
DEL 10  AL  20  DE GENER

Hi col·labora:

sa coma
del 16  al  19  de  gener

Diumenge 12 

16.00 h  Els dimonis de Son Carrió sortiran de ca n’Apol.lònia per 
anar a ballar a cals Tonis i Tonines (que ho hagin sol.licitat a 
la Delegació fins dia 10) acompanyats per la Xerebanda 

18.00 h  Dimoniada i fogueró 
Sortida de tots els dimonis de la plaça Mossèn Alcover i arribada a 
ca n’Apol·lònia. Ho organitza: associació de Veïnats 

19.00 h  Inauguració de l’exposició «Dimonis de vidre» a càrrec de 
Pere Ignasi de sa Pobla
Al centre cultural Ca n’Apol·lònia 
Horari de l’exposició: dimarts 14 i 21 de gener, de 16 a 20 h

Dilluns 13 
18.00 h  Taller de flors i mata a càrrec de Bàrbara Riera

A la capella de ca ses Monges

Dijous 16 
13.00 h  Fogueró i torrada per als nins i nines 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 la Xerebanda 
- Torrada per a tothom a la plaça de l’Església

Divendres 17 
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

Dijous 16 

9.00 h Sortida dels dimonis de sa Coma i visita a l’escoleta na Pol, 
la Delegació i el CEIP Punta de n’Amer amb acompanya-
ment 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 dimonis
Al centre jove (carrer Margalides, 40)

19.15 h  Sortida dels dimonis de sa Coma i primer ball
Tots els nins i nines que vulguin vestir-se de dimonions, podran fer 
un ball amb els dimonis de sa Coma

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

Dissabte 18 
14.00 h  Torrada per als socis de la gent gran de sa Coma amb la 

visita dels dimonis i acompanyament musical
Al local de la gent gran Punta de n’Amer

Diumenge 19 
10.00 h  Missa de Sant Antoni

A l’església Santa 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

18.30 h  Sortida de les colles de dimonis i passacarrers amb la 
banda de música
Partida del Centre Jove (carrer Margalides, 40)

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

 son carrió
 del  12  al  1 7  de  gener

del  9  al  19  de  gener
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Consultau les bases i els premis de les beneïdes a:

Dijous 9 
20.00 h  Combat de picat a càrrec dels glosadors de Mallorca, 

amb Mateu “Xurí”, M. Bel “Servereta” i Macià “Noto”
Al bar restaurant Can Pedro. Reserves al mateix Bar

Divendres 10
19.00 h  Taller d’elaboració i degustació  d’espinagades

Inscripcions fins dia 9 de gener a l’Espai 36  
Places limitades. Preu: 10€. A l’Espai 36

Dissabte 11 
19.00 h  Firó de Sant Antoni

A la plaça de l’Església

20.00 h Assaig dels goigs. Entrega premi del concurs del cartell.
 Reconeixement Santantonier

A Sa Rectoria

20.30 h  Torrada i ximbombada
A la plaça de l’Església

Diumenge 12 
13.30 h  Torrada per als socis de la tercera edat

Recollida dels tiquets al centre abans de dijous 9 
A la plaça de l’Església

Dilluns 13
20.00 h  Entrega de premis del concurs de glosa card.cat

Veure les bases de participació al concurs a card.cat.A l’Espai 36

Dimarts 14 
12.00 h  Taller escolar de glosat a càrrec dels Glosadors de Mallorca

A l’escola Mestre Guillem Galmés

Dimecres 15 
11.00 h  Representació teatral “El baciner gros” a càrrec de 

Sebastià Riera Pocoví
A l’escola Mestre Guillem Galmés

20.00 h  III Concurs de llangonisses
 Premis en metàl·lic per a la més llarga, més gustosa 

i la coenta més bona
Inscripcions al Sobreposat fins dia 14 
El Sobreposat posarà pa, vi i ensaïmada per als participants 
A la plaça de l’Església

Dijous 16 
8.30 h  Berenar Santantonier

Al bar Nou. Inscripcions al mateix bar

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

17.00 h  Sortida dels dimonis i volta pel centre
A Sa Rectoria

18.30 h  Sa Convidada
A la plaça de l’Ajuntament

19.30 h Lectura de l’argument i cant dels goigs i tro d’encesa de 
foguerons
Seguidament els dimonis visitaran els foguerons acompanyats per 
la banda de música  
Inscripció dels foguerons a l’Espai 36 fins dimarts 14 
A Sa Rectoria

20.00 h Fogueró popular a càrrec dels Granots i Sopes.
Hi haurà coca dolça i herbes per als assistents. 
A la plaça de l’Església

Divendres 17
15.30 h  Beneïdes

Inscripcions a les beneïdes de Sant Antoni a l’Espai 36 fins dimarts 14  
Veure bases de les beneïdes

18.00 h  Demostració ball de bot a càrrec de Va de Jota
A la plaça de l’Església

19.00 h  Missa solemne
Al final de la missa es cantaran els Goigs de Sant Antoni 
A l’Església Parroquial

19.30 h Ballada popular a càrrec de  Els Revetllers” i torrada
Es farà el darrer ball dels dimonis per començar la ballada 
A la plaça de l’Església

sant llorenç
des cardassar

del 9  al  1 7  de  gener

Ho rganitza:
Sobreposat Sant Antoni, Ajuntament de Sant Llorenç

Hi col·laboren:

OCB, Bar Restaurant Ca’n Pedro, Bar Nou,
Associació Va de Jota, Coral llorencina, Coro Parroquial, 
Banda de Música, Parròquia Sant Llorenç,
CEIP Mestre Guillem Galmés, Amipa, Card.cat,
Forn ca n’Amer, Glosadors de Mallorca


