
PROGRAMA DE FESTES DE NADAL 2021
 Un Nadal de Neu

Aquest desembre han tornat a Portmany els 11 fullets de Nadal, que s’amaguen per diversos llocs del poble. Els heu de

buscar  i  escoltar  les  seues  històries,  fer-vos  una  foto  amb  cada  fullet  i  pujar-les  a  les  xarxes  socials  amb  l’etiqueta

#NadalDeNeu2021 

També es tornarà a celebrar els concursos organitzats per alegrar i animar el poble de decoració de façana, finestra o

balcó i de pessebres originals.                                         

                                  

Aquest any hi ha diversos escenaris i espais ambientats amb activitats per a tothom.

Consultau horaris  habituals segons espai i activitat.

Mes informació a www.santantoni.net                                         

    

                                                                        

Dijous 2 de desembre

18.30 h Encesa dels llums i l’arbre de Nadal i  inauguració del mercat de Nadal. Cantada de nadales a càrrec dels

alumnes dels col·legis del municipi. Al Passeig de ses Fonts.

                                                                                  

Divendres 3 de desembre     

                                                                                                                                                                        

11 h Mercat de Nadal. Parades d’artesans, comerciants, establiments de restauració, en�tats solidàries, associacions,

en�tats benèfiques sense ànim de lucre i les APIMA del municipi.  Actuacions, tallers i ac�vitats diverses. Del 2 de

desembre al 8 de gener; de dilluns a dijous de 17 h a 22 h, i de divendres a diumenge  d’11 a 24 hores. Al passeig de

ses Fonts. 

A més tots els caps de setmanes i fes*us concerts en directe. 

                                                                                

18 h Inauguració de la caseta del Pare Noel. Els elfs us esperen a la caseta del Pare Noel, per a contagiar-vos l’esperit

nadalenc! Veniu i deixar les vostres cartes a la bús�a. Hi haurà sorpreses i visites molt diver�des!

19 h   Mercat de Nadal: concert de Per-Versiones, el millor Rock Local.

                                                                                                                                                            

Dissabte 4 de desembre

                                           

12 h  Inauguració del jardí nadalenc. Hem conver�t el Passeig de ses Fonts en un lloc màgic i sorprenent, amb tot el

necessari per a gaudir del Nadal: ar�stes, personatges nadalencs, decoració...

12 a 14 h / 17 a 19 h Tobogan de gel. Veniu a lliscar amb trineu a tota velocitat pel primer tobogan de gel, una atracció

per a pe�ts i adults.                 

  

12.30  Marching Band de Nadal, proposta musical amb cançons de Nadal, per omplir de musica els carrers del poble.

17 a 20 h Caseta del Pare Noel. Els elfs us esperen a la caseta del Pare Noel, per a contagiar-vos l’esperit nadalenc!

Veniu i deixar les vostres cartes a la bús�a. 

                                                                        



Diumenge 5 de desembre 

11 h / 12 h / 13 h El tren d’en Piruleto. Tres sor�des de diversió assegurada en el tren d’en Piruleto i els seus 

ajudants.Consulta tots els dies disponibles.

11.30 h / 13 h Un Nadal al jardí encantat.  Pe�ts espectacles nadalencs, amb ball, música i contacontes per als més

pe�ts.

12 a 14 h / 17 a 19 h Tobogan de gel. Veniu a lliscar amb trineu a tota velocitat pel primer tobogan de gel, una atracció

per a pe�ts i adults.                         

12.30 a 14 h / 17 h a 20 h Caseta del Pare Noel. Els elfs us esperen a la caseta del Pare Noel, per a contagiar-vos

l’esperit nadalenc! Veniu i deixar les vostres cartes a la bús�a.                       

18.30 h Ximbombada de germanor. A càrrec de la Hermandad Rociera. Al carrer Girona, 4.

Dilluns 6 de desembre

12 a 14 h / 17 a 19 h Tobogan de gel. Veniu a lliscar amb trineu a tota velocitat pel primer tobogan de gel, una atracció

per a pe�ts i adults.

            

Dimarts 7 de desembre i Dimecres 8 de desembre

               

11.30 h / 13 h Un Nadal al jardí encantat.  Pe�ts espectacles nadalencs, amb ball, música i contacontes per als més

pe�ts.

12 a 14 h / 17 a 19 h Tobogan de gel. Veniu a lliscar amb trineu a tota velocitat pel primer tobogan de gel, una atracció

per a pe�ts i adults.                          

 

                                

Divendres 10 de desembre                                                              

                                                                                                                                                                                

17 h a 20 h Caseta del Pare Noel. Els elfs us esperen a la caseta del Pare Noel, per a contagiar-vos l’esperit nadalenc!

Veniu i deixar les vostres cartes a la bús�a.

19 h    Mercat de Nadal: actuació de Bluesmafia i es Saligardos.

19.30 h Inauguració del pessebre municipal. Obra del pessebrista Jesús gonzáles Casado. Al Carrer Ample, num. 11.

Dissabte 11 de desembre

 

13.30 h Actuació al mercat de Nadal de  Villanrock. Les nadales de sempre a ritme de rock and roll, swing i reggae.

 

17 h / 18.30 h Un Nadal al jardí encantat.  Pe�ts espectacles nadalencs, amb ball, música i contacontes per als més

pe�ts.

   

19 h  Mercat de Nadal: Actuació Dj Banana.

Diumenge 12 de desembre  

10.30 h Jornada solidària en benefici de l'Associació de Nens amb Càncer de Balears (ASPANOB). Un dia de diversió i

solidaritat amb els que més la necessiten. Veniu a col·laborar amb una bona causa! A l’envelat del Passeig de ses Fonts.



Divendres 17 de desembre

16 h Fes*val de Nadal del Club Gimnàs�ca Rítmica Pormtany. Al pavelló de Sa Pedrera.

19 h    Actuació al Mercat de Nadal: Carly & The Cats.  Quartet de veu, guitarra, baix i bateria. La cantant Carly

Sorensen dóna un sen�t únic a les versions de soul, r&b, rock i pop, que recorren bona part de la història de la música

moderna, sempre amb la idea que el públic can� i es diverteixi. 

Dissabte 18 de desembre 

                    

12 a 14 h  Por la sonrisa de un niño. Fes�val solidari de l’Escola de dansa i flamenc Are-T. A l’envelatdel Passeig de ses

Fonts. Preu de l’entrada: un jugaroi nou.

17 h  La Cova dels Dracs. Edició Nadal a l’Espai Jove. Més info: dracsdeivissa@gmail.com.

19 h Actuació al Mercat de Nadal: Daniela Hells.

Diumenge  19  de desembre

8 a 20 h Torneig de Warhammer.  A l’Espai Jove. Més info: dracsdeivissa@gmail.com.

9 h  Papanoelada motera solidària 2021. A càrrec del Pi�us Team Motoclub Ibiza. Hi seran benvenguts tots els moters

amb l’únic requisit de donar alguna cosa per fer més felices les persones necessitades aquest Nadal. Al passeig de Ses

Fonts.

17 a 20 h Caseta del Pare Noel. Amb la vis*a especial del Pare Noel!  Els elfs us esperen a la caseta del Pare Noel, per

a contagiar-vos l’esperit nadalenc! Veniu i deixar les vostres cartes a la bús�a.

 

Dijous 23 de desembre

                          

11 h Pa*Nadal 2021. Sor�da familiar en pa�ns. Lloc de trobada: Ajuntament.

12 h / 16 h La màgia del Nadal.  Espectacle infan�l a càrrec del mag Albert, que ensenyarà tot el que hem de tenir

preparat per a l’arribada del Pare Noel.

                     

19 h  Actuació al Mercat de Nadal: The 3 Wise Monkeys.  Un trio liderat per Steve Laporte, que recupera versions de

The Who, Madness o TheBeatles, entre d’altres. Una música singular que va a l’essència del rock’n’roll.

Divendres 24 de desembre

11 h / 12 h / 13 h El tren d’en Piruleto. Tres sor�des de diversió assegurada en el tren d’en Piruleto i els seus ajudants.

12 a 14 h / 17 a 19 h Tobogan de gel. Veniu a lliscar amb trineu a tota velocitat pel primer tobogan de gel, una atracció

per a pe�ts i adults.

12 h Un Nadal al jardí encantat. Pe�ts espectacles nadalencs, amb ball, música i contacontes per als més pe�ts.

    

12.30 a 14 h Caseta del Pare Noel. Amb la visita especial del Pare Noel!  Els elfs us esperen a la caseta del Pare Noel,

per a contagiar-vos l’esperit nadalenc! Veniu i deixar les vostres cartes a la bús�a.

                                                   



Dissabte 25 de desembre

12 h XI Copa de Nadal Illa d’Eivissa. Travessia de natació (300 m) al port de Sant Antoni. Sor�da del pantalà central del

club nàu�c. Més informació: cnportus@gmail.com.

Diumenge 26 de desembre i Dilluns 27 de desembre

12 a 14 h / de 17 a 19 h Tobogan de gel. Veniu a lliscar amb trineu a tota velocitat pel primer tobogan de gel, una

atracció per a pe�ts i adults.       

                                              

                           

Dimarts  28 de desembre

 

12 h  Taller de Màgia amb el mag Albert. Per a nens i nenes d’entre 5 i 10 anys. A l’Espai Jove.

Dimecres 29 de desembre i Dijous  30 de desembre

12 a 14 h / de 17 a 19 h Tobogan de gel. Veniu a lliscar amb trineu a tota velocitat pel primer tobogan de gel, una

atracció per a pe�ts i adults.                       

        

Divendres  31 de desembre

11 a 13 h Festa de cap d’any infan*l. Vine a acomiadar el 2021 i a rebre l’any nou amb alegria amb els teus amics. Al

passeig de Ses Fonts.

                                                                                           

12 a 14 h / de 17 a 19 h Tobogan de gel. Veniu a lliscar amb trineu a tota velocitat pel primer tobogan de gel, una

atracció per a pe�ts i adults.                         

De 12 a 17 h Festa de cap d’any amb raïm de la sort i campanades. Tot animat amb la millor música dels 80 amb el DJ

Víctor.

00 h Festa de Cap d’any. A l’envelat del Passeig de ses Fonts.

                                              

                                                                                                                                                                                                           

                                                            Bon any nou a tothom!                                                                   
                                                                     

REIS 2022          

Diumenge 2 de gener

11 h / 13 h Les aventures d'en Piruleto per Nadal. 

12 h Visita del patge real, per deixar les cartes als Reis d’Orient. Al Passeig de ses Fonts.

               

             

Dilluns 3 de gener

12 a 14 h / de 17 a 19 h Tobogan de gel. Veniu a lliscar amb trineu a tota velocitat pel primer tobogan de gel, una

atracció per a pe�ts i adults.



Dimarts 4 de gener 

12 h Visita del patge real, per deixar les cartes als Reis d’Orient. Al Passeig de ses Fonts.

                            

12 h  Taller de màgia amb el mag Albert. Per a nens i nenes d’entre 5 i 10 anys. A l’Espai Jove.

Dimecres 5 de gener

18.30 h Arribada i cavalcada dels Reis.  Arribada dels Reis des del llunyà Orient a Portmany. Benvenguda i cavalcada

reial pels carrers del poble. Visita i ofrena a l'església.

Dijous 6 de gener

                                                   

11.30 h i 13 h Un Nadal al jardí encantat.  Pe�ts espectacles nadalencs, amb ball, música i contacontes per als més

pe�ts.

12 a 14 h / de 17 a 19 h Tobogan de gel. Veniu a lliscar amb trineu a tota velocitat pel primer tobogan de gel, una

atracció per a pe�ts i adults.

                              

Segueix els possibles canvis a la web i xarxes socials de l’Ajuntament de Sant Antoni.                     

                                   

 

                                                                                   


