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Del 9 al 31 d'agost
Torneig de Tennis Festes Sant Bartomeu 2021. Individual, dobles i infantil (de 8 a 
14 anys). A la pista municipal de tennis de Sant Rafel. Més informació i inscripció al 
telèfon: 649 195 587. Organitzat per la secció de tennis del CF Sant Rafel.
                                             
Dijous 19 d’agost                             
19 h Sa festa des majors. Música, bona companyia i millor ambient. Organitzat per 
l'Associació de persones majors de Sant Antoni de Portmany. Al local de la tercera edat 
des Clot Marès.                                                                
                                    
20 h Festival Brisa Flamenca amb Estrella Morente i María Terremoto. Per 
primera vegada a l'aire lliure. Les veus d'Estrella Morente i María Terremoto ompliran 
de sentiment Sa Punta des Moli. Portes obertes una hora i mitja abans. Entrades a 
www.wegow.com. A Sa Punta des Molí                                                                                                                                     
                                                                                                                                  
Divendres 20 d’agost
18.30 h Torneig de petanca de veterans i simpatitzants. Pistes de petanca de la 
plaça d'Espanya. Inscripcions gratuïtes al mateig día.

21 h Sant Antoni al segle XX. Projecció de fotografies d’en Toni Ribas, Figueretes. A 
la plaça de darrere l'església.
                            
22 h Jamón & Flamenco. Espectacle flamenc ‘Por mis veinte años’, basat en els 20 
anys de carrera de Rubito Hijo, l’artista guanyador de la Lámpara Minera 2003. Portes 
obertes una hora i mitja abans de l’inici. A Sa Punta des Moli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dissabte 21 d’agost
17 h Sant Antoni Trekking Day. 5 km de ruta a peu no competitiva acompanyada 
de guies. Sortida des caló des Moro. Tota la informació i inscripcions a la web:  
https://www.ibizabtt.com/ 

18 h Torneig de petanca nocturn Festes de Sant Bartomeu. Organitzat pel 
Club Petanca Sant Antoni. A les pistes del poliesportiu Ses Païsses.

18 h Activitats juvenils a s’Arenal. Jugger, un esport alternatiu d’allò més divertit; i 
Watergunball, un joc refrescant amb l’aigua com a protagonista. Organitza l’Associació 
Dracs d’Eivissa. Informació a dracsdeivissa@gmail.com.  A l’inici de la platja s’Arenal.
                                              
18.30 h Trikids Challenge Sant Bartomeu. Triatló infantil al complex esportiu Can 
Coix. Informació i inscripció a https://ibizabluechallenge.com/trikids-challenge.

19 h Escacs a la Fresca Sant Bartomeu 2021. Obert d’escacs popular per a tots 
el perfils: aficionats, principiants, joves, séniors… Partides ràpides. Entre 7 i 8 rondes. 
Inscripció gratuïta el mateix dia de 18.30 a 18.50 hores, o anticipada escrivint a 
amics.escacs.eivissa@gmail.com. A la plaça de darrere de l'església.
                                               
21.30 h Sant Antoni Night Run. Trail de 10 km. Sortida des caló des Moro.
Tota la informació i inscripcions a la web: https://www.ibizabtt.com/                                                                                       
                                                                                            
22 h Concert de Joven Dolores. El millor rock indie eivissenc arriba a Portmany! 
Portes obertes una hora i mitja abans de començar. A Sa Punta des Moli.
                                                                                                                                                
Diumenge 22 d’agost
20.30 h Espectacle professional Dream Show. Espectacle de varietats i balls 
clàssics i actuals: Michael Jackson, Ed Sheeran, balls tribals... Amb un vestuari espectacu-
lar, perquè tothom gaudeixi d’un gran espectacle. A Sa Punta des Molí.                                                                                                                                                    
  
22 h Concert de Chimichurri. Llegendari trio de Formentera que interpreta clàssics 
del rock i el pop de tots els temps.   A Sa Punta des Molí.
                                               
Dilluns 23 d’agost
20 h Solpost electrònic. Sessió jove musical amb el DJ eivissenc Yor D.  A Sa Punta 
des Molí.

21 h Experiència Vinyalia. Descobreix el vi de la nostra terra.  A la terrassa del 
restaurant Es Nàutic.

Dimarts 24 d’agost. Dia de Sant Bartomeu
19 h El desván mágico. Espectacle familiar de màgia en el que el mag Albert viatja a 
la infància quan obre les golfes de casa del seu avi, que portaven anys tancades. A Sa 
Punta des Molí.

20 h Missa solemne en honor a sant Bartomeu apòstol. A l'església de Sant Antoni.                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                      
21 h Exhibició de ball pagès . A la plaça de darrere l'església.                                            
                                                                                                                                                                  
22 h  Concert de Lemot. La nova promesa del pop rock nacional, que ha enamorat el 
públic i la crítica a base de grans cançons i bones melodies. Un bon directe per gaudir de 
la feina ben feta, la il·lusió i el talent. A Sa Punta des Molí.

Dimecres 25 d’agost
19.30 h Ses Pageses de Portmany. Presentació de les figures de pageses pintades 
per alumnes de les escoles del municipi. Al jardí de Sa Punta des Molí.

Divendres  27 d’agost
Torneig de Pàdel Visit Sant Antoni. 27, 28 i 29 d’agost al Cebo Pàdel. Més informa-
ció i inscripció als telèfons 664 414 501 o 649 112 545.                                                                                                                                                                                                                               
                                       
22 h Idò Mata'ls Band. Spin-off musical de la saga de pel·lícules de mafiosos pagesos. 
Un espectacle de rock pagès pensat per fer riure i entretenir el públic amb el seu carac-
terístic humor.  A Sa Punta des Molí.                                                                                          
                                                                        
Dissabte 28 d’agost
10 h XX Dia de la Piragua. Inscripció al Club Nàutic Sant Antoni. Recorregut: club 
nàutic – interior de la badia - club nàutic. Tota la informació a http://eventsesnautic.sailti.-
com/es/default/races/race/text/xx-dia-piragua-es

12 h La Cova dels Dracs XXL. Jocs de taula i rol, làser X, zona pícnic, Funko-Bingo i 
moltes sorpreses. A l’Espai Jove. Tota la informació a dracsdeivissa@gmail.com.
  21.30 h  Pisando Fuerte. Presentació de l’espectacle de l’Estudi de dansa Adrián 
Pineda. A Sa Punta des Molí. 

Diumenge 29 d’agost
9 h Torneig de Warhammer 40000. Premis als dos millors jugadors i a l’exèrcit millor 
pintat, i un sorteig entre els participants. A l’Espai Joves. Tota la informació a dracsdeivis-
sa@gmail.com.

21 h Nits Amples: Braca de cabra. Espectacle familiar de  clown i màgia. A la plaça 
de darrere de l'església.

Dissabte 4 de setembre
10 h II New Moves Sant Antoni. Workshop de ball hip hop, amb la participació de 
coreògrafs d’àmbit nacional.  Al poliesportiu Ses Païsses. Inscripció i més informació a 
newmovesst@gmail.com o en el compte d’Instagram @newmovesst.
                             
17.30 h Trofeu BTT XCO Festes de Sant Bartomeu. A sa Talaia de Sant Antoni. 
Organitzat pel Club Ciclista Sant Antoni.
 
21 h XXIII Mostra de curtmetratges. A l'auditori de l’espai cultural Sa Punta des Molí.
       
Diumenge 5 de setembre
9 h  Mini marató festes de Sant Bartomeu. Al Passeig de ses Fonts. Organitzat per 
la Joventut Atlètica Sant Antoni (JASA). Inscripcions: https://www.elitechip.net/

21h Concert de la Banda de música de Sant Antoni. A la plaça de darrere de l'església.
 

NOTA IMPORTANT: a causa de les restriccions relacionades amb la Covid-19,  totes les activitats tenen un aforament limitat. Els assistents han de complir les normes que estableixi 
l’autoritat sanitària i els majors de 6 anys han de dur la mascareta posada. Estau atents als mitjans municipals (web i xarxes socials) pels possibles canvis o novetats que es puguin 
produir a la programació. Les activitats referides a Sa Punta des Molí es celebraran a l’aparcament d’aquest recinte, un espai festiu a l’aire lliure creat per a aquestes festes.


