Programa d'activitats
Diumenge 8 de gener
HOMENATGE ALS NOSTRES MAJORS
11 h Missa
14 h Dinar al restaurant Gala Night.
Dissabte 14 de gener
11 h Jornada de voluntariat ambiental al voltant del pla de Corona.
En acabar, hi haurà un aperitiu per als participants.Lloc de trobada: aparcament de
Corona.
Divendres 20 de gener
FESTA A L'ESCOLA DE CORONA
9 h Concurs de dibuix.
10 h Xocolatada.
10.30 h Contacontes.
Dissabte 21 de gener
DIA DE SANTA AGNÈS
12 h Missa, processó, ball pagès, degustació de bunyols i vi de la terra i desfilada
de carros.
NIT DE ROCK
20.30 h Amb les actuacions de Poison Ivy, un grup format per les al·lotes més rockeres
de l'illa i Projecte Mut, el millor folk rock pitiús. A l'envelat.
Diumenge 22 de gener
18 h Operació peix frit. Representació teatral a càrrec del Grup de Teatre des Cubells.
A l'envelat.
Dissabte 28 de gener
12 h Festa infantil amb el mag Albert. Màgia, jocs, música i diversió assegurada.
A l'envelat.
13 h Concurs de coques dolces i salades. A l'envelat.
14 h Trobada de vesins. A l'envelat.
16 h One man show. Espectacle a càrrec de n'Albert. A l'envelat.
19 h Es mijorals de Don Mariano. Representació teatral a càrrec de l'Associació de
Vesins des Molí. A l'envelat.
Diumenge 5 de febrer
11 h Mercat d'artesania i articles segona mà. A la pista esportiva de l'aparcament
de Corona.
14 h Dinar solidari en benefici de Mans Unides. A l'envelat.
Dissabte 11 de febrer
LLUM D'AMETLLLER
20 h Caminada nocturna 'Llum d'ametller'. Recorregut: Sant Antoni – Corona.
Sortida de davant l'Ajuntament. Tornada gratuïta amb autobús.
I a partir de les 20 h, a Corona: festa i música de tot temps amb el DJ Ángel i torrada de
sobrassada i vi pagès a preu popular. A l'envelat.
Diumenge 12 de febrer
10 h Sortida de marxa nòrdica. Recorregut: pla de Corona. Si voleu bastons, heu
d'escriure un missatge electrònic amb les vostres dades a esports@santantoni.net.
Lloc de trobada: plaça de l'església.
20 h Campionat de tuti. Al centre social.

Divendres 17 de febrer
20 h Campionat de manilla. Al centre social.
Dissabte 18 de febrer
9 h Entrenament del III Recorregut de caça Festes de Corona (modalitat Compack
Sporting). Lloc: dalt de sa Plana de Corona.
20 h Campionat de Cau al Centre social
Diumenge 19 de febrer
De 9 a 14 h Tirada oficial del III Recorregut de caça Festes de Corona (modalitat
Compack Sporting). Lloc: dalt de sa Plana de Corona.
10 h VI Cursa Flor d'Ametller. Inscripcions al web www.elitechip.com.
Organitzada pel Club d'Atletisme Sa Raval.
24, 25 i 26 de febrer
FESTA A SA ROTA D'EN COCA. PRIMER FORN DE CALÇ I NOVENA SITJA.
Exposició d'eines relacionades amb la calç i de maquinària antiga i moderna. Demostració de feines del camp i visita a les caseres d'abelles restaurades de la finca. Durant tot
es cap de setmana.
Divendres 24 de febrer
10 h Encesa de la sitja. Diada escolar.
20 h Festa pagesa amb la col·laboració de Sa Colla de Sant Rafel. Torrada de sobrassada
i vi pagès a preu popular.
Dissabte 25 de febrer
9 h Encesa del forn de calç.
12 h Passeig amb poni i carro.
14 h Paella per a tothom a preu popular.
19 h Es de Corona feim colla, festa popular amb ball pagès, cantada tradicional, gaites
i molta diversió.
Diumenge 26 de febrer
8 h Torneig de pesca. Lloc de trobada: aparcament de Corona.
10 h Demostració d'artesania tradicional.
10 h Volta cicloturística amb BTT fins a la sitja. Organitzada per Master Team.
Lloc de trobada: aparcament de Corona, a partir de les 9.30 h.
13 h Pesada del peix i lliurament de premis.
14 h Dinada de frita de porc per a tothom a preu popular.

I en acabar, continua la festa!
Organitza:

Col·labora:

Patrocina:

santantoniambcor2030.es

Imatge, des de feia molts anys insòlita, del pla de Corona negat després de les
plogudes torrencials de 18 i 19 de desembre de 2016.
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