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Divendres 20 de gener
Concurs de dibuix, Xocolatada i festa a 
l’escola de Corona.

Dissabte 21 de gener – Dia de Santa Agnès
12 h Missa solemne, seguida de processó, 
ball pagès, desfilada de carros tradicionals i 
degustació de bunyols i vi de la terra.

17 h Música a la plaça de s’Església
• 18 h Actuació de Ésta me la sé.
• 20 h Concert de  Joven Dolores.
• I segueix la festa amb el DJ Vázquez.                                                                                                         

Diumenge 22 de gener
D’11 a 18 h Festa infantil, a càrrec de l’Apima 
de Corona amb els jocs gegants de Jogueroix, 
tallers, pintacares i molts de divertiments.
14 h Paella a preu popular
16 h Actuació del mag Dantés i música amb 
DJ

Dijous 26 de gener
De 19 a 21 h L’elaboració del sofrit pagès. 
Taller gastronòmic a càrrec del restaurant Es 
Rebost de Can Prats. A l’envelat.

Divendres 27 de gener
20 h Campionat de futbolí Festes de Corona. 
Al bar Sa Palmera.

Dissabte 28 de gener
III Concurs de sofrit pagès Festes de 
Corona. A l’envelat. Premis als tres millors sofrits, 
un premi a la parada més ben decorada i, 
com a novetat, un premi especial al millor sofrit 
dels equips joves (fins a 20 anys). Inscripció 
al telèfon de l’Associació: 661776550. Places 
limitades.
16 h Actuació de Doctor Trapero i després 
del DJ Javi Box. A l’envelat.

Divendres 3 de febrer
20 h Anem de lluna i mirem-nos sa flor. Caminada 
nocturna de Portmany a Corona. Sortida del 
passeig de ses Fonts. En arribar, a l’envelat hi 
haurà  pa i companatge, torrada de sobrassada 
i vi pagès a preu popular. 

Diumenge 5 de febrer
Festa de s’Ametlla de Corona.

• De 10 a 13 h Caminada respectuosa 



pes Pla de Corona i visita a les noves 
plantacions d’ametllers.

• 12 h Mostra de productes i tallers de 
rebosteria d’ametlla, amb na Marga 
Orell i cuina en directe amb ametlles 
d’Eivissa. A l’envelat.

• 14 h Torrada preu popular.
• 16 h Actuació musical a càrrec de 

Flor de Higuera. A l envelat.

Dijous  9 de febrer
20 h Campionat de cau. Al bar Can Cosmi.

Divendres 10 de febrer
20 h Final del Campionat de cau. Al bar 
Can Cosmi.

Diumenge 12 de febrer
14 h Paella popular en benefici de l’església 
de Santa Agnès. A l’envelat
17 h Matrimoni per medecina. Representació 
teatral a càrrec del Grup de Teatre des 
Cubells. A l’envelat.

Dijous 16 de febrer
20 h Campionat de 
manilla. Al bar Can Cosmi.

Divendres 17 de febrer
20 h Final del Campionat 
de manilla. Al bar Can Cosmi.

Dissabte 18 febrer
9 h Entrenaments del VII Recorregut 
de caça Festes de Corona (modalitat 
Compak Sporting). Lloc: dalt de sa Plana de 
Corona.

Diumenge 19 febrer
De 9 a 14 h Tirada oficial del VII Recorregut 
de caça Festes de Corona (modalitat 
Compak Sporting). Lloc: dalt de sa Plana de 
Corona.
10 h X Cursa popular Flor d’Ametller. 
Organitzada pel Club d’Atletisme Sa Raval. 



Festa a sa sitja de sa Rota d’en 
Coca - 24, 25 i 26 de febrer
Exposició de vehicles clàssics 
de Corona, maquinària agrícola 

antiga i moderna, eines antigues 
relacionades amb la calç, el carbó i 

la pega. Demostració de feines del camp 
i coquetes amb sobrassada durant tot el cap 
de setmana.

Divendres 24 de febrer
De 9 a 13 h Jornada de restauració de 
paret de pedra seca a càrrec d’en Vicent 
Palermet.
10 h Encesa de sa sitja i diada escolar.
20 h Festa pagesa amb la participació de Sa 
Colla de Sant Rafel. Torrada de sobrassada i 
vi pagès a preu popular.

Dissabte 25 de febrer
8 h Foc a s’olla per fer enquitrà de ginebre.
De 9 a 13 h Jornada de restauració de 
paret de pedra seca a càrrec d’en Vicent 
Palermet.

14 h Dinada de frita de porc a preu popular.
19 h Es de Corona feim colla. Festa popular 
amb ball pagès, cantada tradicional, gaites i 
molta diversió. 
I a continuació: I Trobada cultural de 
glossadors de ses quatre illes 

Diumenge 26 de febrer
8 h Torneig de pesca. Trobada a l’aparcament 
de Corona. A les 13 h, pesada del peix i 
lliurament dels premis.
10 h Mostra de artesania tradicional.
14 h Paella per a tothom a preu popular.

I segueix la festa....!

Molts anys i bons!


