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DIMARTS 16 de gener
10:00 h

Sortida dels dimonis de sa Coma i visita a l’escoleta na Pol,
la Delegació i el CEIP Punta de n’Amer amb acompanyament
musical.

11:00 h

Fogueró per a l’alumnat de l’escola Punta de n’Amer.
A continuació, volta dels dimonis per l’avinguda de les
Palmeres.

19:00 h

Concentració dels dimonions a cal Dimoni
(carrer Margalides, 10).

19:15 h

Sortida dels dimonis de sa Coma i primer ball.

19:30 h

Els dimonis encendran el fogueró de l’Amipa al CEIP Punta
de n’Amer

20:00 h

Encesa dels foguerons de la zona costanera, volta
dels dimonis pels foguerons acompanyats dels xeremiers.

DIVENDRES 19 de gener
19:30 h

Sortida de les colles de dimonis i passacarrers amb la banda
de música. Partida de cal Dimoni (carrer Margalides, 10).

20:00 h

Ballada de colles de dimonis i mercadet de dimonis.
Després, fogueró i torrada per a tothom. A les pistes
multiesportives (carrer Mare Selva, darrere la Delegació).

DISSABTE 20 de gener
14:00 h

Torrada pels socis de la gent gran de sa Coma amb la visita
dels dimonis. Al local de la gent gran.

DIUMENGE 21 de gener
10:00 h

Missa de Sant Antoni. A l’Església Sant Maria de sa Coma.

10:30 h

Cant dels goigs amb els dimonis i la banda de música.
A l’Església Santa Maria de sa Coma.

11:00 h

Beneïdes de Sant Antoni amb la banda de música.
Concentració a les 10:45 a la plaça de les Estepes.

2018

DIUMENGE 14 de gener
16:00 h

Els dimonis de Son Carrió sortiran de ca n’Apol.lònia per
anar a ballar a ca’ls Tonis i Tonines (que ho hagin sol·licitat
a la Delegació fins dia 12) acompanyats pels xeremiers del
Puig.

18:00 h

Dimoniada i fogueró.
A la plaça de ca n’Apol·lònia.
Organitza: Associació de veïnats

DIMARTS 16 de gener
13:00 h

Fogueró i torrada pels nins de l’escola a càrrec de l’APIMA
al Poliesportiu.

20:00 h

Ball del dimoni gros a ca n’Apol·lònia i sortida amb tota la
colla a ballar pels foguerons del poble que s’hagin apuntat
prèviament a la Delegació.
•

Encesa del fogueró de la plaça de l’església a càrrec del
dimoni gros i ball de tots els dimonis amb els xeremiers
del Puig.

•

TORRADA per a tothom a la plaça de l’església.

DIMECRES 17 de gener
10:30 h

Missa de Sant Antoni

10:30 h

Concentració de carrosses a la plaça Mossèn Alcover.

11:00 h

Beneïdes amb l’acompanyament de
la banda de música municipal.

12:30 h

Darrer ball de tots
els dimonis.
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DIJOUS 11 de gener
20:00 h

Combat de picat a càrrec dels glosadors de Mallorca, amb
Mateu “Xurí”, Maria Bel “Servereta” i Macià “Noto”.
Al Bar restaurant Can Pedro. Reserves al mateix Bar.

DIVENDRES 12 de gener
09:30 h
/11:00 h

Representació teatral de “Els animals de Sant Antoni i
el Dimoni” a càrrec de Teatrix. Per a tots els alumnes del
CEIP Mestre Guillem Galmés. A l’Espai 36.

20:30 h

Presentació treball Guillem Pont. A l’Espai 36.

21:00 h

Estrena vídeo promocional Sant Antoni 2018. A l’Espai 36.

OCB
Bar Restaurant Ca’n Pedro
Bar Nou
Associació Va de Jota
Coral llorencina
Coro Parroquial
Banda de Música
Parròquia Sant Llorenç

DILLUNS 15 de gener
20.00 h

DIMARTS 16 de gener
8:30 h

Berenar Santantonier. Al Bar Nou. Apuntar-se al mateix bar.

10:30 h

Primer ball del dimonis.
Davant la Rectoria. Els dimonis visitaran el Centre de Dia,
l’escoleta, l’escola i els diferents comerços que ho hagin
sol·licitat al Sobreposat.

12:30 h

Encesa del fogueró de l’Escola i torrada pels pares
i alumnes.
A l’escola Mestre Guillem Galmés.

17:00 h

SORTIDA DELS DIMONIS I VOLTA PEL CENTRE.

19:30 h

LECTURA DE L’ARGUMENT I CANT DELS GOIGS.
A sa Rectoria.
Tro d’encesa de foguerons. Seguidament , els dimonis
visitaran els foguerons acampanyats per la Banda de música
de Sant Llorenç.

DISSABTE 13 de gener
19:00 h

FIRÓ DE SANT ANTONI. Si algú vol montar algun estant
posau-vos en contacte amb els membres del Sobreposat

20:00 h

ASSAIG DELS GOIGS DE SANT ANTONI a sa Rectoria.
S’entregarà el premi al guanyador del concurs del cartell i
es farà el reconeixement Santantonier d’enguany.
Seguidament a davant la Rectoria farem el BALL DELS
DIMONIONS.
Com cada any hi haurà TORRADA POPULAR de pa i taleca.
El Sobreposat convidarà a vi i herbes. A continuació hi haurà
XIMBOMBADA.

TORRADA de Sant Antoni per als socis de la Tercera edat.
Després de dinar, ball de línia a càrrec de Toni Jaén.
Tiquets fins dia 11 al local de la Tercera edat.
Preu: 7€
A la plaça de l’Església.
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DIMECRES 17 de gener
15:30 h

BENEÏDES DE SANT ANTONI.
Concentració de les carrosses al carrer Major (Camp Redó)
i es faran dues voltes al recorregut.
Mirar bases i apuntar-se a S’Escaleta.

18:00 h

DEMOSTRACIÓ INFANTIL DE BALL DE BOT
a càrrec de Va de Jota.

19:00 h

MISSA SOLEMNE
Al final de la missa es cantaran els Goigs de Sant Antoni.

19:30 h

BALLADA POPULAR I TORRADA.
A la plaça de l’Església. Amb el grup Es Revetllers.
Es farà el darrer ball dels dimonis per començar la ballada.

DIUMENGE 14 de gener
13:30 h

I CONCURS DE LLANGONISSES. A la plaça de l’Església.
Premis en metàlic per a la més llarga, més gustosa i més
coenta.
Inscripcions al Sobreposat fins dia 13. El Sobreposat posarà
pa, vi i ensaïmada per als participants.
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DIVENDRES 26 de gener
19:30 h

Fogueró de l’Escola de Música. Torrada de pa i taleca,
coques i begudes a càrrec de l’Escola de Música. Al Pou Vell.

www.santllorenc.cat

