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Saluda de l’alcaldessa

N
o tenc cap dubte que la força 
d’un poble es mesura, en bona 
part, per la seua capacitat asso-
ciativa i per les entitats veïnals 
que treballen per al bé comú. 

Cada una des del seu àmbit geogràfic, 
aquestes entitats aporten de primera mà a 
les administracions i al debat social les ne-
cessitats, les inquietuds i les ambicions dels 
ciutadans. 

És per aquest motiu que trob del tot encertat 
dedicar a les nostres associacions de vesins 
el programa de festes de Sant Bartomeu 
d’enguany, ja que sense la seua feina seria 
difícil entendre el municipi de Sant Antoni 
de Portmany dels nostres dies. La meua for-
ma de fer la política es basa precisament en 
la participació ciutadana i crec que escoltar 
abans d’actuar és bàsic per a fer les coses 

ben fetes. En aquest sentit, les associacions 
veïnals són un dels interlocutors més impor-
tants, amb els quals cal comptar sempre.

D’altra banda, a més del seu esperit de 
treball, trob del tot lloable la tasca cultural 
i festiva que fan aquestes associacions, al-
gunes de les quals es caracteritzen pel seu 
gran dinamisme i capacitat de reunió i pro-
moció d’actes i activitats de tota classe, co-
incidint amb les festes i dates senyalades. 

Des d’aquí convid a totes les associacions 
del municipi a continuar treballant per acon-
seguir tenir un Sant Antoni millor i a tots els 
ciutadans a participar-hi. 

I des d’aquí us convid també a tots i totes 
a gaudir d’aquestes festes de Sant Barto-
meu, tan especials per als portmanyins i les  

portmanyines, i les primeres que, com a al-
caldessa, tenc l’honor de presidir.
Molts anys i bons!

Pepita Gutiérrez Costa
Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Antoni 

de Portmany 
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Saluda del regidor

A
bans d'entrar en política activa, 
durant diversos anys he format 
part de la junta directiva d'una 
associació de vesins. Conec 
bé quines són les seues aspi-

racions i la gran feina que fan de manera 
altruista en benefici de tots. Aquestes en-
titats neixen amb la il·lusió d'unir i millorar 
la societat, valors del tot lloables i que crec 
que els polítics també hem d'intentar seguir, 
si volem estar a prop de la gent. Al cap i a 
la fi, l’Ajuntament no és altra cosa que una 
institució que ens uneix a tots.

Per això, em va semblar oportú dedicar les 
festes de Sant Bartomeu a aquest col·lectiu, 
el de les associacions veïnals, perquè re-
presenten el bo i millor de nosaltres matei-
xos. I de dedicar-lo a totes les associacions 

d'aquesta naturalesa del municipi de Sant 
Antoni de Portmany, perquè les festes de 
Sant Bartomeu són per a tots i de tots els 
vesins del municipi. I per a tots els eivis-
sencs i els residents a l'illa durant aquesta 
època, per descomptat.

Aquestes són les meues primeres festes de 
Sant Bartomeu com a regidor. Les festes 
patronals són tradició, serveixen per recor-
dar qui som i d'on venim, però també ens 
ofereixen moments de diversió i felicitat, 
moments per a compartir amb els qui més 
estimam i amb els nostres vesins. Esper que 
al llarg d'aquestes setmanes pugueu trobar 
molts moments d'aquests i que participeu 
en els diversos actes esportius, lúdics, cul-
turals i litúrgics que recull el programa de 
festes.

Facem entre tots unes festes a l'altura d'un 
poble i un municipi com Sant Antoni de Port-
many!

José Costa “Llampat”
Regidor de Festes i Joventut  

de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
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Concerts

Sant Bartomeu  
Sunset Revival 
13 d’agost. 22h. 

Barón Rojo.
14 d’agost. 22h.

Ressonadors.
20 d’agost. 22h.

Pota Lait.
21 d’agost. 22h.

S’Arenal Dance
27 d’agost. 22 h.

Statuas d Sal.
2 de setembre. 22h. 
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Associacions de vesins, 
un patrimoni social

S
egons consta al Registre d’Asso-
ciacions de l’Ajuntament, el mu-
nicipi de Sant Antoni de Portmany 
compta amb un total de 12 as-
sociacions de vesins actives, així 

com amb dos d’inactives, però que són re-
cordades per la seua important activitat du-
rant dècades passades: les associacions de 
vesins Caló des Moro i l’associació El Faro.

Per ordre d’antiguitat les associacions de 
vesins en actiu del municipi són les se-
güents: Sant Rafel, Corona, Can Bonet, Sant 
Mateu, Es Molí, Can Llaudis, Vénda de cas 
Arabins, Buscastell, es Puig des Planells, 
Can Tomàs, Sant Antoni de Portmany i Can 
Germà-Cala Salada. 

Entre totes aquestes associacions, su-
men aproximadament un total de 2.500 
socis, xifra que ens parla de la impor-
tància d’aquest moviment associatiu al 
nostre municipi. Una altra de les dades 
curioses és que les associacions més 
antigues són les més allunyades de la 
localitat principal del municipi i les més 
recents, les que en són pròpies.

La de Sant Rafel va ser registrada l’any 
1985 i la de Can Germà-Cala Salada el 
2008. Durant aquest quart de segle han 
anat sorgint les altres associacions, de ve-
gades per qüestions puntuals que afectaven 
una zona, sempre amb la voluntat d’unir es-
forços i opinions.

En tot cas, aquestes entitats treballen des 
de la societat civil i assenyalen les necessi-
tats i les demandes dels vesins de manera 
inequívoca. A continuació us parlam una 
mica de la majoria d’elles.
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Divendres 12 d’agost
•  A partir de les 19 h Bloop Festival, 

festival d’art contemporani i street art. 
Far de ses Coves Blanques.  
De l’1 al 15 d’agost.

•  20.30 h Inauguració de l’exposició de 
Paco Torres: Arte y Oficio. Espai Cultural 
Sa Punta des Molí. Fins al dia 27 d’agost

•  22 h Concert de Solpostos Musicals: 
Tales of Gloom. Auditori de Sa Punta des 
Molí.

Dissabte 13 d’agost
•  10 h Diada de jocs aquàtics. Gran 

dia de portes obertes per gaudir de 
diversos jocs aquàtics per als més petits. 
Organitzat per SerPro Sport. Piscina 
municipal de Can Coix.

•  20 h Cucanyes a la plaça d’Espanya.
•  20 h III Challenge de ciclisme en pista  

“El Far Paviments”. Velòdrom de Can Coix.

•  20 h Festa Sant Bartomeu Sunset Revival. 

La millor música dels 60 als 90 torna 
també a l’estiu a Sant Antoni. Vesteix-te 
per a l’ocasió i prepara’t per ballar sota les 
estrelles. Amb DJ Petit, DJ Vázquez i DJ Javi 
Box . Sa Punta des Molí.

•  21 h Torneig de petanca “12 hores 
nocturnes”. Pistes municipals Can Bonet.
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Associació 
de Vesins 
de Sant Rafel 

D
es de fa un quart de segle, l'As-
sociació de Vesins de Sant Rafel 
lidera les peticions de la població 
d'aquesta localitat del munici-
pi de Sant Antoni de Portmany 

i participa activament en tots els aspectes 
relacionats amb la vida del poble, sent-ne 
un dels seus principals referents socials. 
Actualment, amb el creixement que ha ex-
perimentat Sant Rafel i els canvis de morfo-
logia derivats de la construcció de la nova 
carretera, viu una etapa molt viva i d'ins-
tensa feina, buscant solucions a les noves 
demandes.

A principis d’any, els 132 socis de l'associ-
ació són cridats a reunir-se per debatre els 
problemes de Sant Rafel, cercar solucions 
entre tots i escoltar, de veu de la junta di-
rectiva, què s'ha fet i el que entre tots de-
cideixin que s'ha de fer. Al llarg de l'any, el 
primer dimarts de cada mes, és el moment 
en què la directiva, amb en Jaume Roig al 

capdavant com a president, tradueix les in-
quietuds dels vesins en accions concretes.

L'Associació de Vesins de Sant Rafel assu-
meix que és mal moment per demanar, però 
sap també que el poble “té moltes coses 
pendents”. Entre el més urgent, els vesins 
volen transformar la carretera que traves-
sa el poble i tenir un centre urbà més viu 
i enfocat al vianant, per tal de reactivar-lo. 
Una de les propostes de la junta és treure 
el trànsit per una circumval·lació i crear un 
centre a l’estil del de Santa Gertrudis. 

Mentre això es soluciona, els vesins s’han 
reunit amb el Consell d'Eivissa per demanar 
semàfors i passos elevats.
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Diumenge 14 d’agost
•  10.30 h Ruta de senderisme fins a 

cala Gració per joves de 6 a 15 anys. 
Sortida: davant l’Ajuntament.

•  19.30 h Espectacle d’animació, música, balls, 
jocs i participació de tot el públic per una tarda 
de diversió assegurada amb Cachirulo i els 
seus amics. Passeig de ses Fonts.

•  20.30 h Ruta de senderisme fins a sa 
Punta Galera. Sortida de la rotonda de 
Es Caló des Moro.

•  21 h Concert de Barón Rojo. Una de les 
bandes llegendàries del rock espanyol, 
una ocasió única per redescobrir 
una música imprescindible. Teloners: 
Magnam. Col·legi Cervantes.

Dimarts 16 d’agost
•  11 h Trofeu Tropicana de Vela Lleugera, 

classe optimist. Badia de Portmany
•  17 h Trofeu Tropicana de Vela Lleugera, 

classe Làser. Badia de Portmany

Dimecres 17 d’agost
•  14 h Lliurament premis de Vela 

Lleugera, classe optimist. Club Nàutic 
de Sant Antoni.

•  19 h Torneig de petanca. Torneig 
mixt, promoció de petanca per 
a simpatitzants i federats. Plaça 
d’Espanya.

•  20 h Lliurament de premis de Vela 
Lleugera, classe Làser. Club Nàutic de 
Sant Antoni.
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Associació de Vesins de Corona

L
’Associació de Vesins de Corona porta més de 20 anys treba-
llant perquè aquesta zona del municipi de Portmany sigui un 
bon lloc per viure. Tant en Joan Sureda, que va ser-ne presi-
dent durant 14 anys, com l'actual presidenta, na Nives Costa, 
creuen que a Santa Agnès de Corona, amb una població tan 

dispersa, és molt important que hi hagi un moviment ciutadà.

L’associació existeix des de fa un quart de segle i, des d’aleshores, 
ha passat per diverses etapes. En l’actualitat, es troba en plena for-
ma, amb una junta renovada i moltes ganes de fer coses. Al llarg de 
la seua existència ha lluitat perquè Corona tengués connexió telefò-
nica i per l’electrificació de la zona, un projecte gràcies al qual es va 
portar la llum elèctrica a més de 180 cases. 

I és que l'Associació de Vesins de Corona sempre ha jugat un pa-
per fonamental a l’hora d’organitzar juntament amb el Consistori 
les festes del poble o en el seu manteniment i embelliment, a l’hora 
també de pintar les façanes o netejar el cementiri per preparar
el dia de difunts i fins i tot va intervenir en la compra del solar per a 
la construcció del nou aparcament.

Una de les peticiones és la de fer una vorera que vagi des de la 
plaça de l’església fins al bar botiga de Cas Ferrer, per tal que la 
gent pugui passejar amb tranquil·litat per la via d’entrada i sorti-
da del poble. D’altra banda, l’actual junta dóna molta importància 
al patrimoni eivissenc i al seu foment i conservació i treballa en 
projectes d’apadrinament i restauració de sitges, parets de pedra 
i forns de calç.



Dijous 18 d’agost
•  11 h Prova de piragüisme de pista. A 

l’interior de la badia de Portmany.
•  14 h Lliurament de premis de 

piragüisme. Club Nàutic de Sant Antoni.
•  16 h Trofeu Ulisses Cat Match Race. 

Davant Ses Variades.
•  19 h Torneig petanca. Promoció de 

categories infantils i juvenils. Plaça 
d’Espanya.

•  19 h Festa de música i ball, degustació 
de sangria, bunyols i orelletes per als 
nostres majors, amb l’actuació del grup 
vocal de l’associació Cor de Sant Antoni. 
Local social de l’Associació de majors de 
Sant Antoni, edifici del Clot Marés.

•  19.30 h Visita-taller a l’exposició de Paco 
Torres a l’Espai Cultural de Sa Punta des 
Molí. Per a joves de 5 a 14 anys.

•  20 h Lliurament de premis Ulisses Cat 
Match Race. Club Nàutic de Sant Antoni.

Divendres 19 d’agost
•  18 h Trofeu de creuers “La Sirena”. Badia 

de Portmany.
•  18.30 h Trobada de Classics. Badia de 

Portmany.
•  20 h Exhibició Gimnàstica Rítmica. 

Passeig de ses Fonts.
•  21 h Cinema a la fresca. Auditori Punta 

des Molí
•  22 h Lliurament de premis Creuer i 

Classics. Club Nàutic Sant Antoni.

12
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Associació de Vesins 
de Can Bonet 

L
’Associació de Vesins de Can 
Bonet es va fundar l’any 1989 a 
una finca del barri anomenada 
Ca n’Arabí, amb una vintena de 
membres fundadors que encara 

avui dia formen part de la directiva, per 
donar a conèixer les necessitats d'una 
extensa zona que inclou els barris de Can 
Bonet, Ses Païsses y Sol y Descanso. Així, 
implicats al cent per cent en l'ordenació 
de la zona, l'associació ha estat la veu 
dels vesins davant de l'Ajuntament i altres 
administracions. 

Moltes de les activitats que l’associació 
realitza s’han anat consolidant any rere 
any, amb una  gran participació i accep-

tació. Al desembre, es bolca durant 10 
dies amb les festes de la Sagrada Família 
en què se celebren tot tipus d'activitats. 
Al gener, organitza des 
de fa 14 anys un viatge 
a la Península que ha 
portat als seus socis a 
conèixer gran part d'Es-
panya, Andorra i Portu-
gal. Al febrer, es fa una 
excursió a peu fins a Es 
Broll de Buscastell, per 
acabar amb una gran 
torrada.  I cada darrer 
diumenge de març or-
ganitza una multitudi-
nària paella popular.

En aquests moments, l’associació compta 
amb uns 600 socis aproximadament. Per 
una banda, hi ha els fills, germans, néts i fa-
miliars d’aquells primers socis fundadors; i, 
per l’altra hi ha els nous vesins del barri, que 
s’interessen per millorar la zona i s’associen 
per tal de continuar amb aquell objectiu clar 
amb el qual es va començar, ara fa ja 22 
anys.
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Dissabte 20 d’agost
•  16 h II Torneig popular de tennis de taula. 

Modalitat individual i dobles. Obert a 
totes les persones. Al pavelló municipal 
de Ses Païsses.

•  16.30 h Torneig de futbol 7. Tots 
contra tots a temps reduït. Inscripcions 
gratuïtes. Màxim 10 equips. Organitzat 
per Serpro Sport. Camp futbol 7 del 
complex esportiu de Can Coix.

•  De 20 a 22 h Diada i taller d’escalada 
per a tot es públic. Plaça Coixet.

•  20 h Cucanyes i jocs per a tothom a 
plaça d’Espanya.

•  20 h III Challenge de ciclisme en pista “El 
Far Paviments”. Velòdrom de Can Coix.

•  20 h Inscripció i sorteig del Torneig 
General de Petanca; sèniors, dames, 
infantils i Adiff. Plaça d’Espanya.

•  20.30 h Gran partit d’exhibició de futbol 
7 polítics vs funcionaris vs policía local 
vs periodistes. Camp de futbol 7 del 
complex esportiu Can Coix.

•  22 h Concert de 
Ressonadors. Les cançons 
eivissenques de sempre 
tocades amb la música 
d’avui, un pur espectacle 
sonor amb aquesta gran 
agrupació d’artistes. 
Teloners: D’Brois. Col.legi 
Cervantes.

2011Festes de Sant Bartomeu



Festes de Sant Bartomeu2011

15

Associació de Vesins 
de Sant Mateu 

L
'Associació de Vesins de Sant Ma-
teu està en marxa des de 1989. 
Va començar amb 17 socis i en 
l'actualitat ja arriben als 196. El 
detonant de la seua creació va ser 

la instal·lació de la línia telefònica i el rumor 
que s'anava a instal·lar un abocador en una 
coneguda finca de la localitat. 

Els membres fundadors van ser Purificació 
Cobos, Mariano Torres de can Cires, Anto-
nio Torres de can Pau, Antonio Cardona de 
can Toni Serra, Teresa Herrera de can Ferrer 
des Bosc, Vicente Prats de can Casetes, Jo-
sefa Torres i Antonio Serra de can Besora. 
Des de la seua fundació, els presidents de 
l'associació han sét Vicente Prats de can 
Casetes, Joan Bonet de sa Cova, Antonio 

Serra de can Besora i Juan Tur de can Mos-
son. Des de 2010 el president és Jose Riera 
de can Recó de baix. 

El seu objectiu és treballar pel benestar dels 
vesins de Sant Mateu, canalitzant les seues 
demandes davant les administracions, així 
com promoure activitats que mantenguin el 
poble actiu, tasca que comparteixen amb 
l'Associació de majors i l'agrupació folklòri-
ca Colla d'Aubarca . 

Amb l’Ajuntament organitza les festes pa-
tronals, col·labora en la prova atlètica Cursa 
des Pla d'Albarca i en altres que es celebren 
a Sant Mateu de diferents modalitats es-
portives. Gestiona la biblioteca i telecentre 
en coordinació també amb el Consell. Amb 
aquesta institució ha realitzat un projecte 
d'apadrinament de patrimoni. D'altra banda, 
l'associació gestiona les bústies de Correus 
de la localitat i organitza festes com el Car-
naval, la Diada del Soci, les Festes de Sant 
Joan i Sant Pere i la Festa des vi pagès, que 
es realitza des de 1991.
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Diumenge 21 d’agost
•  De 9 h a 18 h Torneig de Petanca festes 

Sant Bartomeu. Pistes de Can Bonet.
•  10 h XI Dia de la Piragua. Recorregut: 

CNSA - Cala Gració - CNSA.
•  11 h Excursió marítima per la zona 

nord de Sant Antoni per poder gaudir 
dels racons de la nostra costa i dels 
seus esplèndides vistes. Sortida de 
l’embarcació Capità Nemo. Inscripcions 
al Centre d’Informació Jove i en l’Oficina 
de Turisme. Fins al divendres 19 a les 14 
h. Imprescindible inscripció i presentació 
del tiquet a la barca. Places limitades. 

•  15 h Jocs populars per a nens a la platja 
de Cala Gració.

•  18 h Tallers d’armament de cartaginesos 
i romans i demostració de tir amb 
bassetja. Prepara’t per a la gran festa.

•  19 h Finals dels torneigs de petanca. 
Plaça d’Espanya.

•  20 h Lliurament de trofeus dels torneigs 
de petanca. Plaça d’Espanya.

IV Festa de la Terra, 
al Passeig de Ses 
Fonts
•  19 h Mercat pagès amb productes 

típics de la nostra horta. Degustació de 
síndries. Exposició de treballs d’artesania 

popular a càrrec de l’Associació Artesanal 
de Portmany.

•  20 h Ball tradicional eivissenc, a càrrec 
de Sa Colla de Sant Mateu.

•  21.15 h Concert de l’Agrupació Musical 
Santíssima del Crist de l’Agonia.

•  22 h Torrada de sardines i verdures de la 
nostra terra.

•  22.30 h Concert de Pota Lait. Rock 
eivissenc i mediterrani al 100%. Passeig 
de ses Fonts. Entrada gratuïta.

Veniu vestits de pagès i us convidarem 
a la torrada.
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Associació de Vesins de Can Llaudis 

D
es de 1993 està en marxa l'Associació de Vesins de Can 
Llaudis, creada amb la finalitat de promocionar, gestio-
nar, patrocinar i desenvolupar el bon funcionament dels 
elements comuns del barri, així com tot allò que com-
porta una bona convivència entre els vesins, i la millora i 

l’embelliment d’aquesta zona de Sant Antoni de Portmany. 

Al principi, l'associació estava composta per 36 membres, i avui ja 
són 57. Els membres fundadors van ser Vicente Pérez, Emilio López, 
Juan Morato, Maria Farmer, José Muñoz, Eulàlia Guasch, Francisco 
Verger, Francisco Hormigo, Antonio Luna, Enrique Pedroso i Carmen 
Perona. La presidenta actual és Maria Boned. 

Entre les seues activitats destacades, a més de les reunions periò-
diques, realitzen una torrada popular. Entre els seus objectius prin-
cipals es troben treballar pel barri i fomentar la unió i la participació 
dels vesins en els temes que els incumbeixen de primera mà, així 
com tenir una entitat a través de la qual poder expressar les seues 
inquietuds i aspiracions. 



Dimarts 23 d’agost
•  19 h Degustació d’orxata i fartons 

a càrrec de la Associació cultural 
valenciana. Plaça d’Espanya.

•  19 h El món de Piruleto. El xou de 
Piruleto i la col·laboració dels seus 
amics Bob Esponja, Dora la exploradora 

i Pocoyo, amb moltes sorpreses més. 
Passeig de ses Fonts.

•  20.30 h Actuació del Cor de la 
Hermandad Rociera de Sant Antoni.  
Plaça d’Espanya.

•  22 h Irena i David presenten un fantàstic 
espectacle de circ, amb actuacions 
espectaculars, humor, màgia i moltes 
mes sorpreses. Plaça d’Espanya

•  00 h Gran traca de benvinguda a Sant 
Bartomeu. Plaça d’Espanya.

Dimecres 24 d’agost
DIA DE SANT 
BARTOMEU
•  08 h Gran mascletà i xocolatada a la 

plaça d’Espanya.
•  20 h Missa solemne a l’església 

parroquial. A continuació, processó.
•  21.30 h Balls típics a càrrec de Sa Colla 

de Can Bonet, Los Becarios i el Grup de 
jotes de Villanueva de la Vera (Cáceres). 
Passeig de ses Fonts.

•  22.15 h Gran Cabaret Passion Dance 
presenta el seu nou espectacle: 
Burlesque. Passeig de ses Fonts.

•  23.30 h Presentació del concert de 
l’Orquestra Tanit.

•  00 h Gran castell de focs artificials a la 
badia de Portmany, que s’encendrà des 
de sa punta des Molí. La festa continua 
amb el concert de l’Orquestra Tanit.
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“La Corporació municipal us desitja a tots 
unes molt bones festes de Sant Bartomeu.
Que durant aquests dies trobem moments 
per compartir, disfrutar i estimar-mos 
encara més el nostre poble.”
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Dijous 25 d’agost
•  20.30 h Master class d’Aquagym. 

Vine a gaudir d’una classe d’Aquagym 
ambientada amb Festa Hawaiana. Per 
a tots els adults amb ganes de passar-
ho bé. Veniu disfressats. Organitzat per 
Serpro Sport. Piscina municipal.

Divendres 26 d’agost
•  11 h XII Concentració motorista Paladins 

2011. Canvi de tiquets per resguards 
d’ingressos i lliurament de bossa de 
regals. Fins a les 20h. Hotel Abrat de Sant 
Antoni.

•  17.30 h Obertura de portes del Club 
Super Garrits, el cap de setmana dels 
nens a Sant Antoni. Pati de l’escola 
Cervantes. Un esdeveniment per a tota 
la família: activitats que nens i els no tan 
nens gaudiran. Tallers, castells inflables, 
berenar, pintacares, festa de l’escuma 
i moltes sorpreses. No podeu fallar! 
Organitzat per Albert de Showsibiza.com.

•  18 h Benvinguda, presentació i photocall amb 
els tres personatges infantils més famosos del 
moment. Saps qui són? No perdeu l’oportunitat 
de fer-vos una foto amb ells.

•  18:15 Taller de maquillatge, tallers 
creatius i totes les atraccions disponibles.

•  18.30 h Passeig en poni.
•  19 h Festa de l’escuma amb Albert. 

Porta la teva eina més original, globus, 
galledes, pistoles d’aigua, etc.
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Associació de Vesins de Buscastell

L
'Associació de Vesins de Buscastell 
es va crear el 1998, amb 222 so-
cis, i actualment en són uns 400. 
Els seus membres fundadors foren 
Juan Colomar Ribas (Can Tixedó), 

Catalina Costa Torres (Can Sastre), María 
Torres Ribas (Can Pou des Torrent), Vicen-
te Riera Costa (Can Pou des Torrent), Jose 
Prats Ribas (Can Micaleta), Catalina Costa 
Bonet (Can Pep March)i Catalina Prats Prats 
(Can Pep de sa Plana).

Els seus objectius són aconseguir tenir un 
barri net, polit i segur, aconseguir que to-
tes els vesins se sentin identificats amb les 
tasques que porta a terme l'associació i ser 
la veu dels vesins davant l'Ajuntament i les 
altres administracions. L'associació treballa 
per resoldre els conflictes que sorgeixen i 
tracta d'aconseguir tota la informació i ajuda 
que per llei correspon. A través seu es posa 

en coneixement de les autoritats situacions 
que van contra l'entorn (abocament de runa, 
pintades en edificis, tancament de camins 
públics...) i es gestiona la bona conservació 
i millora les infraestructures i el serveis per 
a la comunitat (escoles, aigua potable, elec-
trificació...).

D'altra banda, l'associació promou actes 
festius, esportius, culturals i socials al llarg 
de tot l'any: caminades, matances, concerts, 
excursions en vaixell.... Tot amb l'objectiu 
de promocionar i promoure la nostra cultu-
ra i els nostres costums i el producte local. 
L'associació organitza les festes patronals 
de Forada. Al llarg de tot aquest temps s'han 
fet excursions amb autobús per visitar Ca-
ses Santes, paelles, matances, excursions 
per anar a buscar pebrassos, tornejos de 
futbol sala, la festa per la gent gran, con-
certs musicals; sortides per mar o una dia-

da en benefici de l'Associació Disparate, de 
nens discapacitats, entre d'altres. 

Enguany també ha organitzat juntament 
amb l'Institut d'Estudis Eivissencs la revetlla 
de la nit de Sant Joan, que va ser tot un èxit 
d'assistència. 
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Diumenge 28 d’agost
•  09 h 30a Prova d’Agility UCA, puntuable 

per al campionat d’Espanya 2012 de la 
RSCE. Instal.lacions al Club Agility al camí 
vell de Sant Mateu.

•  10 h XVII Travessia nedant des caló des 
Moro a sa Cova de ses Llagostes. Sorteig de 
diverses llagostes entre tots els participants. 
Sortida des Es Caló des Moro.

•  10.30 h II Trofeu Festes Sant Bartomeu 
de Mountain bike (BTT). Ses Variades.

• 19 h Tir amb ona. Pedrera d’en Rotes
•  19 h Pintada infantil de camisetes. Plaça 

dels pintors al Passeig de les fonts.
•  21.30 h Concert de la Banda de música 

de Sant Antoni de Portmany. Plaça Nord 
de l’església. 

•  19 h Festa de l’escuma amb n’Albert. 
Porta la teva eina més original, globus, 
galledes, pistoles d’aigua, etc.

•  19 h Activitats de la XII Concentració 
motorista Paladins 2011, jocs d’habilitats, 
exposició de motos, actuacions i 
atraccions diverses, lliurament de premis, 
sorteig de regals, fi de festa. Hotel Abrat.

•  19 h 29a Prova d’Agility UCA, puntuable 
per al campionat d’Espanya 2012 de la 
RSCE. Instal·lacions al Club Agility al camí 
vell de Sant Mateu.

•  20 h III Challenge de ciclisme en pista  
“El Far Paviments”. Velòdrom de Can Coix.

•  21 h S’Arenal Dance. Vine a la festa de 
la lluna plena a la platja i a gaudir d’un 
festival amb la millor música dance 
i l’actuació de DJ’s locals. Platja de 
s’Arenal.
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Dissabte 27 d’agost
•  12 h Sortida mototurística de la XXI 

Concentració motorista Paladins 2011. 
Hotel Abrat.

•  17.30 h Trofeu Festes de Sant Bartomeu 
tir al plat. Polígon de tir de Cap Martinet

•  17.30 h Obertura de portes del Club 
Super Garrits, el cap de setmana dels 
nens a Sant Antoni. Pati de l’escola 
Cervantes. Un esdeveniment per a tota 
la família: activitats que nens i els no tan 
nens gaudiran. Tallers, castells inflables, 
berenar, pintacares, festa de l’escuma 
i moltes sorpreses. No pots fallar! 
Organitzat per Albert de Showsibiza.com.

•  18 h Benvinguda, presentació i photocall 
amb els tres personatges infantils més 
famosos del moment. Saps qui són? No 
perdeu l’oportunitat de fer-vos una foto 
amb ells.

•  18.15 h Taller de maquillatge, tallers 
creatius i totes les atraccions disponibles.

• 18.30 h Passeig en poni.
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Associació de Vesins 
de Can Tomàs

C
reada el 2005, després de di-
verses reunions i molt de treball, 
amb l'ajuda de l'Associació de 
Vesins de Can Bonet, va néixer 
l'Associació de Vesins de Can 

Tomàs, amb la intenció d'unir tots els resi-
dents de la zona i tenir així una veu comuna 
per exposar les seues opinions per millorar 
el barri.

Entre els membres fundadors hi va haver 
Gabriel Sánchez, també president de l'en-
titat, Francisco Serrano, Jaume Marí, Luis 
Crujera, Toni Jordi, Manuel Gomez i Juan 
Tur.

Per mor de la seva joventut, encara no han 
realitzat cap activitat de cara a l'exterior, 

però tenen la intenció d'activar aquest as-
pecte, per fomentar l'amistat i l'entreteni-
ment entre els vesins.

La seua demanda principal és equiparar 
Can Tomàs amb la resta dels barris rurals 
del municipi de Sant Antoni de Portmany, 
dotant-lo d'un millor clavegueram, enllu-
menat, asfaltat i neteja, així com avançar 
en l'eradicació dels focus de brutícia que 
hi ha al barri a causa l'incivisme d'algunes 
persones.
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Dimarts 30 d’agost
•  21 h Master class de Pilates + GAP. 

Descobreix les noves tendències de 
l’activitat física amb aquesta classe de 
Pilates que aviat estarà en el teu complex 
esportiu. Organitzat per Serpro Sport. 
Piscina Municipal.

Divendres 2 
de setembre
VII Festa de cartaginesos i romans. 
Platja de s’Arenal (1a jornada)
•  18.30 h Jocs infantils a la platja 
•  21 h Trobada de cartaginesos i romans, 

sopar de germanor, música i jocs 
populars.

•  22 h Concert de Statuas d Sal La banda 
eivissenca de rock més aclamada de tots 
els temps, en viu a la platja.

•  Veniu vestits de cartaginesos o 
romans, per formar part d’un dels 
equips guanyadors.

•  20.30 h Inauguració de l’exposició de Pere 
Ignasi. Espai Cultural Sa Punta del Molí

Dissabte 3  
de setembre
•  9 h XXIX Trofeu de Judo Festes Sant 

Bartomeu. Poliesportiu Sa Pedrera.

•  VII Festa de cartaginesos i romans. 
Platja de s’Arenal (2a jornada)

24

• GRAN BATALLA
•  18 h Concentració dels exèrcits i 

desfilada de tropes: Cartaginesos, a 
l’Ajuntament de Sant Antoni; Romans, a 
l’aparcament del Ruedo.

•  19.30 h Desembarcament i tractat de 
pau entre els dos exèrcits i gran batalla 
de tomates.

• 21.30 h Torrada de convivència.
•  22 h Concert de Raggatunning. Música 

de patxanga i disco-party. No faltis al 
concert més divertit de l’illa.

•  Allista’t al teu exèrcit. Informa’t al 
Centre d’Informació Jove de Sant 
Antoni o en el Bar Sa Famili.
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Associació de Vesins de Sant Antoni

L
'Associació de Vesins de Sant An-
toni és una associació jove, que va 
néixer el 2007 de la mà dels socis 
fundadors Joan Torres, Mª Carmen 
Muñoa, Antonia Portas, Antonio Bo-

ned, Amalia del Alamo, Jose Luis González, 
Javier Prats, Manuel Balboa, Remedios Mo-
reno y Vicente Marqués.

El motiu que va dur aquestes persones a 
crear l'associació va ser el de millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans del principal 
nucli urbà del municipi i tenir un grup que 
fes força davant les diferents administraci-
ons per tal d'assolir les seues necessitats, 
tot assenyalant-los els problemes i plante-
jant solucions.

En un principi, l'Associació de Sant Antoni 
abastava unes 30 famílies, però ha anat 
creixent a poc a poc i en l'actualitat són 

prop de 200 famílies les que estan impli-
cades en aquesta entitat. Tot i que encara 
no tenen una Comissió de Festes ni realit-
zen cap acte social ni cultural propi, anual-
ment realitza una paella per a tots els socis, 
sufragada íntegrament amb la seua quota 
anual de 10 euros.

Com ja hem dit, l'objectiu principal de 
l'associació és la millora de la qualitat de 
vida dels vesins del 
poble de Sant Antoni, 
en general. Demanen 
davant les adminis-
tracions competents 
principalment la mi-
llora en aspectes com 
la remor, la neteja, els 
problemes de con-
vivència en general. 
Ofereixen als seus  

socis assessorament i informació i es reu-
neixen periòdicament amb les autoritats.

Els seus membres destaquen que l'associa-
ció encara és jove, però que ha omplit un buit 
important de l'associacionisme a Sant Antoni, i 
més quan a molts barris i pobles del municipi 
compten amb associacions de vesins, algu-
nes d'elles amb una dilatada trajectòria.
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Diumenge 4 
de setembre
•  18 h XXXIII Mini Maratón Fiestas Sant 

Bartomeu. Passeig de ses Fonts.
• Tarda de ball al Passeig de ses Fonts
•  20 h Exhibició de l’escola de ball Eivi-

Dance Junior.
• 21 h Actuació de Pampa Argentina.
•  22.15 h Actuació del grup de ball 

professional Eivi-Dance.

Recorda’t que:
Divendres 9 
de setembre
•  21 h XIV Mostra de Curtmetratges. 

Auditori Punta des Molí

Dissabte 10 i 
diumenge 11 
de setembre
Fira d’Estocs

De l’11 al 18 
de setembre
Exposició del XXVIII Concurs de dibuix 
infantil festes Sant Bartomeu. Espai jove.

Del 14 al 21 
de setembre
Cursos d’estiu de la Universitat 
Internacional del Mar 2011. CIM, far de ses 
Coves Blanques.

16, 17 i 18  
de setembre
Fira Marinera Medieval.
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Associació de Vesins 
de Can Germà-Cala Salada

F
a quatre anys, el 2007, un grup de vesins del barri de Can 
Germà i Cala Salada van decidir crear aquesta associació 
veïnal, amb la vista posada a apropar els vesins i unir esfor-
ços per a la correcta urbanització de la zona, així com per 
realitzar activitats comunes i defendre els interessos dels 

seus socis en diversos aspectes.

Els seus socis fundadors són Joan Ribas, Joan Rosello, Juan Suá-
rez, Vicent Costa, Vicent Mestret, Miguel Santos, Rafael Costa i José 
Antonio Verdugo.

A hores d’ara, l'associació està presidida per Rafael Costa i compta 
amb 85 socis, que realitzen diverses reunions ordinàries i extraor-
dinàries al llarg de l'any, així com una paella i una rifa.

A més d'avançar en una correcta urbanització de la zona, una altra 
de les seves principals peticions és aconseguir un millor règim fis-
cal per als seus immobles i finques, igualant així els impostos que 

paguen amb altres zones del municipi. En general, intenten tenir veu 
i participar en les decisions que es prenen al barri i que els afecten 
de manera directa o indirecta.






