
PREMIS CARROSSES:                       OBSEQUIS DE PARTICIPACIÓ PER A TOTHOM:  INSCRIPCIONS PER PARTICIPAR A LES BENEÏDES I PER FER FOGUERONS:  
1r 125 € i ensaïmada   Carrosses sense premi: 40 € i ensaïmada   Sant Llorenç: Oficines generals de l’Ajuntament, tel. 971 83 83 93 
2n 100 € i ensaïmada   Comparses i carretons:  20 € i ensaïmada   o Ca s’Escaleta, tel. 971 56 95 49 
3r   75 € i ensaïmada  Cavalls: 10 €     Delegació de Son Carrió: 971 56 96 19 
4t   50 € i ensaïmada        Delegació de sa Coma: 971 81 20 83 
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PremisObsequisInscripcions 

 

 

Dissabte, 12 de gener 19:00. Assaig dels goigs de Sant Antoni i lliurament del premi del concurs. Seguidament, torrada 
popular de pa i taleca i ximbombada. Hi haurà vi i herbes a càrrec del Sobreposat. 
A la plaça de l’Església. Organitza: Associació de Gent Gran i Sobreposat. 
 

Diumenge, 13 de gener 13:30. Torrada de Sant Antoni i ball per als socis de la 3a Edat. Venda de tiquets fins dia 11 de 
gener. Preu: 3 €. A la plaça de l’Església. 

 

Dimecres, 16 de gener 10:30. Primer ball dels dimonis a sa Rectoria. Visitaran: centre de Dia, escola d’infantil i escola gran. 
12:00. Fogueró a l’escola Mestre Guillem Galmés amb la participació dels dimonis. 
14:30. Dinar de St Antoni a la plaça de l’Església. Inscripcions al bar VB fins el 14 de gener. Preu: 10 €.  
17:00. Sortida dels dimonis de sa Rectoria i volta pel centre. 
19:00. Lectura de l’argument i cant del goig a sa Rectoria. Seguidament, tro d’encesa dels 
foguerons i volta dels dimonis acompanyats de la Banda de Música de Sant Llorenç. 

 

Dijous, 17 de gener 15:30. Beneïdes de Sant Antoni. Concentració de les carrosses a les 15:00 a la plaça Jaume 
Santandreu i voltants. Es faran 2 voltes al recorregut. 
17:00. Volta de Sant Antoni i els dimonis per les cases. Prèvia inscripció al Sobreposat. 
18:00. Torrada i ball de bot amb Tramudança i darrer ball dels dimonis. A la plaça de l’Església. 

 

Dissabte, 26 de gener 21:00. Torrada i ximbombada organitzada pel grup de joves Granots i Sopes. Veure cartells a part. 

 

Dimecres, 16 de gener  11:30. Fogueró i torrada de l’escola Sant Miquel i l’AMIPA al poliesportiu. 
16:00. Sortida dels dimonis de ca n’Apol·lònia per anar a ballar a cals Tonis i Tonines que ho hagin 
sol·licitat (a la delegació fins dia 14), acompanyats pels xeremiers Puig de sa Font. 
20:00. Ball del dimoni gros a ca n’Apol·lònia i sortida amb tota la colla a ballar als foguerons. Encesa 
del fogueró de la plaça de l’Església i seguidament torrada per a tothom i ximbombada. 

 

Dijous, 17 de gener  11:00. Beneïdes de Sant Antoni. Amb l’acompanyament de la banda de música municipal. 
Concentració de carrosses a les 10:30 a la plaça Mossèn Alcover. 
12:30. Darrer ball de tots els dimonis. 

 

Dissabte, 12 de gener  14:00. Fogueró i torrada per als socis de la Gent gran de sa Coma. Al local de la 3a edat. 
 

Dimecres, 16 de gener  11:00. Fogueró i torrada per a l’alumnat de l’escola Punta de n’Amer. 
 20:00. Foguerons de la zona costanera. 
 

Dissabte, 19 de gener 20:00. Encesa del fogueró i torrada a la plaça del Talaiot de sa Coma, amb l’animació de la banda de 
música municipal. Presentació dels dos dimonis municipals de sa Coma fets per Guillem Sancho. 

 

Diumenge, 20 de gener  11:30. Beneïdes de Sant Antoni i primer ball dels dimonis de sa Coma. Amb l’acompanyament de la 
banda de música municipal. Concentració dels participants a les 11:15 a la plaça de les Estepes. 


