Salutació del batle
Llorenç Gelabert i Crespí
Batle de sa Pobla

Les festes tradicionals, les vertaderes, ho són precisament per això, per
mantenir la tradició, són festes vives com una flamarada. Són aquelles en què
el poble més participa activament perquè les sent al cor, ja que xuclen de les
autèntiques arrels del passat. Amb el temps es transformen però el més important
és que mantenguin l’essència amb els canvis que cada època aporta.
Les festes de Sant Antoni, i concretament la “Nit Bruixa”, la revetla, és
el senyal festiu d’identitat del nostre poble que li aporta una grandiositat
inimitable: ximbombes i foguerons, tonades ancestrals i una gastronomia única
amb l’espinagada al davant.
Nit màgica, fascinant i embruixadora.
Ja fa més de 650 anys, que de manera documentada, celebram la revetla de
Sant Antoni a sa Pobla. És per això, i pel prestigi específic i singular, que sa Pobla
és la capital santantoniana que, plena d’alegria i força, esdevé ara i sempre la
revetla de totes les revetles de la geografia nostrada.
Anar a sa Llebre a cercar llenya, les completes, el clamater, la prohomenia, el
piromusical, sa Llego, les beneïdes, tots són actes que un any rere l’altre vivim
amb fervor, incorporant al programa de festes, novetats i nous elements que les
diverses associacions del poble proposen sempre per millorar la festa.
Podem afirmar que viure les festes de Sant Antoni a sa Pobla és una vivència
excepcional, irrepetible i única perquè són festes vives que conserven la genuïnitat
de les seves tradicions pobleres.
Amb el seny i la passió que preparam la nostra festa, encetam el cicle d’actes
festius juntament amb els més tradicionals i religiosos que tenen com a centre la
nit bruixa poblera.
Que aquesta festa sia per a tots els poblers i pobleres, i per a totes les persones
que ens visitin, una nit d’alegria i germanor i que deixi dins el nostre cor un
record irrepetible.
Molts d’anys, bones festes i visca Sant Antoni!

Salutació DE L’OBRERIA DE SANT ANTONI
Estam en uns moments difícils on al voltant nostre tot són canvis, de tota
classe: canvis econòmics, de govern, culturals, canvi climàtic, canvis personals.
Vivim moments complicats i convulsos en què tots estam alterats i sembla que
tot estigui capgirat. Els canvis es produeixen per qualque raó i ens ajuden a fernos obrir els ulls i analitzar els fets d’una altra manera.
Aquest 2019 per a l’Obreria de Sant Antoni, com a associació que n’és, ha
vengut marcat per voler assolir nous objectius i nous propòsits amb la intenció
de millorar la festa. I les persones que integram l’Obreria de Sant Antoni ens
plantejam noves maneres de fer. En som conscients, que aquest és un paper
important: el que volem és donar una altra visió al paper que tenim dins les festes
de Sant Antoni, i arribar al màxim de pobleres i poblers.
Aquesta tasca és amb la il·lusió de la millora constant de la festa, perquè hi
puguin participar, de manera més activa, el màxim de pobleres i poblers. La festa,
l’hem de fer cada dia treballant conjuntament amb les persones que hi participen,
colze a colze, amb l’Ajuntament i amb tots els que formen part de l’Obreria de
Sant Antoni: dimonis, cantadores, associacions, col·lectius diversos, sempre amb
la mirada posada al sentiment cap a Sant Antoni i per fer l’única festa que millor
representa a tot un poble.
Bones festes! Visca Sant Antoni

Obreria de sant Antoni
de Sa Pobla

PROGRAMA

FESTES SANT ANTONI 2020
Fins dia 18 de gener, al carrer del Asalto, 13 baixos, al costat de la Caixa.
Exposició de Paco Llobera: “Variat de Creacions”.
Horari: De dilluns a divendres, de 18.30 h a 20.30 h, i els dijous també de 10
h a 12 h. Festius: d’11 h a 13 h i de 16.30 h a 21 h.
Fins dia 19 de gener, als Cavallets. Exposició de Manuel Mercader.
Fins dia 19 de gener, a la Fundació Joan Soler. Exposició de Pere Ignasi.
Horari: dimarts, dimecres i divendres, de 17 h a 20.30 h

DIMARTS 7 DE GENER
A les 19.00 h. SUS DE SANT ANTONI. Acció de deixondiment festiu. Cercavila dels
diferents elements que integren la festa de Sant Antoni, des del museu de
Can Planes fins a l’església, en un acte d’encomanació al sant per donar
inici al nostre cicle festiu més esperat.
En acabar, inici de la Novena de Sant Antoni. (del 7 al 15 de gener).
Seguidament, a la sagristia de l’església parroquial de sant Antoni Abat,
prohomenia. Reunió de l’Obreria de Sant Antoni amb el rector i amb el
batle per tractar dels aspectes tradicionals de les festes.
Elecció del clamater/a 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 2021. L’acte comptarà amb l’actuació
de l’escola Festa de sa Ximbomba.
Tot seguit, a la placeta de l’església, IX Memorial Toni Socias “Tauler”,
torrada, rom cremat, vetlada de gloses i ximbombada.

DIJOUS 9 DE GENER
A les 13.00 h. Al vestíbul de l’Ajuntament. Lliurament dels premis del concurs de
cartells per a les festes de Sant Antoni 2020. Presentació del cartell
guanyador, obra de Jaume Serra Cantallops, davant els mitjans de
comunicació.
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A les 17.00 h. A la cuina de l’escoleta Huialfàs, VINE A APRENDRE A FER LA TEVA
ESPINAGADA. Monitora: Joana Sastre Pocoví.
Edats: de 13 a 17 anys. Places limitades.
Informació i inscripció: per Whatsapp al 674989250, fins al 7 de gener.
Col·labora: Taller de cuina de les associacions de gent gran. Preu: 2 €.
A les 17.30 h. Al Rafal. Contes de Sant Antoni, contats per na Catalina Contacontes.
Edat: de 4 a 10 anys. Cal inscripció al 971542819.

A les 20.00 h. Al museu de Can Planes. Presentació de l’Avantprojecte del Museu de
Sant Antoni.

DIVENDRES 10 DE GENER
A les 20.00 h. A la plaça Major. NIT BRUIXA INFANTIL 2020 “SOTA TERRA”, amb
l’actuació de l’Escola Batukada d’Albopàs lnfantil i Juvenil. Organitza:
Associació Cultural Albopàs.
Informació als pares: Els nins i nines que vulguin sortir a la nit bruixa infantil,
han d’estar degudament protegits. Han de dur: tapaboques o mocador, careta
i maça de dimoni. La resta de roba ha de ser de cotó. Informam que els pares i
mares que deixin entrar els seus fills i filles dins la zona de foc, que hi van sota
la seva responsabilitat.
A les 20.00 h. Al carrer Major, 23 (davant Tot Petit). Inauguració de l’exposició de Cati
Mari Alorda “Cati Mari i els Caparrots”.
A les 21.00 h. Davant l’Ajuntament. BENVINGUDA AL CLAMATER. Des de
l’Ajuntament, CERCAVILA fins a la casa del clamater/a. Vine amb la
ximbomba i amb ganes de cantar per donar la benvinguda i l’enhorabona
a la persona que dóna inici a la nostra festa. Hi col·laboren diferents
associacions del poble. Animau-vos a fer la festa. NOTA: Dins el programa
trobareu un fulletó amb el cançoner. Duis-lo damunt.
A les 22.00 h. A l’església parroquial de sant Antoni. CARLOS NÚÑEZ EN CONCERT.
Carlos Núñez, Gaites: Miquel Bernnàssar. Orgue: Tomeu Payeras.
Xeremies: Xerebiols, Xeremiers i Flabiols.
El mag de les gaites i les flautes nascut a Vigo, Carlos Núñez, considerat
un dels grans intèrprets de música celta dins l’àmbit mundial, arriba a sa
Pobla carregat de sorpreses i de col·laboracions amb músics d’aquí que
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ens sorprendran. La proposta significa un pas més en el seu descobriment
dels sons lligats a la cultura de la seva Galícia natal, compartida amb altres
territoris, com ara Irlanda, Escòcia o Bretanya.
A més d’una àmplia discografia i un bon nombre de col·laboracions amb
artistes de gran prestigi, a Núñez també se li atribueix el mèrit d’iniciar
una nova joventut de la música celta, amb el seu aclamat disc de debut ‘A
irmandade das estrelas’ (1996), amb què emprenia un recorregut de nou
àlbums en el qual no ha deixat d’explorar els sons de la seva terra a través
de la fusió amb altres estils com el flamenc o el pop. Una investigació sense
fi que l’ha portat a viatjar al voltant del món i de la qual en fa partícip a
tothom qui omple els seus concerts.
Entrada anticipada: 18 € ticketib.com i 20 € a taquilla.

DISSABTE 11 DE GENER
A les 11.00 h. Al museu de Can Planes. Sortida de la cercavila del taller infantil de
caparrots, acompanyats dels xeremiers “Els Xirois”. Itinerari pels carrers:
Rosari, Lluna, Escola, plaça d’Alexandre Ballester, Església i plaça Major.
CURSA SA LLEGO MINYONA 2020
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 sa
Graduada. Arribada: Carretera de Pollença, davant la Peugeot.
Hora de trobada: A les 14.45 h, davant sa Graduada.
Hora de sortida: A les 15 h.
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
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: A la pàgina www.elitechip.net i el dia de la cursa, de les 11.30
h a les 14 h, en el parc de Can Cirera Prim.
Inscripcions gratuïtes. 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. Obsequi per a tothom que hi
participi. Avituallament: A l’arribada, al parc de Can Cirera Prim.
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SA LLEGO SOLIDÀRIA 2020
Lloc de sortida: Entrada carretera de Pollença, al parc de Can Cirera Prim.
Hora de sortida: A les 16.15 h Distància: 7.780 metres.
Edat mínima: 16 anys.
Inscripcions: A la pàgina www.elitechip.net i el dia de la cursa, de les 11.30
h a les 15 h, al parc de Can Cirera Prim.
Preu: Fins divendres, 10 de gener: 8 € + 2 € per lloguer de xip (inclou 1 €
solidari per a les diferents associacions) Dissabte 11 de gener: 10 € + 3 € per
lloguer de xip (inclou 1 € solidari per a les diferents associacions)
SA LLEGO CAMINADA POPULAR SOLIDÀRIA 2020
Lloc de sortida: Entrada carretera de Pollença, al parc de Can Cirera Prim.
Hora de sortida: A les 16.15 h. Distància: 7.780 metres.
Edat mínima: 16 anys.
Inscripcions: A la pàgina www.elitechip.net i el dia de la cursa, de les 11.30
h a les 15 h, al parc de Can Cirera Prim.
Preu: Fins divendres, 10 de gener: 8,5 € inclou dorsal xip (inclou 1 €
solidari per a les diferents associacions) Dissabte, 11 de gener: 10 € inclou
dorsal xip (inclou 1 € solidari per a les diferents associacions)
1 € de totes les inscripcions es destinarà a les associacions socials
locals: Llar de Memòria, Associació de Malalts i Amics de Sensibilització
Central, Associació Per Ells i Duchenne Parent Project España.
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 per a tothom que hi participi.
Avituallament: A l’arribada, al parc de Can Cirera Prim
A les 20.00 h. A l’església, tradicional concert de sa Coral de sa Pobla, amb la participació
de la Coral Pedres Blanques de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
A les 24.00 h. A la plaça Major. Correfoc “CORNU IGNIS” amb els Dimonis i Tamborers
d’Albopàs de sa Pobla i els Dimonis de sa Cova des Fossar de Sineu.
Sopar de torrada a preus populars.
MESURES DE SEGURETAT:
- Prohibit aparcar en tot l’itinerari.
- Mantenir portes i finestres tancades.
- Protegir els aparadors i vidres.
- No tenir roba estesa en balcons o terrasses.
- Recollir tendals i para-sols.
RECOMANACIONS ALS/LES PARTICIPANTS:
- Respectar el recorregut marcat del correfoc.
- Portar roba vella i no inflamable, millor si és de cotó, amb mànigues
i calçons llargs deixant la menor part possible del cos descoberta.
- S’aconsella dur mocador al cap o capell de cotó i sabates esportives
amb calcetins.
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- Es pot ballar amb els dimonis davall el foc, però no aferrar-s’hi ni
estirar-los.
- Els vidres de les ulleres es poden fer malbé amb les espires.
EL PÚBLIC QUE PARTICIPA AL CORREFOC ÉS EL PRIMER I ÚNIC
RESPONSABLE DELS ACCIDENTS QUE PUGUIN SUCCEIR EN CAS DE
NO COMPLIR LES RECOMANACIONS I MESURES ASSENYALADES.
Dimonis d’Albopàs.
DIUMENGE 12 DE GENER
A LA PLAÇA MERCAT: MERCAT DOMINICAL
A les 10.30 h. Al bar Jovent. III 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 i després tornada cap a sa Pobla. El recorregut serà
guiat per l’equip dels North Riders. Ruta per a totes les edats.
Tots els/les menors d’edat han de venir en companyia d’una persona
adulta. Imprescindible l’ús del casc i haver fet la inscripció.
Dinar a les 14 h.
Preu inscripció: 15 €, 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 12.00 h. Al museu de Can Planes. Presentació del llibre Les banyes d’en Cucarell,
de Toni Galmés i Catalina Valriu.
Cansat de veure com tots els dimonis, dimoniarros, dimoniets,
dimonietxos i dimonions es riuen d’ell perquè no té banyes, en Cucarell
fuig de l’infern i troba na Tonina, que està decidida a ajudar el seu nou
amic.
La presentació comptarà amb un taller per a infants i un contacontes.
A les 17.00 h. A la Congregació. Presentació del CD de música tradicional de Sant Antoni
i CERTAMEN INFANTIL DE XIMBOMBA, a càrrec de l’escola “Festa de
sa Ximbomba”.
A les 18.00 h. A l’església parroquial. CONCERT DELS GOIGS DE SANT ANTONI. El
Cor de sant Antoni, integrat pel Cor Parroquial, la Coral de sa Pobla i la
Coral de Porreres, cantarà una selecció dels goigs de sant Antoni propis de
sa Pobla i d’altres cants de les completes. Acompanyarà a l’orgue Miquel
Bennàssar Bibiloni i dirigirà Jacint Soberats Payeras.
A les 18.00 h. A la plaça des Mercat. Ballada Sant Antoni 2020, organitzada pel grup
Marjal en Festa, amb la participació del grup convidat Sarau Alcudienc.
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DILLUNS DIA 13 DE GENER
A les 19.00 h. Al museu de Can Planes. Presentació del Còmic Històric d’en Bateman.
Aquest projecte sorgeix de la voluntat de l’associació Iniciativa Cultural
Poblera d’apropar la història del nostre poble. Es tracta de la creació d’un
còmic que narra la dessecació i canalització d’aigües de l’Albufera, tot
centrant-se en l’aportació dels enginyers anglesos que arribaren a sa Pobla
i posaren en marxa l’empresa New Mallorca Land Company per poder durla a terme.
Aquest còmic s’adreça a joves de 9 a 14 anys.
A les 20.00 h. Al museu de Can Planes. Inauguració de l’exposició: Les passes de
Marquet. Una exposició retrospectiva de l’autor Antoni Marquet Pascual.

DIMARTS 14 DE GENER
A les 17.30 h. Al Rafal. Taller del ball dels caparrots. Vine amb ganes de ballar i aprendre
el ball dels nostres caparrots. Taller impartit per Xesca Mir (Caparrots
Minyons) has de dur el teu pal. Edat: 5-10 anys. Cal inscripció al 971542819.
A les 20.15 h. A la Congregació. Conferència, a càrrec de Joan Payeras i Llull. “ALTRES
ASPECTES DE LA FESTA DE SANT ANTONI DELS SEGLES XX i XXI”.
Una recordança de les noves incorporacions introduïdes per donar més
lluïment a la festa poblera per excel·lència. Organitza: Obreria de sant
Antoni.
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DIJOUS 16 DE GENER
A les 09.00 h. A la placeta de l’Església, enramellada i aixecament 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 de la plana 13)
Vos demanam que tengueu respecte als dimonis i a les cantadores. Cal
deixar-los ballar i córrer lliurement.
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 revetla de Sant Antoni.
A les 19.30 h. A la casa consistorial, recepció d’autoritats i convidats.
A les 19.45 h. Davant l’Ajuntament, sortida dels dimonis paralímpics del Grif, dimonis
d’Albopàs, 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 Marià Gastalver Martin, prior
del Santuari de Lluc. El Cor de sant Antoni amb la col·laboració de la Coral
de Porreres interpretarà els cants d’aquesta celebració.
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.
Nota: Abans del piromusical cantarem tots junts amb s’Escola de sa
Ximbomba i amb la Banda de Música. Dins aquest programa trobareu el
cançoner, duis-lo damunt.
Advertència: No podrà pujar ningú damunt els cadafals fins que no
s’anunciï l’inici del piromusical.

A les 21.30 h. A la plaça d’Alexandre Ballester. III Fogueró i Glosada Popular de Sa
Negreta. Obert a tothom! Vine a sopar i a passar la Nit Bruixa amb
nosaltres: hi haurà caliu, glosada i rebrem la visita dels Gatarrots. Podeu
comprar els tiquets en línia a través del web ticketib.com o informar-vos
dels punts de venda físics a través de les xarxes socials de Sa Negreta. Hi
haurà menú, tant de carn com vegetarià. Organitza: Col·lectiu Sa Negreta.
Col·laboren: Ajuntament de sa Pobla, AEG Sa Marjal i Pa i Mel.
A les 21.45 h. A la plaça Major, XXIII Espectacle Piromusical, disseny pirotècnic i
musical a càrrec de Tomàs Ramis i disseny d’il·luminació a càrrec de Pedro
Marcé.
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A les 22.15 h. XXXIII Trobada de cantadors i ximbombers, al recinte de la plaça Major.
A les 00.30 h. XIMBOMBADA I GLOSADA col·lectiva a la plaça d’Alexandre Ballester,
dirigida pels mestres ximbombers i cantadors locals. Vine i du la teva
ximbomba per cantar tots plegats.

DIVENDRES 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. Amb la presència de Francesc Munar Servera, Rector de
Campos i Porreres. Ofrena de produtes 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 16.30 h. Tradicionals beneïdes, a la placeta de l’Església, amb la presència de
la colla de xeremiers “Germans Aloy” i la plantada de gegants, Antoni i
Margalida, de la colla de geganters de sa Pobla, acompanyats pel grup
de xeremiers “XEREBIOLS” i 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 de la plana 13)
En acabar, lliurament dels premis corresponents a la desfilada de carrosses
a davant l’Ajuntament.
A continuació.

DORMIDA DE SANT ANTONI. Cercavila dels diferents elements
que integren la festa de Sant Antoni, de l’Ajuntament fins a l’església, i
posteriorment fins al museu de Can Planes, en un acte de cloenda de la
festa. S’acaben aquests dies de foc, olors, sentiments i colors.

A les 18.45 h. Al museu de Can Planes. Sorteig dels aspirants a formar part de la colla
dels Caparrots i Caparrots Minyons 2021.

DISSABTE 18 DE GENER
De les 10.00 h a les 20.00 h. A la plaça Major. L’AEG sa Marjal celebra 20 anys
d’escoltisme al nostre poble. Per aquest motiu organitza una diada de Sant
Antoni, amb la col·laboració d’altres associacions del poble. Durant tot el
dia hi haurà un seguit d’activitats i tallers.

A les 15.30 h. Al CEIP Son Basca (Poliesportiu Municipal). Tirada del Campionat de
Mallorca de Tir de Fona 2020. Organitzada pel Club Foners sa Pobla.
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DIUMENGE 19 DE GENER
A LA PLAÇA MAJOR: MERCAT DOMINICAL
A les 19.00 h. Al carrer Tresorer Cladera, 36. Concentració dels Dimonis d’Albopàs per
procedir a L’inici de la revetlla de Sant Sebastià de la plaça Major, amb
l’acompanyament de la Batukada d’Albopàs. Tots els nins i nines que els
vulguin acompanyar, hi estan convidats. Organitza Associació Cultural
Albopàs. A les 19.30 h, encesa de foguerons de la plaça Major.
DIMARTS 21 DE GENER
A les 19.15 h.

Al Rafal. Acte de proclamació de l’obra guanyadora del XIX Premi
Alexandre Ballester d’Assaig.

DISSABTE 25 DE GENER
A les 19.30 h. A la Congregació. Teatre. UN FILL DEL NOSTRE TEMPS
Autor: Ödön von Horvath. Versió: Thomas Sauerteig. Traducció: Andreu
Carandell. Amb: Andreu Carandell.
Escrita el 1937 des de l’exili parisenc del seu autor, Ödön von Horvath. ‘Un
fill del nostre temps’ explica la història d’un soldat en una època de forta
crisi amb un índex elevadíssim d’atur que es va convertir en cultiu propici
per a l’aparició del nazisme.
Entrada: 10 € Informació i reserves: 971544111. sacongregacio@ajsapobla.
net.
DIUMENGE 2 DE FEBRER
A les 10.30 h. Al “Ranxo Toni” de Talapi (Cra. sa Pobla-Llubí, km 2,5).
GIMCANA EQÜESTRE. Organitza: Amics dels Cavalls de sa Pobla.

PLÀNOL DE RECORREGUTS
LÍNIA VERMELLA:

LÍNIA BLAVA:

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.

A les 16.30 h beneïdes i sortida de la
desfilada de carrosses i comparses.

Recorregut que faran els dimonis
de l’obreria de Sant Antoni

Recorregut de les beneïdes de
Sant Antoni
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del 7 al 19 de gener de 2020

BAR SA PLACETA

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

Del 8 al 19 de gener:
Anguiles fregides
Anguiles ofegades
Espinagades amb anguiles i amb col per berenar o per endur-se’n
(per encàrrec).
Dies: 12, 16 i 19 (altres dies prèvia cita i mínim 4 persones)
Menú:
Primer plat:
· Fideus amb anguiles
· Arròs brut
Segon plat:
· Anguiles fregides o ofegades
· Bacallà gratinat amb all i oli
· Llom amb col
Beguda, postre i cafè
Preu: 19 €

BAR CASA MISS

Plaça Constitució, 3 · Tel. 971 540 023

Anguiles ofegades amb salsa d’ametlles
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CAPRITXO NOSTRO

SES AFORES

Doctor Gómez Ulla, 6 · Tel. 628 170 902

Espinagades amb anguiles (per encàrrec).
Anguiles fregides
Anguiles ofegades
Menú dia 19 de gener:
Primer plat
· Fideus amb anguiles
· Arròs brut
Segon plat
· Anguiles ofegades
· Porsella

Ctra. de Llubí, 27, A
Tel. 971 862 384 / 655 514 257

Anguiles fregides
Anguiles ofegades
(durant tota la setmana)
Menú de fideus amb anguiles
i anguiles fregides o ofegades
(prèvia reserva)

ES RAPINYA

Carrer Plaça, 13 · Tel. 971 540 303

· Postre cassolà
· Cafè i licor
· Vi, aigua i gasosa

Anguiles trempades
Anguiles amb all i pebre
Espinagada amb anguiles
Fideus amb anguiles (per encàrrec)

BAR DES TREN

Plaça des tren, 6 · Tel. 971 54 00 22

Anguiles fregides amb salsa de tomàtiga i pebres
Anguiles ofegades
Espinagades amb anguiles
Espinagades de llom amb col
Fideus amb anguiles (prèvia reserva)
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Festa declarada d’interès turístic
Festes de Sant Antoni Abat de sa Pobla (Illes Balears).
Butlletí Oficial 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.
Venda de banderes de Sant Antoni
(Can Planes - c/ Antoni Maura, 6).
De dimarts a divendres. De 16 h a 20 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.

Entre tots feim Sant Antoni

Autor del cartell Sant Antoni 2020: Jaume Serra Cantallops

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.

