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DISSABTE 13 DE GENER
De 9 a 13 h Jornada de conservació i construcció 
de paret de pedra seca, a càrrec d’en Vicent Marí 
Palermet. Lloc de trobada: aparcament del poble.
DIUMENGE 14 DE GENER
Homenatge als nostres majors:
11 h Missa.
14 h Dinar al restaurant Gala Night.
DIVENDRES 19 DE GENER
Festa a l’escola:
9 h Concurs de dibuix.
10 h Xocolatada.
10.30 h Contacontes amb n’Encarna 
de las Heras. 
DISSABTE 20 DE GENER
20 h Nit del Rock a Corona. Amb l’actuació en 
directe de Dr. Trapero, Billy Flamingos i Morning 
Drivers. A l’envelat.
DIUMENGE 21 DE GENER
DIA DE SANTA AGNÈS
12 h Missa solemne i processó. Seguida de ball 
pagès, desfilada de carros tradicionals i degus-
tació de bunyols i vi de la terra.
19 h Teatre a l’envelat: Sa carai de caputxeta. A 
càrrec del Grup de Teatre des Cubells.
Divendres 26 de gener
19.30 h Xerrada divulgativa sobre la Xylella fasti-
diosa. Al centre social.
20.30 h Campionat de manilla. Al centre social.

DISSABTE 27 DE GENER
20.30 h Campionat de Cau. Al centre Social.
DIUMENGE 28 DE GENER
12 h Festa infantil. Amb jocs i tallers tradicionals. 
A càrrec de l’Escola de temps lliure i animació 
S’Espurna. A l’envelat.
13 h Concurs de coques dolces i salades.  
A l’envelat.
14 h Trobada de vesins. A l’envelat.
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18 h Teatre a l’envelat: Vivències. A càrrec de 
l’Associació de Vesins des Molí.
DIVENDRES 2 DE FEBRER
De 17 a 20 h Sessions teòriques sobre la nova 
plantació d’ametllers al pla de Corona. Al centre 
social.
20 h Llum d’ametller: caminada nocturna de 
Sant Antoni a Corona. Sortida del Passeig de Ses 
Fonts. Música de tots els temps amb el DJ Àngel i 
torrada popular sobrassada i vi pagès a l’envelat. 
En acabar, tornada en autobús gratuïta.

DISSABTE 3 DE FEBRER
De 9.30 a 11.30 h Visita a la nova plantació 
d’ametllers al pla de Corona.  Lloc de trobada: 
aparcament.
De 12 a 13.30 h Jornada tècnica d’esporgar 
d’ametllers vells. Trobada a l’aparcament.
20.30 h Finals campionat de cau i manilla. Al cen-
tre social.
DIUMENGE 11 DE FEBRER
10 h Sortida de marxa nòrdica. Lloc de trobada: 
plaça de l’Església.
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DISSABTE 17 DE FEBRER
9 h IV Recorregut de caça Festes de Corona. 
Jornada d’entrenament. Modalitat compak spor-
ting. Lloc: dalt de sa Plana de Corona.
De 11 h a 13 h Passejada respectuosa pel pla 
de Corona. Dirigida per en Pere Prieto (perio-
dista i col·laborador del llibre Corona: vida, gent 
i records) i acompanyada per l’Associació de 
Pageses Emprenyades.
12h. Sembrada de plançons d´ametller al pla 
de Corona amb els alumnes de l´Apima del 
Ceip santa Agnès inscrits dins del programa 
de  la ONU.” PLANTEMOS PARA EL PLANETA: 
CAMPAÑA DE LOS MIL MILLONES DE ARBOLES”
De 12 h a 19 h Festa de s’Ametlla de Corona. 
Mostra de productes i taller de rebosteria d’amet-
lla. A l’envelat.
13 h Torrada a preu popular. A l’envelat.
16 h VII Cursa Flor d’ametller. Informació i ins-
cripció al web: www.elitechip.com. Ho organitza 
el Club d’atletisme Sa Raval.
DIUMENGE 18 DE FEBRER
De 9 h a 14 h IV Recorregut de caça Festes de 
Corona. Tirada oficial. Modalitat compak spor-
ting. Lloc: dalt de sa Plana de Corona.
X FESTA A LA SITJA DE SA ROTA D’EN COCA
(23, 24 i 25 de febrer). La Festa de sa Sitja arriba 
al seu dècim aniversari. Enguany es posarà en 
funcionament un nou forn de pega. Exposició de 
maquinària antiga i moderna i d’eines tradicio-
nals relacionades amb la calç, el carbó i la pega. 

Demostració de feines del camp i degustació de 
coquetes de sobrassada.
DIVENDRES 23 DE FEBRER
10 h Encesa de la sitja. Diada escolar.
20 h Inauguració del nou forn de pega, seguit de 
festa pagesa amb sa Colla de Sant Rafel. Torrada 
de sobrassada i vi pagès  a preu popular.
DISSABTE 24 DE FEBRER
De 09 a 13 h Jornada de restauració i construc-
ció de pared de pedra seca a carrec de Vicent 
Palermet. Trobada a l’aparcament del poble.
12 h Passeig amb poni i carro.
13 h Concurs de trencar ametlles I de  postres 
relacionats amb la ametlla.
14 h Paella a preu popular
19 h Es de Corona feim colla. Festa popular amb 
ball pagès, cantada tradicional , gaites i molta 
diversió.
DIUMENGE 25 DE FEBRER
8 h Torneig de pesca. Lloc de trobada: aparca-
ment del poble.
10 h Demostració d’artesania tradicional.
11 h Tir amb bassetja per tots els boixos que vul-
guin participar.
12 h Prova de tir amb bassetja. Puntuable per al 
campionat d’Eivissa.
13 h Pesada del peix i lliurament dels premis.
14 h Dinada de frita de porc per a tothom a preu 
popular

... i continua la festa!



Vine a Santa Agnès de Corona i contempla el seu pla d’ametllers, omple’t les pupil·les 
amb els colors del camp: terra vermella poblada d’ametllers florits com si fossin neu, 
emmarcats pel verd de les muntanyes i el blau del cel... 

No, no ho somies... estàs en les mateixes Portes del Cel.

Només et demanem una cosa: ajuda’ns a preservar aquest entorn privilegiat que 
nosaltres, amb molt esforç, cuidem. És senzill: aparca en els llocs indicats, no trepitgis 
els sembrats, camina per els camins traçats, no arrenquis tanys d’ametllers perquè 
aquestes flors són futures ametlles i no deixis brutícia que uns altres hauran de recollir.

Benvingut visitant amic. 

Salut, 
La gent de Corona 

Escrit per Cristina Ribas
Regidora de Corona
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