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Un any més, la Radiotelevisió pública vos 

oferirà en directe la retransmissió dels 

actes tradicionals de Sant Antoni. Amb 

un equipament tècnic i humà desplegat 
per diferents indrets de les Illes us 

oferirem el màxim de cada racó dels 

pobles, on se celebra aquests dies la més 

popular i arrelada festivitat de la nostra 

terra.  

Una de les novetats d'enguay a Muro serà 

la producció de les Beneïdes i del ball de 

dimonis amb una càmera Cable CAM, 

que ens oferirà unes imatges mai vistes 

en aquesta retransmissió.   

A més, IB3 oferirà als espectadors i oients 

la possibilitat de participar en les 

retransmissions de Sant Antoni 
enviant glosses, fotografies i videos 

mitjançant les nostres xarxes socials amb 

l’etiqueta #SantAntoniIB3 a Twitter i 
Facebook, o per correu a: 

santantoni@ib3tv.com. Les millors 

imatges les veurem a IB3 Televisió. 

Si no podeu seguir la programació a la 

televisió o ràdio, també la podreu seguir, 
en directe, a la pàgina web IB3.org i a la 

nostra secció “A la carta”. 
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13.15h - ILLES I POBLES 

Dia 16, dissabte de Sant Antoni, l'espai 'Illes i Pobles' tendrà l'horari i durada 

habitual (13.15-13.45) però amb predomini dels continguts santantoniers, com per 
exemple la sortida del dimoni d'Artà, preparatius per rebre el dimoni de Manacor i 
preparatius de la sortida dels dimonis de sa Pobla, amb l'anada dels escolars a sa 

Llebre per recollir la llenya que empraran als foguerons del capvespre. També 

serem a Algaida, que celebra la festa del seu patró, Sant Honorat, amb el ball dels 

Cossiers, el primer dels tres que fan durant l'any. 

14.00h - IB3 NOTÍCIES MIGDIA 

Connexions en directe des de sa Pobla amb Cati Alzamora, Manacor amb Marta 

Bergas i Artà amb Elisabet Ferrer.  

16.00h - CINC DIES - ESPECIAL SANT ANTONI 

El magazín d'horabaixa d'IB3 Televisió, presentat per Marta Garau i Jaume 

Noguera, dedicarà part dels seus continguts als actes que se celebrin arreu de les 

Illes amb motiu d'aquesta festivitat amb especial atenció a la sortida dels dimonis 
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18.00h - ESPECIAL SANT ANTONI 2018 

Un any més, podreu seguir en directe el cant de Completes i l’encesa del primer 
fogueró des de Manacor. Seguidament podreu veure com viuen els artanencs 

les Completes, en aquest poble del Llevant  mallorquí. 

Dues cares populars i reconegudes de les pantalles d’IB3: la periodista Àngela 

Alfaro i  Felip Munar, especialitzat en cultura popular seran els encarregats 

d'acostar-nos la retransmissió. Raül Valls viurà la festa de ben a prop amb els 

assistents al municipi de sa Pobla.  

Així també, des d'allà vos oferirem la desfilada dels dimonis paralímpics del Grif, 
els dimonis d’Albopàs, els dimonis de l’Obreria i de l’Ajuntament de sa Pobla, 

acompanyats dels gegants, els caparrots, els caparrots minyons i la banda de 

música de sa Pobla. A més, tendrem connexions de rigorós directe amb el poble 

de Muro, per veure el tradicional, i més popular, Ball dels Tres Tombs.   
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 21.15h - ESPECIAL SANT 

ANTONI - PIROMUSICAL A SA 

POBLA 

Connectarem amb sa Pobla per 
oferir-vos els tradicionals Balls 

dels Dimonis de l’Obreria a la 

plaça Major, cantaires, caparrots 

i caparrots minyons, 

acompanyats per la Banda de 

Música poblera. El XX espectacle 

piromusical, dissenyat per 
Tomàs Ramis, clourà els actes 

de la revetla de sa Pobla. 

22.00h - CINC DIES - REVETLA 

SANT ANTONI 

Tot seguit, aquest espai oferirà 

als telespectadors connexions 

en directe a Manacor, Son 

Servera, Maó, Ferreries, Alaró, 

Pollença, Capdepera, Eivissa, 

Artà, Muro, sa Pobla, Son Carrió, 

etc., per veure la tradicional 
revetla des de diferents 

localitats, on es viu el tradicional 
Visca Sant Antoni! 
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8.00h INFORMATIU  MATÍ 

Des de primera hora, l'informatiu més 

matiner desplaçarà la unitat mòbil fins a 

Artà per oferir-vos l'ambient que ja es 

començarà a viure al municipi.  

9.00h AL DIA 

Farem connexions amb Artà, Muro, 

Manacor i sa Pobla. A més, els companys 

d'Al Dia Menorca ens contaran amb detalls 

l'especial per dia 17. 

14.30h INFORMATIU  MIGDIA 

Connexions en directe des de sa Pobla i 
Artà. 

15.00h - MULTIPLEX 

El magazín dels horabaixes a IB3 Ràdio, 

desplaçarà un equip a sa Pobla per 
traslladar les hores prèvies a la revetla. La 

companya Cati Moyà serà l'encarregada de 

ser per les places i els carrers del municipi 
amb tots aquells que s'hi acostin per viure 

Sant Antoni!  

19.00h INFORMATIU VESPRE 

Connexions en directe amb el municipi de 

sa Pobla. 
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12.00h AL DIA MENORCA 

A partir de les 12h i fins a les 14h farem un programa especial des de Menorca 

amb Pere Bagur que s'emetrà per a totes les Illes.  

Viurem en directe la celebració de la Diada de Menorca, amb especial 
protagonisme per a la processó dels Tres Tocs, amb sortida des de la Seu de
Menorca i arribada a la plaça de ses Palmeres, a Ciutadella.  

19.00h INFORMATIU VESPRE 

A partir de les 19h connectarem en directe amb la companya Neus López, qui 
ens informarà de la darrera hora des de Pollença.  
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12.00h - ILLES I POBLES 

Dia 17, festa de Sant Antoni, 'Illes i Pobles' farà un programa especial que durarà 

fins a les 13.20h. El plat fort d'aquest programa en directe serà la celebració de 

la Diada de Menorca, amb especial protagonisme per a la processó del Tres 

Tocs, amb sortida des de la Seu de Menorca i arribada a la plaça de ses 

Palmeres, a Ciutadella. Una retransmissió que es produirà amb quatre càmeres 

amb la narració de David Marquès.   

També serem en directe a Palma i a Sant Antoni de Portmany per assistir a les 

tradicionals beneïdes. Els equips d'Illes i Pobles també cobriran en directe la 

sortida dels pollencins i mollers cap a Ternelles i Formentor per anar a baixar els 

respectius pins de sant Antoni, que després intentaran coronar a la plaça Vella 

de Pollença i a la plaça del Port de Pollença, respectivament. Així mateix, serem 

a Muro per donar compte dels preparatius de les beneïdes i repassarem les 

festes més sonades de la nit anterior, com són les completes d'Artà i Manacor, i 
els balls dels caparrots i el Piromusical de sa Pobla. 
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15.25h - ESPECIAL SANT ANTONI - BENEÏDES DE MURO 

Des de Muro vos oferirem les sempre espectaculars i tradicionals Beneïdes, amb 

la narració de Noemí Garcíes, els comentaris de Felip Munar i els reporters Raül 
Valls i Inés Mateu. 

18.00h - ESPECIAL SANT ANTONI - PI SANT ANTONI 

La periodista Àngela Alfaro amb la col•laboració de l'historiador Pere Sales, 

l'expert Miquel Morro, la directora de Ràdio Pollença Joana Solivellas, Andreu 

Oliver 'Raconer', Biel Perelló, president d el'Associació de veïnats del Port de 

Pollença i Sergi Gómez, qui va coronar el pi de Sant Antoni l'any passat, seran els 

encarregats de la retransmissió de la festa que se celebra a Pollença en honor de 

Sant Antoni amb la tradicional Davallada del Pi. 

22.50h - ESPECIAL SANT ANTONI  

Dia 17 a la nit podreu veure un resum amb les millors imatges que ens deixi 
aquest Sant Antoni 2018.  


