SANT LLUÍS

ALAIOR

Divendres, dia 9
20.00 h Vetlada de glosat a càrrec del Col·lectiu de Glosadors
Sala Polivalent Albert Camus. Ho organitza: Regidoria de Cultura

Divendres, dia 16
19.00 h Foguerons de Sant Antoni a sa Plaça i al carrer i a la plaça del Ramal, amb la tradicional torrada, a
càrrec de la Colla Gegantera d'Alaior
Ho organitzen: Ajuntament d'Alaior i Colla Gegantera d'Alaior

Divendres, dia 16
Dia de portes obertes al Molí de Baix
16.00-20.00 h Tallers populars de Sant Antoni al Molí de Baix
17.30 h Repicada de campanes, a càrrec de la Parròquia de Sant Lluís
19.00 h Presentació dels capgrossos nous
Ho organitza: Colla de Gegants de Sant Lluís
20.30 h Torrada popular de sobrassada i botifarró amenitzada per un grup musical
Dissabte, dia 17
10.00 h Missa de Sant Antoni a l'església de Sant Lluís, i a continuació Beneïda d'animals al Pla des Rector
11.00 h Fira de Sant Antoni, amb mostra d'animals de races autòctones, tallers, jocs tradicionals, ballades
populars i alliberament de coloms, a la plaça Nova
Ho organitza: Ajuntament de Sant Lluís

19.00 h Taller de cuina – Programa Alternanits 2014-15, al Casal de Joves d’Alaior
Ho organitza: Injove i Ajuntament Alaior
19.30 h Ballada de la Diada de Sant Antoni a càrrec de la Rondalla i Grup de Ball d’Alaior, a la plaça
Constitució
Ho organitza: Ajuntament d'Alaior

13.00 h Concert vermut amb actuació musical en directe al Casino 17 de Gener

Dissabte, dia 17
19.00 h Festival del 25è aniversari de les Majorets d'Alaior al Poliesportiu Municipal
Ho organitza: Majorets d'Alaior

Diumenge, dia 18
9.00 h Trofeu Sant Antoni d'Automodelisme a les pistes d'automodelisme des Cós
Ho organitza: Club Automodelisme Alaior. Hi col·laboren: CIM i Ajuntament d'Alaior

Dissabte, dia 24
18.00 h Copa Menorca de Joc de la bolla (final), al CCE Sant Lluís
Ho organitzen: Departament d'Esports del CIM i CCE Sant Lluís

19.30 h Concert de la Coral Canticus al Convent de Sant Diego
Ho organitza: Ajuntament d'Alaior

21.00 h Actuació de glosat a càrrec del grup de glosadors de Ferreries a l'envelat de la plaça Espanya
Ho organitza: Grup de Glosadors. Hi col·labora: Ajuntament de Ferreries
22.30 h Correfoc amb recorregut per pl. Espanya, costa de sa Creu, c. de Dalt, c. de Sant Joan i Pla de l’Església
Ho organitza: Myotragus Dimonis de Ferreries. Hi col·labora: Ajuntament de Ferreries
Dissabte, dia 17
12.00 h Concurs de paelles a la plaça Espanya. Després de dinar, actuació dels Sonadors de Son Camaró
Ho organitza: Associació de Vesins s’Enclusa. Hi col·laboren: Lennon, Isis, Sa Font, Feymar
20.00 h Presentació del núm. 24 de la publicació dels Premis Literaris Francesc d'Albranca 2014, editada
conjuntament amb la Revista de Ferreries
Seguidament es donarà a conèixer la composició de la Junta de Caixers de Sant Bartomeu 2015 i el nom del
fabioler i del pregoner, i posteriorment, homenatge als cavallers que fa vint-i-cinc anys que surten a la Qualcada
de les festes de Sant Bartomeu
A la Sala de Plens de l'Ajuntament
Ho organitza: Ajuntament de Ferreries

FORNELLS
Divendres, dia 16
19.00 h Els fillets i les filletes del CP de Fornells, acompanyats per la Banda de Cornetes i Tambors, aniran des
de l'escola fins a la plaça de s'Algaret per cremar el ninot
19.30 h Allà mateix, Torrada popular de Sant Antoni i a continuació, al carrer de la Mar, ball amb el grup NO
HI SOM TOTS. Hi col·labora: AMPA CP Fornells
Dissabte, dia 17
11.00 h Missa a l'església de Sant Antoni, seguida de la benedicció d'animals
18.30 h Acte públic de nomenament de la Junta de Caixers del bienni 2015-2016 al teatre de Fornells. Tot
seguit es passarà un recull d'imatges de les Festes de Sant Antoni
20.00 h Concert de gospel a càrrec de la formació Somgospel.Menorca, a l'església de Sant Antoni
Ho organitza: Xarxa Cultural. Hi col·laboren: Consell Insular i Ajuntament des Mercadal
Diumenge, dia 18
18.00 h Avui hi ha xou, espectacle còmic, al Teatre de Fornells
Ho organitza: Grup Parroquial de Fornells

Dissabte, dia 17
Al llarg del matí, Mercat de dàtils i taronges i rifa del porc a la plaça de Sant Antoni

21.30 h Torrada i Ball de Sant Antoni a la Sala A.B.S.A.
Ho organitza: Associació Balls de Saló d'Alaior

Diumenge, dia 18
12.00 h Concert de la Banda de Música de Maó a la Sala Polivalent Albert Camus
Ho organitza: Regidoria de Festes

20.30 h Ballada popular a càrrec dels grups Es Penell i Sant Isidre de Ciutadella. Mentrestant, torrada de
sobrassada a l'envelat de la plaça Espanya
Ho organitzen: grups de ball Es Penell i Aires des Barranc d'Algendar. Hi col·labora: Ajuntament de Ferreries

21.00 h Concert de presentació del nou disc de Leonmanso Jardins de brutes basses, al Saló d'Actes de l'IES
Josep Maria Quadrado

10.00 h XI Fira de Sant Antoni a la Contramurada, entre el Molí des Comte i Calós, fins a les 22 h

20.00 h Glosat a càrrec de Soca de Mots a la Sala d'Activitats Ciutadanes
Ho organitza: Ajuntament d'Alaior

Divendres, dia 16
20.00 h Inauguració de l'Exposició col·lectiva de fotografia al Centre Sociocultural., que restarà oberta els dies
17, 18, 23, 24 i 25 de gener, de 19.00 a 21.00 h
Ho organitza: Foto Club F/Llum. Hi col·labora: Ajuntament de Ferreries

19.00 h Acte institucional amb motiu de la Diada de Sant Antoni al Saló Gòtic de l'Ajuntament: obertura de
l'acte per l'alcalde i conferència relacionada amb la Diada
Ho organitza: Ajuntament de Ciutadella

20.00 h A Cala en Porter, torrada popular de Sant Antoni amb actuació del Grup Folklòric Tramuntana de
Ciutadella, a la plaça Gran
Ho organitza: Associació de Veïns de Cala en Porter. Hi col·labora: Ajuntament d'Alaior

11.00 h Tir amb fona, tirada popular de Sant Antoni a càrrec de Lluís Pons a la plaça Nova
Ho organitzen: Departament d’Esports del CIM, Ajuntament de Sant Lluís i Delegació de Menorca de Tir amb
Fona

FERRERIES

Divendres, dia 16
10.00 h XI Fira de Sant Antoni (artesanal i d'alimentació)
Contramurada, entre el Molí des Comte i Calós, fins a les 22 h

Exposició de Nadal “Art fet a Lô”
Sala d'exposicions del Centre Internacional de Gravat Xalubínia (carrer de Baixamar, 54-56)
Horari: de dimarts a dissabte de 19 a 21h. Oberta fins al 24 de gener de 2015
Ho organitza: Centre Internacional de Gravat Xalubínia

ES CASTELL
Divendres, dia 16
10.00 h Ruta literària pes Castell d’Àngel Ruiz i Pablo, a càrrec del professor Xavier Martín, amb inici a la Sala
de Plens de l’Ajuntament. Acte inclòs dins el programa commemoratiu de 2015, Any Àngel Ruiz i Pablo
Dissabte, dia 17
10.00 h Al poliesportiu, Futbol 6: Atco. Villacarlos A - Ud Mahón i Bàsquet premini: CB Es Castell - CB
Boscos B
11.00 h Eucaristia a la Parròquia del Roser, i a les 11.45 h benedicció davant la parròquia
11.00 – 13.00 h Carrera solidària slot (Scalextric) a la plaça de l'Esplanada, 13. Per participar-hi, cal fer un
donatiu d’un quilo d’algun producte alimentari.
11.00 h Taller d’escacs a la plaça de l’Esplanada,13. Escola Paco Vallejo
12.00 h Bàsquet copa infantil femenina: CB Es Castell - CCE Sant Lluís
14.00 h Paella d’escaquistes al Centro de Cultura
17.30 h Festa Infantil a càrrec del Club Rítmic Es Castell a la plaça des Mercat
21.00 h Torrada i revetla a càrrec de Boulevard Trio
Diumenge, dia 18
12.00 h Bàsquet EBAB al poliesportiu
12.00 h Demostració folklòrica del Grup Folklòric Castell de Sant Felip
Dissabte, dia 24
19.00 h Conferència a càrrec de Josep Maria Quintana Petrus: “Àngel Ruiz i Pablo, la veu literària de la
Menorca Conservadora”, al Centro de Cultura

CIUTADELLA
Dijous, dia 15
16.00 h XI Fira de Sant Antoni (artesanal i d'alimentació)
Contramurada, entre el Molí des Comte i Calós, fins a les 22 h
19.30 h Inauguració de la V Exposició Col·lectiva Sant Antoni de Fotografia, a càrrec del Fotoclub del Casino
17 de Gener a l'Espai d'Art Xec Coll. Oberta fins al 30 de gener
20.00 h Inauguració de l'exposició “Francesc Calvet. Fins aquí”, al Roser. Fins al 21 de febrer. Ho organitza:
Consell Insular de Menorca

11.00 h Missa solemne a la Catedral de Menorca, després, Processó dels Tres Tocs

17.00 h Beneïda d'animals davant el Casino 17 de Gener, amb la col·laboració de la Parròquia de Sant
Francesc, seguida de ballada folklòrica i torrada popular
20.00 h Recital de Sant Antoni, amb òpera, sarsuela i napolitanes, amb els cantants Josep Fadó i Siscu
Riudavets, acompanyats per la pianista Ulyana Popovych, al Teatre del Casino 17 de Gener
Diumenge, dia 18
10.00 h XI Fira de Sant Antoni a la Contramurada, entre el Molí des Comte i Calós, fins a les 14 h
10.15 h 14a Trobada de Vela Llatina i Barques Clàssiques Diada del Poble de Menorca, al port de
Ciutadella - Ho organitzen: Dept Esports del CIM i Amics de la Mar de Menorca
11.00 h Espectacle eqüestre de Sant Antoni, a les instal·lacions del Club Hípic Ciutadella. Ho organitza:
Club Hípic Ciutadella
19.00 h Recital de Sant Antoni, amb òpera, sarsuela i napolitanes, amb els cantants Josep Fadó i Siscu
Riudavets, acompanyats per la pianista Ulyana Popovych, al Teatre del Casino 17 de Gener
Diumenge, dia 25
9.00 h Doma menorquina, Copa Sant Antoni, al Club Hípic Equiesport
Ho organitzen: Departament d'Esports del CIM i Equiesport

ES MERCADAL
Dijous, dia 15
20.00 h Conferència a càrrec de Joan Lluís Torres Faner, membre de l’IME. sobre “Sant Joan dels Horts de
Carbonell, l'església, el poble i la gent”, IV Premi d’Investigació sobre es Mercadal i Fornells 1994. Al Centre
de Convencions
Divendres, dia 16
19.30 h Inauguració de la XIV Mostra d'Art dels artistes de PUNT@RT a Ca n'Àngel. Oberta els dissabtes
de 19 a 21 h i els diumenges de 12 a 14 h i de 19 a 21 h, fins dia 1 de febrer
20.30 h Torrada popular de Sant Antoni a la plaça del Pare Camps
Dissabte, dia 17
9.30 h Torneig popular de petanca Diada de Sant Antoni, a les pistes de petanca, amb jugadors locals i
equips mixtos de totes les categories
12.30 h Missa en honor de sant Antoni Abat a la Parròquia de Sant Martí
Seguidament, al carrer Nou (cruïlla amb el c. Bisbe Sever), benedicció d'animals (concentració a la plaça de
la Constitució)
En acabar, allà mateix, es farà el sorteig d’un be rifat per la Parròquia de Sant Martí
19.00 h Teatre: L'amo en Xec de s'Ullastrar, a càrrec de la companyia de teatre J. Delfín Serra, a la Sala
Multifuncional
Diumenge, dia 18
19.00h Teatre: L'amo en Xec de s'Ullastrar, a càrrec de la companyia de teatre J. Delfín Serra, a la Sala
Multifuncional

MAÓ
VIURE LA DIADA DEL POBLE MENORCA
Un any més ens retrobam com a poble per celebrar la nostra diada entorn de la festa de Sant Antoni, patró de
Menorca, i per recordar uns fets històrics —la conquesta de Menorca per Alfons III el Liberal l'any 1287 i la
incorporació de l'illa a la Corona d'Aragó— que ens han conduït a ser el poble que som avui i ens projecten cap
al futur que volem construir i viure junts.
La identitat de Menorca és l'herència de la nostra història i la nostra cultura. I enguany, aquesta identitat de
poble, es veurà reforçada amb la celebració de tres esdeveniments cabdals. Recordarem la figura d'Àngel Ruiz i
Pablo, nascut fa cent cinquanta anys, un creador literari essencial per als menorquins. En segon lloc,
commemorarem el centenari de la mort de l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, un viatger humanista que va deixar
constància dels costums i la vida quotidiana de la Menorca del segle XIX. I, finalment, tindrem un record per als
menorquins emigrats a Nova Esmirna (la Florida) que, amb el temps, van ajudar a consolidar la ciutat de Sant
Agustí dels Estats Units d'Amèrica, on encara avui es conserven les arrels menorquines de la nostra cultura
mil·lenària.
Celebrem la festivitat de Sant Antoni amb la família i els amics, amb un programa divers d'actes lúdics, culturals
i esportius als quals el Consell Insular i els municipis de Menorca volen convidar tots els ciutadans i les
ciutadanes de l'illa perquè hi participin i en gaudesquin.
Feliç Diada del Poble de Menorca a tots els menorquins i visitants!
Santiago Tadeo
President

Maruja Baíllo
Consellera de Cultura, Patrimoni i Educació

Dies 9, 10 i 11
Representació de l’obra de teatre La conquesta de Menorca, manuscrit anònim medieval, dirigida per Pitus
Fernández. Hi col·labora: Companyia La Clota
Plaça de la Conquesta. Horaris: dia 9 a les 20 h, dia 10 a les 19 h i 21 h, i dia 11 a les 19 h
Ho organitzen: Teatre Principal de Maó i Ajuntament de Maó
Dissabte, dia 10
11.30 h Ofrena floral institucional al monument d’Alfons III a la plaça de la Conquesta
12.00 h Acte popular de representació de la conquesta de Menorca, amb la Colla de Geganters de Maó, la
Colla de Geganters de Llucmaçanes, la Banda de Música de Maó i l’Orfeó Maonès
Ho organitza: Ajuntament de Maó
Dijous, dia 15
20.00 h Inauguració i lliurament dels premis del Concurs de pintura i escultura Ciutat de Maó a la Sala
d’Exposicions del Claustre del Carme
Exposició de les obres fins al 31 de gener
Ho organitza: Ajuntament de Maó
Divendres, dia 16
18.00 h Revetla de Sant Antoni al pati del Claustre del Carme, amb animació infantil, balls populars, cançó
menorquina i la tradicional torrada de sobrassada i botifarró
Ho organitza: Ajuntament de Maó
18.00 h Festa i torrada de Sant Antoni al passatge Yurka (Camí des Castell)
Ho organitza: AV Camí des Castell de Dalt
19.00 h Inauguració de l'exposició fotogràfica “Menorca en clic”. Recreació de Menorca amb clics de
Playmobil, de Sara Morán, a la Sala d’Exposicions de La Caixa
Oberta fins al 26 de gener. Visites: de dilluns a dissabte, de 17.00 a 20.00 h. Dissabte també obert de 10.00 a
13.30 h
20.30 h Tradicional torrada de Sant Antoni a la plaça de Llucmaçanes
Ho organitza: AV de Llucmaçanes
20.30 h Tradicional torrada de Sant Antoni al Pla de Sant Climent
Ho organitza AV de Sant Climent

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL CIM
DIUMENGE, 11 DE GENER
Al Teatre Principal de Maó, a les 18.00 h, representació de l’obra de teatre El viatge tràgic de l’amo en Xec de
s’Ullastrar, de Frederic Erdozaín, sobre el text d’Àngel Ruiz i Pablo, a càrrec de la companyia J. Delfín Serra
DISSABTE, 17 DE GENER
12.30 h Espectacle eqüestre “Aires de Menorca”, a càrrec del Centre Eqüestre Equimar, als carrers Sínia
Costabella / Albert Camus de Maó.
18.00 h Al Teatre Principal de Maó, acte institucional amb motiu de la Diada del Poble de Menorca, amb la
conferència: “La Menorca descrita per l'Arxiduc”, a càrrec de Miquel Àngel Casasnovas Camps, historiador,
professor i doctor en Història per la Universitat de les Illes Balears. A continuació, es lliurarà la Taula d'Or del
Premi Maria Lluïsa Serra.
Després, Concert de la Banda de Música des Migjorn Gran, dirigida per Isaac Mascaró Nevado (primera part
amb la banda sonora d’Els miserables i segona part amb temes de musicals famosos)
DIUMENGE, 18 DE GENER
Visita al poblat talaiòtic de Montefí. Ciutadella (al camí Vell de Maó)
Visita al poblat talaiòtic de Cornia Nou. Maó (al camí Vell de Sant Climent)
Trobada allà mateix. A partir de les 11.00 h, visites guiades pels directors de les intervencions arqueològiques
11.00 h Al Museu de Menorca, visita guiada: “Testimonis de la història d'una conquesta”
A través de diverses peces emblemàtiques del fons del Museu, farem un viatge en el temps fins a traslladar-nos al
gener de 1287. Descobrirem qui habitava Menorca, qui era Alfons III el Liberal i què va fer sant Antoni per
ajudar-lo en la seva comesa.
Per acabar, farem un petit tast de productes menorquins tot lligant la gastronomia actual amb el món talaiòtic.
12.00 h Concert a càrrec de la Banda de Música des Migjorn Gran a la Sala Polivalent del Canal Salat de
Ciutadella, dirigida per Isaac Mascaró Nevado (primera part amb la banda sonora d’Els miserables i segona part
amb temes de musicals famosos)

VIVIR EL DÍA DEL PUEBLO DE MENORCA
Un año más nos reencontramos para celebrar el Día del Pueblo de Menorca en torno a la fiesta de Sant Antoni,
patrón de nuestra isla, y para recordar unos hechos históricos —la conquista de Menorca por Alfonso III el
Liberal el año 1287 y su incorporación a la Corona de Aragón— que nos han conducido a ser el pueblo que
somos hoy y nos proyectan hacia el futuro que queremos construir y vivir juntos.
La identidad de Menorca es la herencia de nuestra historia y nuestra cultura. Y este año, dicha identidad de
pueblo, se verá reforzada con la celebración de tres acontecimientos importantes. Recordaremos la figura de
Ángel Ruiz y Pablo, nacido hace ciento cincuenta años, un creador literario esencial para los menorquines. En
segundo lugar, conmemoraremos el centenario de la defunción del archiduque Luis Salvador de Austria, un
viajero humanista que dejó constancia de las costumbres y la vida cotidiana de la Menorca del siglo XIX. Y,
finalmente, dedicaremos un recuerdo a los menorquines emigrados a Nueva Esmirna (la Florida) que, con el paso
del tiempo, ayudaron a consolidar la ciudad de San Agustín de los Estados Unidos de América, lugar en donde
aún hoy se conservan las raíces menorquinas de nuestra cultura milenaria.
Celebremos la festividad de Sant Antoni con la familia y los amigos, con un completo programa de actos lúdicos,
culturales y deportivos a los cuales el Consell Insular y los municipios de Menorca queremos invitar a todos los
ciudadanos y ciudadanas de la isla para que participen y disfruten de ellos.
Feliz Día del Pueblo de Menorca a todos los menorquines y visitantes!
Santiago Tadeo
Presidente

Maruja Baíllo
Consejera de Cultura, Patrimonio y Educación

Dissabte, dia 17
Benedicció d’animals
11.00 h Celebració a la Parròquia de la Concepció
11.30 h Concentració de les persones que duguin animals a la part alta del Cós de Gràcia, a partir de la cruïlla
dels carrers Ramón y Cajal, Albert Camus i Sínia Costabella
11.45 h Sortida de la parròquia passant pels carrers del Cós de Gràcia i de Sant Jordi fins a ses Moreres, per a
la benedicció d'animals, a les 12.00 h, al carrer de ses Moreres (a les 12.30 h espectacle eqüestre a la Sínia
Costabella)
16.00 h Festa de presentació de la campanya de l’Asociación Nadia Nerea para la Tricotiodistrofia y
Enfermedades Raras, a l'Estació Marítima del port de Maó
A la Plaça Molí des Pla
18.00 h Taller de manualitats infantils
19.00 h Música menorquina amb Es Bastió de s'Illa
19.30 h Torrada popular
21.00 h Festa amb DJ
Diumenge, dia 18
11.30 h Trot XIV Diada de Sant Antoni, a l'Hipòdrom Municipal de Maó
Ho organitzen: Departament d'Esports del CIM i SH Amigos del Noble Bruto
12.00 h Exhibició de cans ensinistrats a la plaça de l'Esplanada
Ho organitza: Club Agility d’Alaior

ES MIGJORN GRAN
Dissabte, dia 17
10.00 h Benedicció d'animals davant l'església
10.30 h Missa a l'església en honor al patró de Menorca
19.00 h Tradicional torrada de sobrassada i botifarró al Pla de l'Església, amb ball de fandango a càrrec del
grup Aires des Migjorn (l'euro que costarà la bereneta anirà destinat a una associació benèfica)

Dies 17 i 18 A la plaça d'Espanya i del Carme de Maó, exposició de carruatges antics de les col·leccions
particulars d'Antoni Vinent i Bep Guàrdia
DISSABTE, 24 DE GENER
19.00 h Espectacle eqüestre, a càrrec de l'Escola Eqüestre Menorquina, a la plaça dels Pins de Ciutadella
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