MAÓ

DIADA DE MENORCA 2014
L'illa de Menorca, des de la primera presència humana, gràcies a la seva situació estratègica
al centre del Mediterrani, sempre ha estat un lloc de pas de diverses i variades cultures.
Aquest fet ens ha enriquit com a poble en heretar un llegat patrimonial dels nostres
avantpassats, uns valors i una cultura que ens dóna una identitat pròpia.
El 17 de gener rememoram la festa de Sant Antoni i celebram una vegada més la Diada del
Poble de Menorca, un dia de 1287 en què les tropes cristianes de la Corona d'Aragó van
desembarcar a la nostra illa i començà la conquesta de Menorca empresa pel rei Alfons III el
Liberal. Una data que va canviar el camí de la història de Menorca, un llegat que s'ha
transmès a través de les generacions.
Aquest any deixam enrere la celebració dels vint anys de la declaració de Menorca com a
reserva de biosfera per la UNESCO i s'inicia un nou projecte que implica tota la societat
menorquina. Que Menorca sigui candidata a ser declarada patrimoni mundial, també per la
UNESCO, és el nou repte que pretenem aconseguir en un futur pròxim. Dues fites que
configuren la imatge de la nostra illa arreu del món i que són el fruit dels valors que s'han
sabut preservar a través del temps i de la història.

Dies 10, 11 i 12 de gener
Representació de l’obra de teatre La conquesta de Menorca, manuscrit anònim medieval
Plaça de la Conquesta: dia 10 a les 20 h, dia 11 a les 19 h i dia 12 a les 19 h
Director: Pitus Fernández. Amb la col·laboració de la Companyia La Clota
Ho organitzen: Teatre Principal de Maó i Ajuntament de Maó
Dissabte, 11 de gener
11.30 h Acte institucional amb ofrena floral al monument d’Alfons III, a la plaça de la
Conquesta
12.00 h Acte popular de representació de la conquesta de Menorca, amb la Colla de
Geganters de Maó, la Colla de Geganters de Llucmaçanes, la Banda de Música de Maó i
actors de l’Orfeó Maonès. Ho organitza: Ajuntament de Maó
Dimecres, 15 de gener

Desitjam que tot el poble de Menorca pugui gaudir de l'ampli i variat ventall d'actes
organitzats per commemorar i celebrar aquest dia.

18.00 h Contes amb en Duesdents, amb Laia Garcia, a la Sala Infantil de la Biblioteca
Pública de Maó (per a fillets de fins a 3 anys). Ho organitza: Biblioteca Pública
20.00 h Inauguració de l'exposició de les obres del Concurs de Pintura i Escultura
Ciutat de Maó i lliurament del premi. Sala d’Exposicions del Claustre del Carme. Oberta
fins al 31 de gener. Ho organitza: Ajuntament de Maó

Feliç Diada als menorquins i als visitants!

Dijous, dia 16

Menorca, gener de 2014

17.00 h Inauguració Maó Medieval, reconstrucció històrica de l'arribada d'Alfons III a la
plaça de l'Esplanada
17.30 h Desfilada Alfons III des de la plaça de l'Esplanada fins al carrer de Sant Roc, que
finalitzarà amb la lectura del manifest
18.00 h Vetla de Sant Antoni, amb animació infantil, balls populars i cançó menorquina.
Tradicional torrada de sobrassada i botifarró. Pati del Claustre del Carme
Ho organitza: Ajuntament de Maó
19.00 h Cercavila medieval, amb actuacions musicals a càrrec de Mermicolion
19.00 h Exhibició de vol de falcó a la plaça de la Constitució
20.00 h Oficis d'antany al carrer de Sant Roc
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Divendres, dia 17

DÍADA DE MENORCA 2014

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL CONSELL INSULAR
DE MENORCA

La isla de Menorca, desde la primera presencia humana, gracias a su situación estratégica
en el centro del Mediterráneo, siempre ha sido un lugar de paso de diversas y variadas
culturas. Este hecho nos ha enriquecido como pueblo, heredando un legado patrimonial de
nuestros antepasados, unos valores y una cultura que nos confiere una identidad propia.

DIJOUS, 16 DE GENER
A la plaça de ses Palmeres, de Ciutadella, a les 19.30 h, ballada popular a càrrec del Grup
Folklòric Sant Miquel (Femefolk).
DIVENDRES, 17 DE GENER
Al Teatre Principal de Maó, a les 18.00 h, acte institucional amb motiu de la Diada del poble
de Menorca, amb la conferència: "El poder de las imágenes", a càrrec de Margarita Orfila,
catedràtica d'Arqueologia del Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de
Granada. I a continuació:
Concert a càrrec de la Banda de Música de Ciutadella
Dirigida per Joan Mesquida, amb “El arca de Noé,” d'Óscar Navarro, com a peça principal.
DISSABTE, 18 DE GENER
A la Sala Polivalent del Canal Salat de Ciutadella, a les 20.00 h,
Concert a càrrec de la Banda de Música de Ciutadella
Dirigida per Joan Mesquida, amb “El arca de Noé”, d'Òscar Navarro, com a peça principal.

El 17 de enero rememoramos la fiesta de San Antonio y celebramos una vez más el Día del
Pueblo de Menorca, un día de 1287 en el que las tropas cristianas de la Corona de Aragón
desembarcaron en nuestra isla dando comienzo así a la conquista de Menorca por el rey
Alfonso III el Liberal. Una fecha que cambió el rumbo de la historia de Menorca, un legado
transmitido a través de las generaciones.
Este año dejamos atrás la celebración de los veinte años de la declaración de Menorca como
reserva de biosfera por la UNESCO y se inicia un nuevo proyecto que implica a toda la
sociedad menorquina. Que Menorca sea candidata a ser declarada patrimonio mundial,
también por la UNESCO, es el nuevo reto que pretendemos conseguir en un futuro próximo.
Dos hitos que configuran la imagen de nuestra isla en todo el mundo y que son fruto de los
valores que se han sabido preservar a través del tiempo y de la historia.
Deseamos que todo el pueblo de Menorca pueda disfrutar del amplio y variado abanico de
actos organizados para conmemorar y celebrar este día.
¡Feliz Día a menorquines y visitantes!

11.30 h Celebració a la Parròquia de la Concepció
11.30 h Concentració de les persones que portin animals a beneir a la part alta del carrer
des Cós de Gràcia, a partir de la cruïlla dels carrers Ramon y Cajal, Albert Camus i Sínia
Costabella
12.00 h Sortida de la Parròquia amb el sant per fer la benedicció, amb recorregut pel
carrer del Cós de Gràcia cap a Sant Jordi i d’aquest cap al de ses Moreres. Després de la
benedicció, retorn a la Parròquia de la Concepció pels carrers de Sant Jordi i des Cós
Maó Medieval
13.00 h Personatge medieval: el follet Froilán
13.30 h Exhibició de tir amb fona. Pont de Sant Roc
17.00 h Cercavila medieval, amb actuacions musicals a càrrec de Mermicolion
18.30 h Personatges medievals: Sor Violeta i Mogollón de Santos
19.00 h Espai infantil i ludoteca
20.00 h Oficis d'antany: el triler, al carrer de Sant Roc
21.00 h Personatge medieval: la Sota de Bastos
Dissabte, dia 18
Maó Medieval
12.00 h Exhibició de vol de falcó a la plaça de la Constitució
13.00 h Cercavila medieval, amb actuacions musicals a càrrec de Mermicolion
17.00 h Desfilada Alfons III des de la plaça de l'Esplanada fins al carrer de Sant Roc, que
finalitzarà amb la lectura del manifest
18.00 h Representació teatral per a infants d'El peixet de la iaia Ramona, a càrrec del
grup Mel i Cotó Titelles
Sala de Plens de l’Ajuntament de Maó. Ho organitza: Ajuntament de Maó
18.30 h Oficis d'antany: l'alquimista, al carrer de Sant Roc
19.00 h Campament medieval i xerrada sobre la vida quotidiana a l'edat mitjana, a la
plaça del Bastió
20.00 h Combat medieval entre soldats a la plaça de la Constitució
21.00 h Personatge medieval: la Sota de Bastos

Menorca, enero de 2014
Diumenge, dia 19

DIUMENGE 19 DE GENER

Santiago Tadeo Florit
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Visita al poblat talaiòtic de sa Cudia Cremada (Maó). Carretera Maó-aeroport km 1,450.
Trobada allà mateix.
A partir de les 11.00 h, visites guiades.
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(Les entrades per l'acte institucional i concert de Maó, així com el concert de Ciutadella, les
poden recollir a tots els ajuntaments de Menorca des del dia 14 de gener).

11.30 h XIII Trot Diada de Sant Antoni
Hipòdrom Municipal. Ho organitzen: Departament d’Esports del CIM i S. H. Amigos del
Noble Bruto
Maó Medieval
12.00 h Exhibició de vol de falcó a la plaça de la Constitució
13.00 h Passacarrer medieval, amb actuacions musicals a càrrec de Mermicolion
18.00 h Oficis d'antany: l'alquimista, al carrer de Sant Roc
19.00 h Campament medieval i xerrada sobre la vida quotidiana a l'edat mitjana, a la
plaça del Bastió
20.00 h Combat medieval entre soldats a la plaça de la Constitució
21.00 h Personatge medieval: la Sota de Bastos
22.00 h Cloenda del Maó Medieval

SANT LLUÍS

ES MERCADAL

CIUTADELLA

Divendres, dia 10
20.30 h Vetlada de glosat a càrrec del Col·lectiu de Glosadors
Sala d’actes de l’Ajuntament. Ho organitza: Regidoria de Cultura

Dijous, dia 16
20.00 h Torrada popular de Sant Antoni, a la plaça de Pere Camps

Diumenge, dia 12
11.00 h Passeig guiat “De l'extracció a l'art de la terra” a ses Pedreres de s'Hostal, a
càrrec d'Anna M. Bagur, per una mirada artística contemporània sobre l'espai fruit de
l'evolució de les tècniques d'extracció.
Ho organitza: Lithica

Dijous, dia 16: Festa popular de Sant Antoni
17.30 h Tallers de Sant Antoni per a al·lots i al·lotes: tridents, caretes i banyes
Pàrquing del camp futbol (envelats). Ho organitza: Molí de Baix
19.30 h Repicada de campanes, a càrrec de la Parròquia de Sant Lluís
20.30 h Torrada popular de sobrassada i botifarró amenitzada pel Grup de Música i de Ball
Folklòric del CEE Envelat de la zona esportiva
Divendres, dia 17: Diada de Sant Antoni
10.00 h Missa de Sant Antoni, a l'església de Sant Lluís
10.30 h Beneïda d'animals, al Pla des Rector (als escalons del carrer de Sant Jacint)
11.00 h Fira de Sant Antoni, amb mostra d'animals de races autòctones, mostra d'oficis,
mercats, tallers, jocs tradicionals, ballades populars, jornada de portes obertes al Molí de
Dalt, alliberament de coloms i celebració del Dia de la Bandereta de la Creu Roja de Sant
Lluís. A plaça Nova. Ho organitza: Ajuntament de Sant Lluís
11.00 h Tir amb fona, tirada popular de Sant Antoni a càrrec de Lluís Pons
Plaça des Molí. Ho organitzen: Departament d’Esports del CIM i Ajuntament de Sant Lluís
Dissabte, dia 18
18.00 h Copa Sant Antoni del Joc de la Bolla (final d'equips). La Bolla CCE Sant Lluís
Ho organitzen: Departament d’Esports del CIM i CCE Sant Lluís

FERRERIES
Dijous, dia 16
20.00 h Inauguració de l’Exposició Col·lectiva de Fotografia del Foto Club F/Llum Centre
Sociocultural. Oberta els dies 17, 18, 19, 23, 24 i 25 de gener, de 19.00 a 21.00 hores.
Ho organitza: Foto Club F/Llum
20.30 h Torrada de sobrassada i ballada popular a càrrec dels grups Es Penell i Aires des
Barranc d’Algendar a l'envelat de la plaça Espanya.
Ho organitzen: grups de ball. Hi col·labora: Ajuntament de Ferreries
21.30 h Glosat a càrrec del grup de glosadors de Ferreries a l'envelat de la plaça d'Espanya
Ho organitza: Grup de Glosadors. Hi col·labora: Ajuntament de Ferreries
22.30 h Correfoc amb inici a la plaça de Francesc d’Albranca (poliesportiu municipal) i
recorregut per carrer Rev. Pare Huguet, plaça Espanya, Costa des Convent, carrer del Degà
Febrer, plaça Jaume II i Pla de l’Església (Ajuntament).
Divendres, dia 17
12.00 h Concurs de paelles
Plaça d'Espanya
Ho organitza: Associació de Vesins de S’Enclusa. Hi col·labora: Ajuntament de Ferreries
20.00 h Presentació de llibre: presentació del número 24 de la col·lecció “Publicacions de
l’Ajuntament de Ferreries” corresponent al XXXII Premi Literari Francesc d’Albranca 2013.
Edició conjunta de l’Ajuntament i Revista de Ferreries.
Seguidament es donaran a conèixer la composició de la Junta de Caixers de Sant
Bartomeu 2014 i el nom del fabioler i del pregoner. Posteriorment, homenatge als
cavallers que fa vint-i-cinc anys que surten a la Qualcada de les festes de Sant Bartomeu.
Sala de Plens de l’Ajuntament
Ho organitza: Ajuntament de Ferreries. Hi col·labora: Revista de Ferreries
Diumenge, dia 26
9.00 h Copa Sant Antoni de Doma Menorquina
Instal·lacions del Club Hípic Ferreries
Ho organitzen: Departament d’Esports del CIM i Club Hípic Ferreries

FORNELLS
Dijous, dia 16
19.30 h Torrada popular de Sant Antoni. A continuació, ball a l'envelat.
Divendres, dia 17
10.00 h Missa
Tot seguit, benedicció d'animals i jocs infantils a la plaça de s'Algaret.

Divendres, dia 17
12.00 h Missa en honor de sant Antoni Abat a l'església de Sant Martí
Seguidament, al carrer Nou (cruïlla amb Bisbe Sever), benedicció d'animals. La concentració
serà a la plaça de la Constitució.

ES MIGJORN GRAN
Divendres, dia 17
10.00 h Benedicció d'animals davant l'església
10.30 h Missa a l'església en honor del sant patró de Menorca
19.00 h Torrada de sobrassada i botifarró al Pla de l'Església i ball de fandango a càrrec
del grup Aires des Migjorn (l'euro que costarà la bereneta anirà destinat a una associació)
Ho organitza: Ajuntament des Migjorn Gran

ALAIOR
Diumenge, dia 12
19.30 h Concert de Sant Antoni a càrrec de la Coral Cànticus d'Alaior
Teatre del Centre Cultural. Ho organitza: Ajuntament d'Alaior. Hi col·labora: Centre Cultural
Dijous, dia 16
19.00 h Foguerons de Sant Antoni, amb la tradicional torrada, a càrrec de la Colla
Gegantera d'Alaior a sa Plaça, i carrer i plaça del Ramal.
Ho organitzen: Ajuntament d'Alaior i Colla Gegantera d'Alaior
20.00 h Ballada de la Diada de Sant Antoni, a càrrec de Rondalla i Grup de Ball d'Alaior
Plaça de la Constitució (o lloc alternatiu en cas de mal temps)
Ho organitza: Ajuntament d'Alaior
20.00 h Torrada popular de Sant Antoni, amb l'actuació musical del Grup Folklòric
Tramuntana de Ciutadella Plaça Gran de Cala en Porter
Ho organitza: Associació de Veïns de Cala en Porter. Hi col·labora: Ajuntament d'Alaior
21.00 h Torrada i Ball de Sant Antoni
Local de l'ABSA. Ho organitza: Associació de Balls de Saló d'Alaior
Dissabte, dia 18
19.00 h Taller de cuina per a joves al Casal de Joves d’Alaior (Programa Alternanits 20132014. Ho organitzen: Injove i Ajuntament d’Alaior
22.00 h Ball Social al local de l'ABSA. Ho organitza: Associació de Balls de Saló d'Alaior
20.00 h Glosat amb Soca de Mots
Convent de Sant Diego. Ho organitza: Ajuntament d'Alaior

Dijous, 16 de gener
16.00 h X Fira de Sant Antoni (artesanal i d'alimentació)
Contramurada, entre el Molí des Comte i Calós, fins a les 22 h (inauguració a les 17 h)
Ho organitza: Ajuntament de Ciutadella
19.00 h Acte institucional amb motiu de la Diada de Sant Antoni: obertura de l'acte per
l'alcalde i conferència relacionada amb la Diada a càrrec de José Luis Terrón Ponce
Saló Gòtic de l'Ajuntament. Ho organitza: Ajuntament de Ciutadella
19.00 h Torrada de Sant Antoni, amb música menorquina, torrada de sobrassada i
cuixot, fins a les 23.30 h. Al carrer de ses Voltes/plaça Vella
19.30 h Ballada popular amb el Grup Folklòric Sant Miquel a la plaça de ses Palmeres
(Molí des Comte).Ho organitzen: Ajuntament de Ciutadella i Consell Insular de Menorca
20.00 h Inauguració de la IV Exposició Col·lectiva Sant Antoni de Fotografia, a càrrec
del Fotoclub Sala d'actes del Casino 17 de Gener. Ho organitza: Casino 17 de Gener
21.30 h Representació teatral de l'obra Mascles, d'Albert Llorens i Bosch, a càrrec de la
Companyia José Delfín Serra, dirigida per Joan Benejam.
Teatre del Casino 17 de Gener. Ho organitza: Companyia José Delfín Serra
Divendres, dia 17
9.00 h Mercat de dàtils i taronges i rifa del porc (al llarg de tot el matí)
Plaça de Sant Antoni. Ho organitza: Ajuntament de Ciutadella
10.00 h X Fira de Sant Antoni a la Contramurada, entre el Molí des Comte i Calós, fins
a les 22 h. Ho organitza: Ajuntament de Ciutadella
11.00 h Missa Solemne a la Catedral de Menorca, seguida de la processó dels Tres
Tocs
Ho organitza: Bisbat de Menorca
13.00 h Concert vermut actuació musical en directe.Ho organitza: Casino 17 de Gener
21.30 h Representació teatral de l'obra Mascles. d'Albert Llorens i Bosch, a càrrec de la
Companyia José Delfín Serra, dirigida per Joan Benejam.
Teatre del Casino 17 de Gener. Ho organitza: Companyia José Delfín Serra
Dissabte, dia 18
10.00 h X Fira de Sant Antoni a la Contramurada, entre el Molí des Comte i Calós, fins
a les 22 h. Ho organitza: Ajuntament de Ciutadella
18.00 h Sessió del club de lectura Plaça de Lletres per comentar El roig i el negre, de
Stendhal. Casa de Cultura . Ho organitza: Club de lectura Plaça de Lletres

Diumenge, dia 19
9.30 h Trofeu Sant Antoni d'Automobilisme 2014
Ho organitza: Club Automodelisme Alaior
Hi col·laboren: Ajuntament d'Alaior i Consell Insular de Menorca

20.00 h Concert institucional de Sant Antoni 2014 a càrrec de la Banda Municipal de
Música de Ciutadella dirigida per Joan Mesquida, amb El arca de Noé, d'Óscar Navarro,
com a peça principal. Sala polivalent del Canal Salat. Ho organitza: CIM

19.00 h Cabaret de Sant Antoni, a càrrec de la Unió Temporal d'Artistes dirigits per
Andrea Domico. Teatre del Centre Cultural d'Alaior. Ho organitza: Ajuntament d'Alaior

21.30 h Representació teatral de l'obra Mascles, d'Albert Llorens i Bosch, a càrrec de la
Companyia José Delfín Serra, dirigida per Joan Benejam.
Teatre del Casino 17 de Gener. Ho organitza: Companyia José Delfín Serra

19.30 h Ball Social al local de l'ABSA. Ho organitza: Associació de Balls de Saló d'Alaior

ES CASTELL

Diumenge, dia 19
10.00 h X Fira de Sant Antoni a la Contramurada, entre el Molí des Comte i Calós, fins
a les 14 h. Ho organitza: Ajuntament de Ciutadella

Dijous, dia 16
21.00 h Revetla amb el grup BOULEVARD i la tradicional torrada de sobrassada i
botifarró a benefici del Club Atlético de Villacarlos a se plaça des Mercat

10.30 h Excursió Menorca Talaiòtica: visita guiada al poblat prehistòric de Son Catlar
Concentració al Bar de Calós. Ho organitza: Grup d'Excursionisme Familiar de la Unió
d'Antics Alumnes Don Bosco (UAADB) de Ciutadella

Divendres, dia 17
10.00 h Inauguració de la Mostra de Labors de Botó d’Or
Sala Multifuncional. Horari: dies 17, 18 i 19, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h

10.30 h 13a Trobada de Vela Llatina i Barques Clàssiques de la Diada del Poble de
Menorca Ho organitzen: Departament d’Esports del CIM i Amics de la Mar de Menorca

11.00 h Mercat de Sant Antoni i taller d'escacs
Plaça de l'Esplanada
11.45 h Benedicció d’animals
Parròquia del Roser
12.00 h Ballada amb vestits d’època a càrrec del Grup Folklòric Castell de Sant Felip
Plaça de l'Esplanada

11.00 h Espectacle eqüestre de Sant Antoni
Instal·lacions del Club Hípic Ciutadella. Ho organitza: Club Hípic Ciutadella
17.00 h XXV Milla Urbana Casino 17 de Gener
Sortida davant el Casino. Ho organitza: Casino 17 de Gener
19.00 h Representació teatral de l'obra Mascles, d'Albert Llorens i Bosch, a càrrec de la
Companyia José Delfín Serra, dirigida per Joan Benejam.
Teatre del Casino 17 de Gener. Ho organitza: Companyia José Delfín Serra

