Programa d’activitats

Festes de Sant Climent 2019
Divendres 9
20.30 h

Pregó de festes, a carrec de Maria Teresa Badía Crespo

21.30 h

Presentació del Santclimenter/a de s’Any

Dissabte 10
10.00 h

		
19.00 h

Al local de l’AV, repartiment de banderetes per adornar els carrers
del poble
Inauguració de l’exposició “Moments i afició d’un Santclimenter”

		

d’en Joan de Santa Ponça, a càrrec de Marga Pons Sintes

		

Fins al divendres 16, de 19.00 a 21.00 hores

“Moments i afició d’un Santclimenter”
Joan de Santa Ponça

		

EXPOSICIÓ
Dissabte 10 - Divendres 16, de 19.00 a 21.00 h - Local de l’Associació de Veïns
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Dilluns 12
19.00 h

		

Cursa popular, a càrrec de Elitechip Menorca. Les persones 		
interessades es podran apuntar una hora abans, as pla de Sant

		Climent
21.00 h
		

Sopar del veïns, al carrer de l’escola. Amenitzat per Carlos Mangado i
Ita Llabrés

Dimarts 13
20.00 h

Ball en línia, as pla, a càrrec de Pere Perea

Dimecres 14
21.00 h

		

Jazz as pla, organitzat pel Casino de Sant Climent i el Cafè des Pla
amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de Sant Climent.
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Dijous 15
19.00 h

Jocs infantils, a càrrec de Magic & Magic “Bubble Show”, al carrer de

l’escola
		
19.00 h

(acte subvencionat pel Consell Insular de Menorca)
Torneig de bàsquet 3x3 a la pista del parc infantil

Divendres 16
21.00 h

		

Costellada popular. Trobareu els tiquets als diferents llocs de costum
del poble. Vetlada amenitzada pel DJ Sas.

Dissabte 17
17.00 h

		

Repicada de campanes, sortida del passacarrers, amb la Banda de
Cornetes i Tambors de Maó, i trobada dels gegants de Maó i

		Llucmaçanes
18.00 h

Concentració de caixers, al carrer de Sant Jaume

18.30 h

Primer toc de flabiol, al local de l’AV

18.35 h

Entrega de la bandera, que donarà pas a la Colcada, des del local

		

de l’AV

19.30 h

Completes, a la parròquia de Sant Climent

20.00 h

Inici del primer Jaleo, amb la Banda de Música des Migjorn Gran

0.30 h

Revetla, amb el grup Fraggles

Diumenge 18
9.30 h

10.00 h

Diana, a càrrec de la Banda de Cornetes i Tambors de Maó
Concentració de caixers, al carrer de Sant Jaume

10.15 h

Entrega de la bandera i sortida de la Colcada, des del local de l’AV

11.00 h

Missa de Caixers, a la parròquia de Sant Climent

12.00 h

Inici del Jaleo, a la plaça del poble

		

Entrega de canyes verdes als caixers i samba amb la Banda de Música

		

des Migjorn Gran

15.00 h

Tradicional Beguda, al local de l’AV

21.00 h

Actuació del grup d’en Cris Juanico

23.00 h

Revetlla, amenitzada pel grup Billy Goat’s

		

(acte subvencionat pel Consell Insular de Menorca)

0.00 h

Castell de focs artificials, al camp de futbol

0.30 h

Final de festes, amb el grup Billy Goat’s
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Dilluns 19
12.30 h

Temporal de xaloc, al carrer de Sant Miquel

18.00 h

Actuació infantil, a càrrec d’Auba Saura i Kike Sastre, as pla

20.30 h

Coral i Rondalla “Casal de la Gent Gran”

21.30 h

Coca amb xocolati, as pla

22.30 h

Revetla, amb el grup Huracán

23.30 h

Traca final de festes

Els horaris de les festes són aproximats.
La festa té el seu ritme i ens hi hem d’adaptar
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