
CURSET PLANTER COLLA DE DIMONIS DE MANACOR. 

 

Destinataris: 

Totes aquelles persones del municipi de Manacor majors de 25 anys amb inquietuds per la 

festa de Sant Antoni de Manacor. 

 

Requisits: 

24 places disponibles per conèixer i participar del rol de la colla de Dimonis de Manacor i 

que prèviament s'hagin inscrit al Patronat de Sant Antoni en el termini establert a la l'apartat 

d'inscripció i amb les condicions que marca la convocatòria emesa.  

 

Les places es distribuiran de la següent manera: 
 

• 6 places per a la figura del baciner. 

• 6 places per a la figura de sant Antoni. 

• 6 places per a la figura del dimoni gros. 

• 6 places per a la figura del dimoni petit. 

 

Cada aspirant només es pot inscriure a una de les places anteriorment relacionades.  

 

Criteris de selecció: 

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, l'ordre de selecció serà el següent: 

 
1r. Els/les col·laboradors/es de les diferents comissions que conformen el Patronat 

 de Sant Antoni. 

2n. Els/les participants assidus/es de les festes de Sant Antoni a Manacor en aspectes 

 com foguerons, beneïdes, concursos, etc. 

3r. L'ordre d'inscripció. 

 

Tenint present els criteris de selecció, es reservaran tres places per a homes i tres places per 

a dones a cada una de les figures de la colla. 

 

Una vegada cobertes les places, es valoraran els següents punts:  
 

1. Ser coneixedor/a de la festa a Manacor i, en particular, del ball dels dimonis. 

2. Estar disposat/da a seguir la colla de dimonis de Manacor durant totes les seves 

sortides en el marc de les festes.  

 

En el cas de les figures de dimoni gros i de dimoni petit, es valoraran també els següents 

punts: 

 

1. L'altura. 
2. La condició física. 

3. El ritme i les nocions de ball. 

 

Si alguna de les figures no rebés cap sol·licitud, les places quedaran sense ocupar. 

 

Objectius: 

1. Formar un planter de persones disposades a conèixer i a prendre part de la colla de 

dimonis de Manacor.  

2. Aprofundir en les tècniques del ball dels dimonis de Manacor.  



3. Prendre consciència del que suposa desenvolupar un dels rols de la colla de dimonis 

de Manacor. 

 

Metodologia: 

Part teòrica i part pràctica. 

 

Calendari: 

Dissabte dia 14 de desembre: 
 

1. Part teòrica: de les 10.30h. a 13.00h. 

2. Part pràctica: de les 16:00h. a les 19:00h.  

 

La part pràctica es podrà ampliar si així ho considera oportú l'organització. 

 

Lloc: 

Escola Municipal de Mallorquí. Molí d'en Beió. Passeig del Ferrocarril, 79, Manacor. 

 

Preinscripció: 

Totes les persones que es vulguin apuntar poden fer la preinscripció els dies 23 i 24 de 

novembre de 2019 de la manera següent: 

 

1. Entrau a la pàgina web del Patronat de Sant Antoni 

https://www.santantonimanacor.cat i seguiu les indicacions que mostra la pantalla. 

2. Emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Només serà vàlida una 

sol·licitud per persona. 

3. La llista d'admesos es publicarà dia 5 de desembre de 2019 a la mateixa pàgina del 

Patronat. 
 

Inscripció: 

Una vegada que hagi sortit la llista, els admesos han de confirmar la seva assistència de dia 5 

a dia 10 de desembre de 2019 enviant un correu a l'adreça 

plantercolla@santantonimanacor.cat.  S'adjuntarà còpia del DNI i un número de telèfon de 

contacte. La no confirmació dins el termini indicat implicarà la pèrdua de la plaça. 

 

IMPORTANT: Si una persona confirma i no participa en l'activitat quedarà exclosa del  

planter i la seva sol·licitud de participació en propers cursos serà la darrera que es tendrà en 

compte.  
 

Avaluació: 

Els participants seran declarats aptes o no aptes per formar part del planter en funció de les 

seves habilitats i coneixements de la festa, que es demostraran mitjançant un qüestionari 

d'avaluació i una prova pràctica. 

 

Els declarats aptes podran participar de la colla a criteri del Patronat de Sant Antoni. 

 

Periodicitat: 

Sempre que el Patronat de Sant Antoni ho consideri oportú i per tal d'anar renovant el planter, 

el curs podrà ser organitzat en properes edicions. 

 

Coordinació i informació: 

Patronat de Sant Antoni de Manacor. 


