
2018SANT ANTONI 
 

A les 18 h. a Ses Cases des Mestres
Contacontes i taller amb l'autor 

del llibre,  Tomeu Simó 

REVETLLA DE SANT ANTONI
Dimarts 16 de gener

"SANT ANTONI SOM TOTS"
Dissabte 13 de gener

SORTIDA D'EN FELIU

Acompanyat dels Quintos '98, 

dels dimonis petits i músics dels 

Dimonis de Factoria

A les 18.30 h. al carrer del Rosari

CORREFOC I ENCESA DE FOGUERONS

Correfoc dels Dimonis Petits  
Encesa del Fogueró 
Gran correfoc amb Dimonis de 

Factoria, Escarrufaverros de 

Campanet, Endimoniats de 

Palma i Senyors del foc de 

Castelló d'Empúries. 

Música amb Xaloc

A les 19.45 h. a la plaça de la Vila



BENEÏDES DE SANT ANTONI
Dimecres 17 de gener

Divendres 19 i dissabte 20

Concentració a les 16.45 h. a la plaça de la Vila

A les 17 h. a l'església Parroquial

"S'emblanquinadora" i "Un embolic de mil dimonis".  

Associació de pensionistes i jubilats de Santa Maria.  

Preu: 3€

A les 20 h. a Ses Cases des Mestres

TEATRE

NORMATIVA CORREFOC
ELS PARTICIPANTS 

Han de portar roba de cotó, preferible-ment vella, amb mànigues i 

pantalons llargs; un capell o gorra i tapar-se el coll amb un mocador de 

cotó. S'han de protegir els ulls i tapar-se les orelles. 

Portar el calçat flexible i tapat (esportiu, de muntanya, etc.) 

No llençar aigua, la pirotècnia banyada és incontrolable. 

Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars. 

Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics. No els 

obstaculitzeu 

En cas de perill, seguir les instruccions dels dimonis o forces de 

seguretat. 

VEÏNS I COMERCIANTS: 

S'han de retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari així com 

objectes que puguin dificultar el pas del correfoc 

Abaixar els portals metàl.lics o persianes i protegir els vidres de les 

finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts. 

No tirar aigua als participants ni als espectadors. 

Desconnectar tot tipus d’alarmes. 


