
www.ajsantamariadelcami.net

Sant
Antoni

2017



DIUMENGE 8 DE GENER
A les 20 h, a Ses Cases des Mestres
Homenatge a Joan Artigues “Trespols. Vers als colors”
Lectura dramatitzada de poemes d’Antoni Truyols i musicada per 
Gori Negre i Joan Garau, inspirats en pintures de Joan Artigues, 
fetes damunt trespol i ja desaparegudes.
Rapsodes: Lluc Rosselló Pascual, Neus Martorell Dols, Antoni 
Truyols Bonet.

DILLUNS 9 DE GENER
A partir de les 17.30 h, al Casal de Joves s’Estació
Taller de ximbombes 
Inscripcions al Casal de Joves fins dia 7 de gener.

DIMARTS 10 DE GENER
A partir de les 17.30 h,
al Casal de Joves s’Estació
Taller de màscares de dimoni.
Per a nins i nines a partir de
6 anys acompanyats d’un adult
que l’ajudarà a fer la màscara.
Inscripcions al Casal de Joves
fins dia 7 de gener.

DISSABTE 14 DE GENER
A les 18 h i a les 20.30 h, a Ses Cases des Mestres
Dos mundos bajo un mismo sol
pseudomusical de rock a càrrec de Hyde XXI.
Més informació cartells a part.

DILLUNS DIA 16 DE GENER
A  les 18.30 h, al carrer Rosari, 36
Sortida del dimoni Feliu i concentració de tots els dimonis que 
s’hauran fet les màscares al Casal de Joves S’estació, Dimo-
nions de Factoria de so i tots aquells que hi vulguin participar

Passacarrers dels dimonis amb l’acompanyament de BA-
TUKAOS (la batucada del Casal)

Programes a part 
Organitza: Casal de Joves s’Estació i Quintos 1997
Col·laboren: família de Gabriel Juan Salom “Biel Feliu”, Rafel Es-
tarellas, Tomeu Grau, xeremiers, músics i Ajuntament de Santa 
Maria del Camí.

A les 19.45 h, a la Plaça de la Vila
Correfoc i encesa del fogueró a càrrec de la colla de Dimonis 
Petits de Santa Maria del Camí 

A partir de les 20 h, a la Plaça de la Vila
Correfoc a càrrec de Dimonis de Factoria de So acompanyats 
d’altres colles 
i actuació dels Grollers de sa Factoria
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- NORMES PEL CORREFOC -
- S’ha de dur roba de cotó, a ser possible vella, el cap, els 
ulls i les orelles protegits, i els peus protegits amb botes o 
sabates de pell
- No es poden utilitzar durant l’actuació productes pirotèc-
nics particulars, només els que duguin els dimonis
- S’ha de respectar l’espai del correfoc, sempre seguint les 
indicacions del personal autoritzat
- No tirar aigua, ni qualsevol altre tipus de líquid, perquè la 
pólvora banyada és incontrolable i així evitarem patinades i 
caigudes
- Encara que s’hagin de complir totes les normes tothom ha 
de botar i ballar davall el foc
Consells en el cas de cremar-se: 
- Acudir al punt sanitari
- Tirar-se a terra en cas de flama, no córrer perquè 
s’escampa més

DIMARTS 17 DE GENER
A les 17 h, a l’Església Parroquial
Beneïdes de Sant Antoni
Concentració a la Plaça de la Vila

DIVENDRES 20 DE GENER
A les 20 h, a Ca s’Apotecari
Presentació dels nous vins de 7103


