


Programa d’Activitats

Nadal a Sant Antoni de Portmany
                                                                                                                          

Hem amagat 11 fo�ets de Nadal per diversos �ocs del poble. Els has de 
buscar i escoltar la seua historia, fer-te una foto amb cada fo�et i 

pujar-les a les xarxes socials amb l’etiqueta #nadalaportmany.     

També et convidem a participar als concursos organitzats per alegrar i 
animar el poble  decorar la teua façana, finestra o balcó i realitzar un 

pessebre original. Mes informació a www.santantoni.net                                                     
                                                                                                                                                         

Divendres 11 de desembre
19 h Inauguració del Betlem Municipal al Far de Ses Coves Blanques.

Dissabte 12 de desembre                                           
11 h, 12 h i 13h Es posa en marxa El mini tren del Nadal amb Piruleto, vine amb en 

Piruleto i els seus ajudants a viure divertides aventures. 
Apunta’t a una de les sortides. 

Diumenge 13 de desembre                               
12 h Cabaret Clown, pa�assos i pa�asses per posar color en aquest Nadal. A la 

caseta del Pare Noel.

Dissabte 19 de desembre
11 h, 13 h i 16 h Espectacle familiar de Nadal. La Màgia del Nadal, amb el mag 

Albert i la visita del Pare Noel. 
Portau-li la vostra carta. A la caseta del Pare Noel. 



Diumenge 20 de desembre
12 h Ta�er de postals nadalenques amb na Loli Hidalgo, 

al Far de ses Coves Blanques.  
                                     

Dimecres 23 de desembre                                                                                                  
12 h Ta�er de postals nadalenques amb na Loli Hidalgo, 

al Far de ses Coves Blanques.                              
       

Dijous 24 de desembre 
11 h, 12 h i 13 h Es posa en marxa El mini tren del Nadal amb Piruleto, vine amb en 

Piruleto i els seus ajudants a viure divertides aventures. 
Apunta’t a una de les sortides. 

       
Dissabte 26 de desembre

12 h  Show de tite�es, màgia còmica, jocs i coreografies amb en Cachirulo i els seus 
amics. A la caseta del Pare Noel.

Diumenge 27 de desembre        
11 h, 12 h i 13h Es posa en marxa El mini tren del Nadal amb Piruleto, vine amb en 

Piruleto i els seus ajudants a viure divertides aventures. Apuntat a una de les 
sortides. 

Di�uns 28 de desembre
12 h Innocent, innocent...els pa�assos Chincheta i Rigodon, vendran a fer bromes 

amb màgia i humor innocent. A la caseta del Pare Noel.  
                              

   



Dimarts 29 de desembre
12 h i 16 h Ta�er de Màgia, amb el mag Albert, al far de ses Coves blanques.

 Dimecres 30 de desembre
12 h Ta�er obert de risoteràpia, aprenem a riure dava� la mascareta i omplim el 

passeig de ria�es. A la caseta del Pare Noel.
                            

Dijous  31 de desembre
A partir de les 11 h, hi haurà músics al carrer per animar al poble. 

A les 14 h, fes brular el teu corn  ó fes un uc, al passeig, a ca teua, des del balcó, 
finestra o des de la feixa,  per dir adéu a l’any. �e se senti de ben �uny.                                                                                   

                           
 Dissabte 2 de gener

11 h, 12 h i 13 h Es posa en marxa El mini tren del Nadal amb Piruleto, vine amb en 
Piruleto i els seus ajudants a viure divertides aventures. 

Apunta’t a una de les sortides. 

Diumenge 3 de gener
11 h Les aventures d'en Piruleto per Nadal. 

Amb la visita del patge real, per deixar les cartes als Reis d’Orient.

Di�uns 4 de gener
12 h i 16h  Ta�er de màgia amb el mag Albert, al far de ses Coves Blanques.

                                               
Dimarts 5 de gener                                                           

12h Els Reis Mags us rebran a la caseta dels Reis, un �oc màgic, amb una
escenografia increïble, cuidant tots els deta�s. 

Com ha de ser, estant a l'altura dels tres Mags d'Orient.
 Melcior, Gaspar i Baltasar.


