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Programa de Festes  2022



Festes de Sant Bartomeu 2022

Estimats portmayins,

Ja hi tornam a ser. Aquest estiu celebram 
de nou les Festes de Sant Bartomeu, que 
recuperam després de dos anys amb il·lusió 
i ganes de fer poble per mostrar els nostres 
costums i tradicions.

Enguany tornam a sortir al carrer i a omplir 
les places, les platges i els espais municipals 
amb tot tipus d’esdeveniments tradicionals, 
culturals, musicals, socials i esportius. 
Tornarem a omplir el cel de la badia amb llum i 
color, i amb els nostres millors desitjos. Perquè 
les festes tornen a ser dels portmanyins i de 
tothom que hi vulgui participar. Hi estau tots 
convidats.

Vull donar les gràcies a les entitats i les 
persones que, amb el seu esforç i dedicació, 
fan possible que aquestes festes siguin 
una realitat ben viva. Gràcies a elles, al 
llarg d’aquests dies hi haurà música en viu, 
espectacles infantils, exposicions culturals, 
competicions esportives, solpostos artístics 
i cinematogràfics, recreacions històriques 
i molts més atractius per venir a gaudir del 
nostre estimat poble de Portmany.

Aprofitau l’oportunitat i veniu a celebrar la vida 
amb naltros.

Molts anys i bons 
i bones Festes!

Marcos Serra Colomar
Alcalde de Sant Antoni de Portmany
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Dijous 18 d’agost
      
19 h Cucanyes i jocs infantils. Organitzat pel 
Club Petanca Sant Antoni. A la plaça d’Espanya.
 
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.           
  
                                            
Divendres 19 d’agost
  
20 h Envelat rociero. Obertura de l’envelat 
de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío 
de Sant Antoni. Amb actuacions, ball i música 
flamenca. Fins al 24 d’agost. A l’aparcament del 
mercat pagès.
                         
20.30 h Tarda de varietats. A Sa Punta des 
Molí

•Broadway. Espectacle inspirat en els xous mes 
icònics de Broadway. A càrrec de les alumnes de 
l’escola de ball APE Dream Dance.
•Dream show. Espectacle de varietats 
clàssiques i contemporànies, acompanyat 
d’un vestuari espectacular. Una nit de fantasia 
per a tots els públics a càrrec de la companyia 
d’espectacles professionals APE Dream Dance. 

Divendres 12 d’agost

18 h ‘Les esglésies blanques’, exposició 
fotogràfica de na Valeria Gaia. Al Far de ses 
Coves Blanques fins al 15 de setembre, en horari 
de dimarts a dissabte, de 18 a 21 hores.

20 h ‘Érase una vez... Adlib’ . Exposició 
relacionada amb aquest conte solidari i la moda 
Adlib. A la sala Walter Benjamin de Sa Punta des 
Molí. Del 12 al 30 d’agost, de dilluns a dissabte 
de 18 h a 21 h, i els dimecres i divendres  també 
de 10 h a 13 h. Ho organitza el Consell Insular 
d’Eivissa, Adlib Ibiza i l’Ajuntament de Sant 
Antoni de Portmany.

Dissabte 13 d’agost                                                                                       

21 h La Movida de Sant Bartomeu.  La millor 
festa temàtica dels 80 i els 90 amb els DJ Petit 
& Vázquez. A la platja de s’Arenal.

                                                                                      
Diumenge 14 d’agost

12 a 14 h / 17 a 23 h Dia de la Joventut: 
‘acrobeach’ a s’Arenal. Jornada dedicada als 
més joves, amb tallers de llits elàstics, acrobàcia 
a terra, teles, cèrcols, cal·listènia, ‘popping break’, 
animació i molta diversió. Ho organitza el Consell 
Insular d’Eivissa.
 
19.30 h Tir amb bassetja. Modalitat pilota. 
Puntuable per al Campionat d’Eivissa. Ho 
organitza el Club JASA. A la platja de s’Arenal.

21.30 h Nits Amples: ‘Sax & Love’. Recital de 
saxo i piano a càrrec d’en Pere Prieto i en Juan F. 
Ballesteros. A la plaça de darrere l’església.
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Dissabte 20 d’agost 

18 h Trikids challenge Sant Bartomeu. Triatló 
infantil, de 2 a 15 anys. Al complex esportiu 
Can Coix. Informació i inscripció a https://
ibizabluechallenge.com/trikids-challenge.

De 18 a 20 h Club Supergarrits. Al pati del 
col·legi Cervantes. Un esdeveniment per a tota 
la família conduït pel mag Albert de showsibiza.
com. Castells inflables, berenada, pintacares, 
festa de l’escuma, coreografies de zumba i molta 
animació i sorpreses. Portau poals i pistoles 
d’aigua. I no us oblideu de dur gorra, banyador, 
tovallola, xancletes que no patinin i, sobretot, 
ganes de passar-ho bé!

18 h  SantAnFresh hip hop  Festival. Concerts, 
bàsquet 3x3, exhibició de grafitis i cultura 
urbana. A Sa Punta des  Molí.
             
20 h  Torneig de petanca nocturn Festes de 
Sant Bartomeu.  Organitzat pel Club Petanca 
Sant Antoni. A les pistes del poliesportiu Ses 
Païsses.

Diumenge 21 d’agost

Sant Bartomeu Dakar Day. A Sa Punta des 
Molí. Motor, música i bon ambient. Una tarda 
per conèixer millor el món del motor i col·laborar 
amb la participació al Dakar 2023 del pilot 
portmanyí Toni Vingut.

20 h Concentració i exposició de motos.

21.15 h Actuació de ball professional a 
càrrec de la companyia d’espectacles Eivi-
Dance i  homenatge de comiat com a ballarina 
d’Estefania Sánchez.

21.30 h Torrada i bons aliments.

22.30 h Concert del grup Ras Smaila & Serial 
Groovaz, Ras Smaila és un bluesman africà, 
que interpreta versions d’autèntics clàssics de la 
música del Delta, juntament amb altres temes de 
funky i reggae. La banda Serial Groovaz consta 
del gran teclista francès Julien Catonné, Lauren 
Barot al baix, Aymar de la Sota a la bateria i el 
reconegut percussionista senegalès Ablaye Seck.

                  
Dilluns 22 d’agost    

11 a 13 h Taller infantil d’Imagilla’t a la 
Biblioteca municipal, que enguany celebra 
el seu 40 aniversari. Cal inscripció prèvia al 
971347669 o biblioteca@santantoni.net.

19 h Cucanyes i jocs infantils. Organitzat pel 
Club Petanca Sant Antoni. A la plaça d’Espanya.

Dimarts 23 d’agost

11 a 13 h Taller de manga a la Biblioteca 
municipal (a partir de 10 anys), que enguany 
celebra el seu 40 aniversari. Cal inscripció prèvia 
al 971347669 o biblioteca@santantoni.net.

18 h Torneig de petanca de veterans i 
promoció. Pistes de petanca de la plaça 
d’Espanya. Inscripció gratuïta el mateix dia.

Solpost musical. A Sa Punta des Molí

•20 h Concert de Irene Ponce, participant a 
Idol Kids, acompanyada d’en Marcos Penschow.
•21.30 h Concert de Montana. Una nova 
banda de l’escena musical espanyola, que 
ofereix un pop elegant, amb estil propi i lletres 
punxants, que alhora recorda les bandes més 
atrevides de les darreres dècades. El grup està 
format per Rober Une, Guillermo Shelly, Ekain 
Alzola, Dani Thomas i Jon Fresko.              
          
00 h Traca de benvinguda a Sant Bartomeu. 
A la plaça d’Espanya. Ho organitza el Club 
Petanca Sant Antoni.    
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Divendres 26 d’agost

40è Aniversari de la Biblioteca municipal

•10 a 14 h Jocs i tallers infantils.
•18 a 21 h Festa 40 aniversari, amb 
contacontes, tallers i moltes sorpreses.

A la pista esportiva de darrere la Biblioteca, 
entrada pel c/ Estrella.

Dissabte 27 d’agost

10 h XXI Dia de la Piragua. Prova popular. 
Inscripció al web http://eventsesnautic.sailti.com 
a partir del 22 d’agost. Recorregut: Club Nàutic – 
Racó des Salt d’en Portes - Club Nàutic. 
                                                                                  
20.30h  h Jamón y Flamenco. Una festa amb 
l’ambient més flamenc. A Sa Punta des Molí.
 
•Actuació de José Payán, artista sevillà del 
nou flamenc amb llarg recorregut a les espatlles, 
que ha gravat dos discos: ‘Alma de canastero’ i 
‘Traigo Flores’ i el recopilatori ‘Desde el recuerdo’.
•‘Con Motivos’,  espectacle de cant i ball 
flamenc del bailaor Alejandro Rodríguez, de 
depurada tècnica i impactant expressivitat.                

Diumenge 28 d’agost

10 h XXII Travessia nedant a sa cova de ses 
Llagostes.  Recorregut: des caló des Moro a sa 
cova de ses Llagostes (750 metres).

21 h Nits Amples. A la plaça de darrere 
l’església.   

Dimecres 24 d’agost. 
Dia de Sant Bartomeu

8 h Gran mascletà. A la plaça d’Espanya. 
Darem la benvinguda al dia del nostre patró. Ho 
organitza el Club Petanca Sant Antoni.

10.30 h Splash: la festa infantil d’en Piruleto. 
Veniu a refrescar-vos! Escuma, aigua, jocs 
i animació en abundància. Dugueu ulleres 
d’aigua, gorra, banyador, tovallola i xancletes per 
no patinar. A la plaça d’Espanya.

20 h Missa solemne seguida de la processó 
de sant Bartomeu apòstol pel carrer Ample, el 
passeig de ses Fonts i el carrer bisbe Torres.

21.30 h Ball pagès a càrrec de Sa Colla de 
Portmany, a al plaça de darrere l’església.

21.45 h Concert de Ressonadors. A la platja 
de s’Arenal.
00 h Gran castell de focs artificials que tornarà a 
il·luminar el cel de la badia.

00.30 h Concert de Per-versiones Rock, 
que faran gaudir i ballar el públic amb versions 
dels grans temes del rock espanyol de grups 
com Boikot, Leño, Barricada, Los Suaves, 
Extremoduro, Marea i molts altres. A la platja de 
s’Arenal.

Dijous 25 d’agost

11 a 13 h Taller infantil de manualitats a la 
Biblioteca municipal, que enguany celebra 
el seu 40 aniversari. Cal inscripció prèvia al 
971347669 o biblioteca@santantoni.net.
                                                                                                                                                      
                                      



Festes de Sant Bartomeu 2022

Dimecres 31 d’agost
    
20 h Fira d’atraccions: el dia dels boixos. La 
fira d’atraccions de l’avinguda Dr. Fleming us 
ofereix totes les atraccions disponibles a 2 € i el 
tirador gegant a preu especial de 10 €. Entre les 
20 i les 23 hores. Pura adrenalina a preu d’amic!

20.30 h Exhibició de gimnàstica rítmica. A 
càrrec del Club de Gimnàstica Rítmica Portmany. 
A l’auditori de Sa Punta des Molí.

Divendres 2 de setembre

Festa de cartaginesos i romans
Primera jornada. Preparació per a la batalla a 
s’Arenal.

18 h Batalla infantil de l’aigua, festa de 
l’escuma i animació amb balls i màgia amb el 
mag Albert de Showsibiza.com. Portau armes 
i pistoles d’aigua... Qui hi participi vestit de 
cartaginès o romà, s’endurà un regal!                                 

20 h Berenada per a les noves tropes 
infantils.

21 h Inauguració del campament fester:

•Forever Dance. Espectacle de dansa i arts 
escèniques amb els ballarins alumnes d’Estudio 
64,  sota la direcció de na Geraldine Arauna.                                                                                     
Concert de Pasados de Vuelta, que repassaran 
els grans èxits del pop rock nacional.
•DJ Set de Jordi Sunyer per seguir la festa 
ballant a la platja.

 21 h XXIV Mostra de Curtmetratges Festes 
de Sant Bartomeu. A l’auditori de Sa Punta des 
Molí. 

     

Dissabte  3 de setembre

9.30 h New Moves Sant Antoni. Taller 
de dansa urbana de nivell intermedi, amb 
coreògrafs d’àmbit nacional:  Caro BM, 
coreògrafa, tota l’essència del hip hop més pur,  
talent, formació,  energia i qualitat i moltes ganes 
de ballar; i Victor Hugo, qualitat de moviments, 
amb coreografies i professionalitat de gran 
altura.  Al pavelló Ses Païsses. Inscripció i més 
informació a newmovesst@gmail.com i en el 
compte d’Instagram @newmovesst.
    
Festa de cartaginesos i romans
Segona jornada: la batalla final de s’Arenal.                                                                                 

18 h Concentració i desfilada dels exèrcits. 
Cartaginesos, a l’Ajuntament; romans, a 
l’aparcament de l’edifici El Ruedo. Avís important: 
per poder participar-hi, els menors d’edat han 
d’anar acompanyats d’un adult responsable.
                              
18.30 h Sortida de tropes i desfilada.

19.30 h Trobada de les tropes al camp de 
batalla (platja de s’Arenal) i intent de  tractat de 
pau entre els dos exèrcits.

20 h Gran batalla de tomates. 

21 h Torrada de germanor a preu popular per 
recuperar les forces.
             
21.30 h Actuació en directe de The 
Metrallas, un dels principals grups de rockabilly 
d’Eivissa, amb les millors versions de Stray Cats, 
The Paladins, Gene Vincent, Eddie Cochran.  No 
parareu de ballar!

22 h Concert de Moonshine Band, que 
repassaran els millors temes d’aquesta 
inconfusible banda de folk irlandès que ja porta 
dos dècades sobre els escenaris. El grup de 
Seán Mackey, Dennis Herman, Danilo Martínez i 
Raúl Moya sumarà altres músics convidats, per 
oferir una nit inoblidable i plena de sorpreses. 



Divendres 9 de setembre
                                    
21 h Festival Brisa Flamenca. Torna amb més 
força que mai el festival flamenc de Portmany, 
que la seua primer jornada oferirà un recital 
d’autèntic culte amb Israel Fernández i Diego del  
Morao. Al pati del col·legi Cervantes (c/ Vara de 
Rey). Entrades a www.wegow.com.

Dissabte 10 de setembre
                                                                                      
21 h Festival Brisa Flamenca. Segona jornada 
amb la gran Niña Pastori en concert, que oferirà 
una meravellosa actuació sota la lluna de Sant 
Antoni. Al pati del col·legi Cervantes (c/ Vara de 
Rey). Entrades a www.wegow.com.

Diumenge 4 de setembre
                                                    
10 h New Moves Sant Antoni. Taller de dansa 
urbana de nivell intermedi, amb coreògrafs 
d’àmbit nacional:  Ana Garcia, portmanyina i 
una de les fundadores del New Moves i que 
no para de ballar a teatres nacionals; i Sarah 
Coral, increïble ballarina i coreògrafa amb molta 
experiència, i trajectòria espectacular , amb un 
estil únic e innovador.  Al pavelló Ses Païsses. 
Inscripció i més informació a newmovesst@
gmail.com i en el compte d’Instagram @
newmovesst.

La festa de la terra. Al passeig de ses Fonts   
     
•19 h Mercat tradicional. Productors locals i 
artesans d’Eivissa oferiran productes de l’hort 
eivissenc i exposaran tota classe d’artesania 
tradicional.  A càrrec de l’Associació Artesanal 
Portmany.
•19.30 h Taller de pintura infantil.                                                                                                                                        
•20.30 h Ballada popular de carrer 
amb les colles de ball pagès del 
municipi i tots els balladors i balladores 
que ens vulguin acompanyar.                                                  


