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Q

uina alegria poder tornar a
celebrar Sant Jaume! Alegria de
poder tornar a sortir al carrer i tornarnos a trobar, de compartir, de poder
estar tots junts i viure, un any més,
aquesta festa que ens construeix com
a poble i que ens fa sentir arrelats i
també orgullosos del lloc on ens ha
tocat viure.
Sant Jaume a Manacor ja no és
sinònim de passat i de nostàlgia, sinó
de present i de futur. Hi ha infants,
a Manacor, que encara no han vist
mai ballar la Mulassa pels carrers
del centre. Hi ha menuts que viuran,
enguany, per primera vegada la festa.
Nosaltres els donarem la mà i els
explicarem, amb els ulls lluents i
amb tota la il·lusió, que aquesta és
la festa que el poble enyorava i que
ha recuperat perquè ara ja sigui de
tots, i també d’ells. I ho farem sabent
que d’aquí a uns anys els tocarà a ells
seguir fent-la tornar gran, si els hem
ensenyat a estimar-la.

A

la fi tornarem a celebrar Sant
Jaume! A la fi tornarem a veure
els carrers plens de gent amb
camises blanques acompanyant a la
Mulassa, els Gegants, els castellers
i els cavallers de Sant Jaume. Ha
arribat el moment de fer poble, d'anar
a la Crida, a la Milla, a les Corregudes,
a l'Encamisada, al replec de joies i a
tants actes que trobareu en aquest
programa.
Com a regidor de festes, voldria
donar les immenses gràcies a
l'Obreria de Sant Jaume per posarse al capdavant de l'organització
d'aquestes
festes.
Donar
les
gràcies a totes les colles, entitats,
associacions i clubs que participen
en el gruix d'aquest programa, sense
totes elles no seria possible.
Au idò, petits i grans, preparau les
copinyes i les camises blanques,
omplim els carrers i cridem ben fort
Visca Sant Jaume! Visca Manacor!
Molts d'anys!

Manacorines, manacorins, ens trobam
a la Crida! I que així sigui per molts
d’anys!

Miquel Oliver Gomila

Artur Aguiló Frau

BATLE DE MANACOR

REGIDOR DE FESTES

oble i visitants! Altra volta ens tornarem
a reunir per celebrar la festa del nostre
patró, Sant Jaume.

Fa anys, les festes de Sant Jaume havien
quedat relegades en un segon plànol,
però gràcies a l’esforç i la determinació
d’un grapat de manacorins i manacorines compromesos amb la cultura i la
tradició popular s’ha aconseguit honorar
al nostre patró Sant Jaume com cal.

Des de l’Obreria som ben conscients d’aquest
desig que, a més a més, sempre va unit al de
germanor i al de participació de tots fets un
sol cor: infants, joves, famílies i persones
majors.

Són dies per deixar enrere els maldecaps, els problemes, la rutina diària i
passejar pel poble, gaudir dels amics,
dels familiars i de cada un dels actes
que s’han organitzat per aquestes estimades i sentides festes patronals.
Des de la delegació de Turisme us convidam a tots i totes a participar-hi de
manera activa i il·lusionada i a viure amb
la màxima intensitat cada un dels actes
de la festa, fruit de la feina de totes les
persones i entitats que hi treballen incansablement perquè tot surti bé.
Per aquesta gran participació i esforç
col·lectiu després de dos anys de sequera, a tots i totes moltes gràcies!
Ben segur que aquestes festes seran un
èxit, un èxit de tots i per a tots.
Bona festa i Visca Sant Jaume!

Maria Antònia Truyols Martí
DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Aquesta vegada anam ben endarrer de
celebracions i tenim més ganes que mai de
tornar a sortir a les places del nostre poble a
riure i a cantar.

Enguany feim festa per dotzena vegada des de
la recuperació i ho hem volgut celebrar d’una
manera molt especial. A l’Obreria hem creat un
estendard perquè representi el desig unànime
d’un poble que s’uneix per festivar amb goig el
seu patró. Per això, hi veureu representada
una mà que sosté un cor. Alguns direu que
més que sostenir-lo l’acarona. És ben veritat,
el símbol de la nostra unió, com a manacorins
que som, sempre serà aquest: la mà i el cor.
Si qualcú de vosaltres té interès de portar-lo
algun tram, en el recorregut de l’Encamisada,
basta que ho comuniqui a qualsevol membre
de l’Obreria.
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P

es festes són el marc per gaudir de
la cultura i les tradicions, per trobar-nos amb els nostres familiars, veïns
i amics, però també el marc per donar a
conèixer el nostre patrimoni i els nostres costums, i de convidar tothom a
visitar-nos.

DILLUNS
JULIOL

L
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20.00 h

21.00 h

CRIDA DE SANT JAUME

AMICS A LA FRESCA

A càrrec de Magdalena Gelabert Miró.
Tot seguit, cercavila amb la Mulassa
de Manacor. En acabar la cercavila
la Mulassa quedarà exposada a
l’Ajuntament fins al dia
de l’Encamisada.

Associació d’Amics de la Institució Pública
Antoni M. Alcover.
Projecció del curtmetratge Somni (2021), dirigit
per Carme Galmés i de Genolls nafrats (2021),
documental sobre la poesia d’Alda Merini dirigit
per Clara Fontanet. Donatiu: 5€

Recorregut: Ajuntament (plaça del Convent),
carrer de l’Anell, plaça de sa Bassa, Peral,
Bosch, plaça Weyler, plaça del Rector Rubí,
Weyler, plaça de sa Rectoria, Escolà Pocoví,
plaça de la constitució, Mercadal, Bosch,
Jaume II, carrer de l’anell, plaça del Convent.
*S’agraeix que els assistents vagin
vestits amb camisa blanca.

Compartirem el menjar que durem els mateixos amics,
per això convidam tothom que vulgui a dur un plat o
alguna beguda (aigua, vi o el que preferiu). Així mateix, per
raons ecològiques, vos pregam que dugueu plats, tassons
i coberts reutilitzables.

20.30 h

SOPAR DE GERMANOR DE SANT JAUME

Nins i nines, no falteu a la Crida, a l’Encamisada,
al Replec de Joies i a les Corregudes des Cós!

BALL DE BOT

Salut!

Amb els grups: Sa Torre, Es Jai de sa
Barraqueta, Revetlers, i alumnes de
l’Escola Municipal de Mallorquí.
Plaça del Rector Rubí.

Soparem tots junts de pa a taleca i compartirem la
vetllada acompanyats del músic El Niño de la Cala
(Xavi Fuster). Vos hi esperam a tots i a totes!

Creim que tots estam ben animats per sortir
amb il·lusió i alegria a fer joia. Au, idò! Que no
manquin les camises blanques, les canyes i
els penons a les façanes i que el sentiment de
som “tot u” vibri de bon de veres.

Visca Sant Jaume!

*S’agraeix que els assistents vagin
vestits amb camisa blanca.

Institució Pública Antoni Maria Alcover.
21.00 h

Per raons ecològiques, us pregam que dugueu plats,
tassons i coberts reutilitzables.

Plaça Rector Rubí.
*S’agraeix que els assistents vagin
vestits amb camisa blanca.

DIJOUS
JULIOL

DIMECRES
JULIOL
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19.30 h

19.30 h

MOSTRA D’INDUMENTÀRIA
TRADICIONAL MALLORQUINA

XIV MILLA CIUTAT DE MANACOR

Un segle de roba: un passeig per la
indumentària tradicional mallorquina del
segle XIX, per Aires d’Andratx.
Una mostra didàctica en forma de desfilada on els
models vesteixen peces autèntiques de roba dels
nostres avantpassats procedents de col·leccions
particulars, juntament amb joieria i altres
complements de l’època.
Pati de Can Frau.
Carrer d’en Jaume Domenge, 11.

21.00 h

III CONCERT DE CAMPANES DE LES
FESTES DE SANT JAUME
«Tríptic» per a conjunt instrumental,
campanes i electrònica (estrena mundial).

Al passeig d’Antoni Maura (Na Camel·la), a
càrrec del Club Atletisme Manacor.
Reglament i circuit disponible a la pàgina web i
xarxes socials del Club Atletisme Manacor.

www.camanacor.com
21.00 h

NIT DE TAPES MANACORINES
Tapes i música al carrer.
21.00 h

SWING a càrrec de l’Associació Jazz
Bouncing Manacor
Amb el grup S’Escat Swingin.
Plaça Rector Rubí.
21.00 h

Obra original de F. Xavier Gelabert i Muntaner.

GRUP DE MÚSICA ANTONI DURO

Membres del Conjunt de Cambra de Llucmajor.

(Components: Antoni Nadal, Maties Sagrera
i Marc Jara).
Passeig Antoni Maura (Na Camel·la).

Dirigeix: F. Xavier Gelabert i Muntaner.

Plaça Weyler.

DISSABTE
JULIOL

DIVENDRES
JULIOL

22

23

17.00 h

20.00 h

09.30 h

Exposició “El senyor dels anells: un
viatge diferent per la Terra Mitjana”.

V MOSTRA DE VINS CASOLANS

REPLEC DE JOIES

Degustació gratuïta de vins casolans i
venda de tapes fetes per Palau Cafè.
Amb l’actuació de Jantià.
Plaça del Rector Rubí.

Concentració davant l’Ajuntament de
Manacor. Tot seguit, partida en cercavila
cap a la plaça del Rector Rubí.

Organitzat per “Smial de Tol Eressëa”, delegació a
Mallorca de la societat Tolkien Es-panyola.
Inauguració divendres 22 a les 17h
i obert fins les 20h.
Obert els dissabtes 23 i 30 i els diumenges 24 i 31.
De 11h a 14h i de 16h a 20h.

20.00 h

Lloc: Torre de ses Puntes.

GRAN REVETLLA DE SANT JAUME

19.00 h

Plaça de Ramon Llull.

XERRADA - COL·LOQUI SOBRE VINS
ESCUMOSOS
A càrrec d’Antoni Martorell
i Antoni Llinàs.
Pati de la torre del Palau.

10.30 h

CORREGUDES DES CÓS
Curses de joies a càrrec del Club
Atletisme Manacor.
Plaça del Rector Rubí.
*S’agraeix que els assistents vagin vestits
amb camisa blanca.

10.30 h

TALLERS I JOCS
A càrrec del Grup d’Esplai Crist Rei.
Zona de vianants del centre.
10.30 h

DIADA CASTELLERA DE
SANT JAUME
A càrrec dels Al·lots de Llevant.
Plaça Rector Rubí.

19.00 h - 24.00 h

FIRA NOCTURNA DE SANT JAUME
Plaça des Cos, plaça del Rector Rubí i plaça Weyler.
Actuació dels Dj’s Trashatela a.k.a. Clodet i Pepe
Arcade al carrer Capella Pere Llull.
19.00 h

ENTREGA DEL PENÓ DE SANT JAUME ALS
CAVALLS DE SANT JAUME
A Can Major, carrer de Sant Sebastià, cantonada amb
avinguda de Juniper Serra.
Recorregut: Avinguda de Juníper Serra, carrer Sta.
Catalina Tomàs, via Alemanya, plaça de Sant Jaume, carrer
Joan Lliteres, plaça de sa Bassa, carrer Pius XII, passeig
Antoni Maura, carrer d’En Ballester, carrer des Barracar,
carrer de Pelayo, plaça del Cardenal Pou, arribada a cas
Cavaller Major, carrer Pintor Solana, 5. Cavaller Major:
Jaume Joan Jaume Coll.
*S’agraeix que els assistents vagin vestits amb
camisa blanca.

21.00 h

TREMPONADA SOLIDÀRIA
Organitza: Associació de Comerços de Na
Camel·la.
Passeig d’Antoni Maura (Na Camel·la).
La tremponada serà en benefici de Can Gazà (Institut
Contra l’Exclusió Social).
Per raons ecològiques, us pregam que dugueu plats,
tassons i coberts reutilitzables .
Venda de tiquets: Fruites i Verdures Na Camel·la, Ca’n
Sebastiá (Piensos Mascaró), Calabruix, Lavanderia
autoservei, Trepig i Can Jordi.

ENTREGA DEL PENÓ DE SANT JAUME
AL SÍNDIC JOVE
Carrer Pintor Solana, 5.
Recorregut: vegeu plànol.

18.30 h

MANACOR... TE BANYES?
I Festa estiuenca al carrer amb DJ.
Dur la teva pistola d’aigua.
Plaça des Cós.
19.00 h

ENCAMISADA DE SANT JAUME
Sortida de la plaça de Sant Jaume.
Recorrerà els carrers de Joan Lliteres, Convent, plaça del
Convent, Nou, carrer de l’Anell, sa Bassa, Peral, Weyler,
plaça del Palau.
De la plaça del Palau, la Banda de Música de Manacor,
Obreria de Sant Jaume, autoritats i poble, acompanyaran
els Cavalls de Sant Jaume pel carrer Amargura cap a la via
verda.
*S’agraeix que els assistents vagin vestits amb
camisa blanca.

21.30 h

CÓRRER L’ANELL
Via verda.
A càrrec dels Cavalls de Sant Jaume.

DILLUNS
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DIUMENGE
JULIOL
18.00 h

24

11.00 h

25

Vols conèixer el ventre de l’orgue?
Visita guiada i miniconcert.
Comissió per a la conservació i restauració de
l’orgue.

Convent de Sant Vicenç Ferrer.
18.00 h

RECOLLIDA DEL PENÓ DE SANT
JAUME DE CAL CAVALLER MAJOR
Recorregut: vegeu plànol.

Lloc: carrer Pintor Solana, 5.
20.00 h

OFICI EN HONOR DE SANT JAUME
Parròquia de Nostra Senyora dels Dolors.
Presidirà l’eucaristia mossèn Joan Francesc
Cortes Ribot
Acabada la celebració, proclamarà el
memorial de la vila Bàrbara Betlem Llinàs
i Tauler, artista plàstica, i es beneirà
l’estendard de l’Obreria de Sant Jaume.

22.30 h

CORREFOC DE SANT JAUME
Recorregut: Carrer d’en Joan Lliteres, plaça
de sa Bassa, Peral, plaça del General Weyler i
plaça del rector Rubí.
Mesures de seguretat i recomanacions als
participants a la següent pàgina.

RETALLA LA TEVA COPINYA, PINTA-LA I DECORA LA FESTA!

Punts de venda
de camisetes
Tota la setmana de les festes:
Comercial Balear
via Majòrica, 42
Disseny: Melicotó

L’Ajuntament de Manacor i l’Obreria de Sant Jaume, agraeixen a tots
els col.laboradors, particulars, associacions i col·lectius , i a tots els
ciutadans que fan possible la Festa, ...sincerament, gràcies!
Col.laboradors de la festa:
Fruites i Verdures na Camel.la, Comercial Balear, Pastissos de Llepolies, Club Atletisme Manacor, Banda de
tambors i cornetes de la Salle, Colla Castellera Al.lots de Llevant, Grallers de Manacor, Cavalls de Sant Jaume de
Manacor, Banda de Música de Manacor, Colla Gegantera Sant Domingo, Parròquia Nostra Senyora dels Dolors,
Esplai de Crist Rei, El Palau Cafè, Amics de l’Institució Antoni M. Mossén Alcover, Mulassers de Manacor,Xaranga
de la Mulassa, Escola de Mallorquí, Antoni Llinàs i Parera, Manafoc, Joieria Ramón Llull, Floristeria Fullana,
Protecció Civil, Xeremiers de Manacor, Associació de Comerciants de Na Camel.la i voltants, Hiper Centro,
Dispack4, Cau de l’Òs, Alumnes de sons de pagés de l’Escola Municipal de Mallorquí, Sa Bresca i impremta Leo.
MESURES DE SEGURETAT CORREFOC • RECOMANACIONS ALS PARTICIPANTS

El públic que vulgui participar activament en els correfocs haurà de seguir les normes de seguretat següents:
• Utilitzar vestits i calçat resistents al foc, i en cap cas roba de fibra sintètica. Portar barret o mocador lligat al cap,
sabates esportives o calçat consistent i sempre ben cordat, MAI xancles ni sandàlies.
• Botar sempre endavant i mai enrere, individualment o bé en grups molt reduïts. Mai col·locar-se entre els actuants i
no destorbar cap membre de la colla.
• NO participar en el correfoc portant begudes i, molt manco, alcohòliques.
• Seguiu en tot moment les instruccions del servei de l’ordre i de suport a l’acte. En tots els casos i, per tant, també si
es produeix un accident, l’incompliment d’aquestes mesures de seguretat i recomanacions per als actes de foc serà
responsabilitat de cada participant.
El servei de l’ordre i la colla organitzadora es reserven el dret d’expulsar del correfoc aquelles persones que no portin
roba adequada per a l’acte i que no actuïn correctament dins aquest.

RETALLA LA TEVA COPINYA, PINTA-LA I DECORA LA FESTA!

18 de juliol · 20.00 h

CRIDA A LA FESTA

23 de juliol · 19.00 h

Plaça de Santa Catalina

ENTREGA DEL PENÓ

24 de juliol · 18.00 h

ENTREGA DEL PENÓ DE SANT JAUME
ALS CAVALLS DE SANT JAUME

19.00 h ENCAMISADA

24 de juliol · 21.30 h

Carrer de Sant Sebastià

CÓRRER L’ANELL

25 de juliol · 18.00 h

RECOLLIDA DEL PENÓ DE SANT JAUME
DE CAS CAVALLER MAJOR
Plaça de Sant Jaume
Plaça de sa Mora

Via verda

Plaça del Cardenal Pou

Carrer de Joan Lliteres
Plaça del Convent

Carrer Pintor Solana
(Cas cavaller Major)

Plaça de sa Bassa
Passeig d’Antoni Maura

FESTES SANT JAUME MANACOR 2022
Plaça del Rector Rubí

Visca Sant Jaume! ...visca Manacor!
Avinguda des Torrent

santjaumemanacor

