14, 15 i 16 per endur-se’n

BAR CASA MISS
Plaça Constitució, 3 · Tel. 696 479 710 / 971 540 023

Anguiles ofegades amb salsa d’ametlla
Espinagades (Per encàrrec)

BAR EL PULPO LOCO
Plaça Constitució, 4 · Tel. 634 801 752

Anguiles ofegades amb ametlles



BAR D’ES TREN
Plaça d’es tren, 6 · Tel. 971 540 022

Anguiles fregides amb salsa de tomàtiga i pebres
Anguiles ofegades

Espinagades amb anguiles
Fideus amb anguiles i anguiles ofegades

(prèvia reserva)

BAR RAPINYA
Carrer Plaça, 13 · Tel. 971 540 303

Espinagada amb anguiles
Anguiles ofegades

Anguiles a l’all

BAR SA PLACETA
C/ Doctor Gómez Ulla, 2 · Tel. 971 540 538

Dies: 7, 14, 16 i 21 (Altres dies amb reserva. Mínim 4 persones)
Menú

1r. Fideus amb anguiles ò Arròs brut
2n. Anguiles ofegades ò Anguiles fregides ò Porcella ò Paletilla de mè

+ Beguda + Postre + Cafè
Preu: 16 €

Del 8 al 21 de gener:
 Espinagades amb anguiles i amb col per endur-se’n (Per encàrrec)

Del 7 al 21 de gener, cada dia per berenar:
Anguiles fregides, ofegades i espinagades

CAN VERDAL
C/ Curt, 2 · Tel. 696 581 012

Dies 13, 14, 20 i 21 MENÚ:
Fideus amb anguiles

Anguiles ofegades (Prèvia reserva)
Dia 16:

Espinagada amb anguiles i Espinagada amb col
(Prèvia reserva)



LA PENYA 1923
Plaça Major, 2 · Tel. 871 999 073

Espinagada amb anguiles
Anguiles fregides amb salsa de pebres i tomàtiga

LA PENYA ARTÍSTICA
Plaça Major, 4 · Tel. 871 999 073

Espinagada amb anguiles
Anguiles fregides amb salsa de pebres i tomàtiga

CAFETERIA L’AUBA
Renou, 49 · Tel. 971 542 100

Fideus amb anguiles, 25 anys de tradició
(Sopar + Postres + Begudes)

Anguiles ofegades
Anguiles fregides amb pebres

Greixonera d’anguiles
“Huevos rotos” amb anguiles

Anguiles a la parrilla “Teriyaki”



RESTAURANT CAN MIQUEL
C/ Isaac Peral, 30 · Tel. 662 661 877

(Prèvia reserva)

Fideus amb anguiles
Anguiles ofegades

Espinagada amb anguiles
Espinagada amb col

Anguiles fregides amb salsa de pebres

RESTAURANT MARINA
Marina, 15 · Tel. 971 540 967

Greixonera d’anguila (per encàrrec)
Fideus amb anguila (per encàrrec)

Arròs melós d’anguila (per encàrrec)
Anguiles fregides amb pebres

A partir de dia 15 de gener: Espinagades d’anguila

RESTAURANT SES AFORES
Ctra. de Llubí, 27, A · Tel. 971 862 384 / 655 514 257

Diumenges de gener 2018 
 i prèvia reserva els altres dies
Menú especial, prèvia reserva:

Fideus amb anguiles
Anguiles fregides ò ofegades

Beguda + Postre + Cafè

Tot el mes de gener: Especialitats amb anguiles
Espinagada amb anguiles (per encàrrec)

SA TAVERNETA
Plaça Constitució, 8 · Tel. 971 540 007 / 686 365 957

Anguiles fregides amb salsa de tomàtiga i pebres
Anguiles ofegades

Fideus amb anguiles (per encàrrec)



Mentre duri la vetlada, per les places i carrers, continuaran els cants al voltant dels foguerons, 
donant el to peculiar a aquesta embruixadora nit poblera.

Venda de banderes de Sant Antoni
(Can Planes - c/ Antoni Maura, 6).

De dimarts a divendres. De 10 h a 13 h i de 16 h a 20 h.
Dissabtes i diumenges. De 10 h a 13 h.

L’Associació es Grif posarà a la venda escapularis als bars i comerços del poble.

L’Associació Llar de Memòria posarà a la venda “pins” a diferents comerços del poble.

Festa declarada d’interès turístic
Festes de Sant Antoni Abat de sa Pobla (Illes Balears).

Butlletí Ofi cial de l’Estat, núm. 44, de 21 de febrer de 1966.
Resolució de la Subsecretaria de Turisme 1 de febrer de 1966.

Festa declarada d’interès cultural
El Consell de Mallorca va aprovar per unanimitat

la declaració de FIC la Festa de Sant Antoni de sa Pobla en sessió plenària
celebrada el 8 d’octubre de 2015. BOIB Núm 165 - 10 de novembre 2015.

Entre tots feim Sant Antoni


