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Moltes vegades ens hem demanat què vol dir ser manacorí. Hi ha moltes maneres de ser-ne: tantes com 
vulgueu. Hi ha els que tenen els 8 llinatges manacorins, hi ha els que se’n varen anar a viure fora fa anys 
però mai no han deixat d’enyorar-se, hi ha els que han vengut d’altres països i continents i han fet del 

nostre poble ca seva, i hi ha els que amb un acte conscient i decidit han volgut ser-ho.
Enguany, que tornam a celebrar la nostra festa més gran, i que tornam a obrir les portes de la nostra 
ciutat de bat a bat, també vull compartir aquest espai amb una dona que diu que és manacorina d’adopció, 
però que jo, simplement diria que és una manacorina més. Com ella explica, fa només cinc anys que viu a 
Manacor, però ja s’ha empeltat de la febre santantoniera i estima la festa com ningú, s’ha implicat en les 
associacions i entitats de Manacor i, en definitiva, ha fet poble.
La festa de Sant Antoni l’estimam tant i tan bé que la volem compartir i la volem fer entre tots, i entre totes, 
també. Enguany, després de tres anys, ens podrem treure l’espina dels anys que no hem pogut veure ballar 
els dimonis i Sant Antoni. L’enyorança i les ganes són més vives que mai, però també les ganes de mirar cap 
al futur i de fer la festa més igualitària.
Amb més ganes de festa que mai, també és la meva responsabilitat demanar-vos seny i respecte. I que sigui 
el primer dels molts Sant Antonis que han de venir!
Salut i molts d’anys! Visca Sant Antoni i visca Manacor!

Miquel Oliver Gomila 
Batle de Manacor

L’any 2009 vaig venir a viure a Mallorca i ara en farà cinc que vam aterrar a Manacor. Jo no havia celebrat 
mai Sant Antoni ni havia tingut massa contacte amb aquesta festa, més enllà de venir a veure l’ambient 
dia 16 horabaixa, sense entendre gran cosa. Per això, quan em digueren «Et convé agafar-te un parell 

de dies de vacances per Sant Antoni», vaig pensar «Vols dir?». Però els vaig fer cas. I la veritat, és que poc 
m’esperava que, amb l’arbre de Nadal acabat d’arraconar, es desencadenava en aquest poble una de les 
festes populars més increïbles que he vist mai. I penseu que la meva àvia era valenciana i allà en saben de 
fer festes. Amb timidesa inicial, vaig decidir capbussar-me en la festa a veure què passava; i he de dir la 
fal·lera santantoniera em va atrapar.
En aquests anys, us he anat observant i demanant què és per vosaltres manacorins i manacorines Sant 
Antoni; i, tot i que les respostes són diverses, sempre tenen una cosa en comú: el col·lectiu. I és que la gent, 
retrobar-se, veure’s, ajuntar-se, sempre en són denominadors comuns.
Jo mai no m’ho hauria imaginat, però ara ja per sempre aquestes dates tindran un significat especial per a 
mi, i, el que em fa més feliç, és que formaran part de la història del meu fill, qui tindrà la sort de créixer amb 
aquesta herència col·lectiva formant part del seu ADN. I això és una joia immensa.
Així que només puc que donar-vos l’enhorabona com a poble per aquest tresor de festa, que heu sabut 
conservar i alhora adaptar a les noves realitats que vivim. I les gràcies per compartir-la. Aquests passats 
dos anys, tots i totes hem patit molt al no poder-la celebrar com ens agrada; així que enguany, gaudim-la al 
màxim, i tornem a celebrar la vida com tan bé sabem fer.
Visca Sant Antoni i visca Manacor.

Lara Gelabert Batllori 
Manacorina d’adopció



El passat 2022, immersos com estàvem 
en la pandèmia de la Covid-19 i sense 
possibilitat de festejar sant Antoni, el 

Patronat celebrà el seu quarantè aniversari. 
Tal efemèride el converteix en una de 
les associacions culturals en actiu més 
antigues de Manacor. Queda lluny aquell 1982 
quan un grup de persones encapçalades per 
Mn. Mateu Galmés Galmés enllestiren una 
associació per assegurar la pervivència de 
les festes mitjançant activitats a favor de 
la cultura tradicional, popular i artesanal. 
De llavors ençà el Patronat ha intentat, 
amb major o menor encert, mantenir una 
diada que ha passat del quasi no res a la 
bauxa i al fervor amb què la vivim avui en 
dia. O a la massificació, si tant voleu. Una 
celebració oberta a tothom que va més enllà 
de la creença religiosa o de la recuperació 
merament folklòrica i que ha evolucionat 
de manera exponencial els darrers anys en 
funció de les demandes de la societat.

Resta clar que el Patronat també ha 
progressat molt en aquestes quatre 
dècades. D’aquell col·lectiu inicial que amb 
prou feines admetia l’entrada de gent nova o 
la mera crítica, entrats de ple al segle XXI ha 
esdevingut una associació que, tot i continuar 
defensant (com defensarà sempre) els seus 
objectius fundacionals, mai no ha deixat 
d’escoltar les peticions que li han fet arribar, 
encara que en ocasions s’hagin formulat de 
manera irrespectuosa i imperativa. N’és una 
prova que en els darrers quinze anys s’han 
ampliat els actes del programa (primer i 
darrer ball dels Dimonis); s’han celebrat 
unes jornades d’estudi que abraçaven els 
Països Catalans; s’han publicat llibres de 
temàtica històrica; s’han promogut les 
primeres trobades de glosadors així com 
representacions teatrals; s’ha recuperat 
i restaurat el carro de sa colcada i s’ha 
apropat la festa als més petits... Tot plegat 

intentant servar-ne els elements més 
essencials, amb responsabilitat i seny.

Però, ai la cultura! La tradició, allò que 
és popular, ha deixat de ser el concepte 
preuat i valorat que era fa uns anys (la 
tasca del Patronat va ser premiada amb 
el Reconeixement de Mèrits de 2008) per 
convertir-se en quelcom menyspreable 
i associat als elements més negatius del 
passat (triau aquí els adjectius que més 
vos agradin). Queda enrere el temps en què 
tothom l’abanderava amb orgull i sentiment 
de país. Ara les banderes són unes altres. 
Una gran paradoxa.

En qualsevol cas, aquest aniversari és 
motiu d’alegria per als que treballam 
per un santantoni millor any rere any. 
La commemoració bé podria titular-
se “quaranta anys d’èxit compartit” ja 
que, sense la participació activa dels 
manacorins i manacorines, ni el Patronat ni 
les festes serien el que són. La trajectòria 
que hem viscut ha estat possible gràcies 
a les persones que al llarg dels anys han 
format part de l’associació; a infinitat de 
col·laboradors que han invertit hores del 
seu temps en l’organització de les festes; 
a aquells que han participat activament 
en els diferents actes del programa; als 
nombrosos benefactors que, amb les seves 
aportacions, han estat fidels mantenidors 
de la diada; a l’Ajuntament de Manacor, sense 
la participació del qual les festes serien 
impensables; a la Parròquia dels Dolors, 
mantenidora dels actes religiosos i als que 
simplement heu anat darrere dels Dimonis, 
a fer la volta dels foguerons o a presenciar 
les beneïdes. A tots ells, a tots vosaltres, la 
nostra més sincera gratitud. 

I un pensament dit en veu alta: que el caliu 
de la festa no s’apagui (ni l’apaguin) mai. 

Salut i visca Sant Antoni!

Patronat de Sant Antoni

Quaranta anys de Patronat
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18.00 h.

Presentació del programa.
Homenatge a Antoni Llull Morey.

Ca na Vallespina.

19.00 h.

Horabauxa santantoniera amb la 
Banda de Música de Manacor.
Plaça de Ramon Llull.

21.00 h.

Torrada popular oferida pel 
Patronat de Sant Antoni.
Primera ballada dels dimonis.

Plaça de Ramon Llull.

20.30 h.

Assaig Completes.
Després de la missa. 

Parròquia de la Mare de Déu dels 
Dolors.

D’11.00 h a 13.00 h.

10a Mostra de dibuix infantil i 4t 
taller de flors de paper.
Claustre de Sant Vicenç Ferrer.

12.00 i 18.30 h.

Les músiques de Sant Antoni II
Concert de la Banda de Música i  
l’Agrupació Folklòrica Sa Torre.

Auditori de Manacor.

20.30 h.

Assaig Completes.
Després de la missa. 

Parròquia de la Mare de Déu dels 
Dolors.

21.00 h.

Assaig dels goigs de sant Antoni 
i ximbombada.
El Patronat convida a vi i mistela, 
vosaltres pensau a dur la ximbomba.

Torrada de “pa i taleca”.

Plaça de la Concòrdia.



17DI
M

A
RT

S
GE

NE
R

9.30 h.

Trobada dels participants de les 
Beneïdes.
Avinguda de Baix des Cos.

Aquells que no vulguin concursar als premis 
es poden presentar a partir de les 10.30 h.

L’entrada de carrosses i carruatges: 
av. del Parc.

Concentració de cabriols: c. de Sebastià 
Rubí.

Concentració de muntures: c. de l’Aigua.

Concentració de nins amb animals: 
c. de Sant Joan.

Concentració de comparses que no 
acompanyin carrossa: c. de Pere Llull.

Concentració de ponis: c. de Diana.

Concentració de carros i carrosses: 
av. de Baix des Cos (altura c. de l’Aigua).

El jurat qualificarà de 9.30 h a 10.30 h. 
Us agrairíem puntualitat.

Es prega dur roba tradicional.

Us demanam que les carrosses siguin 
estirades per bísties o tractors.

10.30 h.

Lliurament dels premis dels foguerons; 
de la 10a Mostra de dibuix infantil i dels 
concursos de mostradors i enramellar 
frontis.
Plaça de Ramon Llull.

11.00 h.

Beneïdes.
Es desfilarà per l’av. de Baix des Cos, c. de 
la Mare de Déu de les Neus, plaça de Ramon 
LLull, via de Portugal i c. del Dos de Maig. 
Si plou, les Beneïdes s’ajornaran fins al 
diumenge  22 a la mateixa hora, de manera 
improrrogable.

16.00 h.

Visita dels dimonis a l’Hipòdrom de 
Manacor.
Tot seguit, s’iniciarà la darrera volta pels 
carrers del poble.

20.00 h.

Darrer ball dels dimonis.
Plaça de sa Bassa.

20.30 h.

Missa solemne en honor de sant Antoni.
Parròquia de la Mare de Déu dels Dolors.
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14.15 h.

Sortida dels dimonis. Cas Baciner.

14.30 h.

Repicada de campanes i ball davant 
la Sala.

14.30 h.

Visita als foguerons que concursen 
per qualificar-los.

17.30 h.

Visita del sant, dimonis i sonadors a 
la Residència de Majors.
Donem preferència als residents.

19.00 h.

Colcada.
Sortida des de la Sala del carro de la 
Colcada amb autoritats, membres del 
Patronat, Colcada, dimonis, Banda de 
Música i poble.

19.30 h.

Cant de Completes i dels goigs 
de sant Antoni amb les corals 
de Manacor, Banda de Música i 
santantoniers.
Les persones amb mobilitat reduïda 
tendran un espai reservat dins l’església. 
Avisau amb antelació a la Parròquia.

Parròquia de la Mare de Déu dels Dolors.

20.00 h.

Encesa del primer fogueró davant la 
Rectoria.
Una forta tronada de coets anunciarà 
que els dimonis de Manacor han encès el 
fogueró de la Rectoria.

A partir d’aquest moment, ja es pot 
prendre foc a tots els altres foguerons.

Volta dels dimonis i Patronat pels 
foguerons per a lliurar els trofeus.

Ajudem a mantenir la tradició!

(Si s’hagués de suspendre la volta dels 
dimonis a causa de la pluja, els trofeus 
del concurs de foguerons es lliuraran
abans de començar les Beneïdes).

22.00 h.

Ball de bot amb el grup Galivança.
Plaça de Ramon Llull.

Pensau a dur el tassó 
de ca vostra!
El Patronat oferirà, amb un dipòsit d’1€, 
tassons retornables i reutilitzables el 
dia del primer ball amb la intenció de 
reduir la quantitat de plàstics d’un sol 
ús. Enguany tampoc donarem tassonet 
per al vi i la mistela el dia de l’assaig dels 
goigs a la Concòrdia, pensau a dur el 
vostre!



SON MACIÀ
DISSABTE 14 DE GENER.
20.00 h

Primer Ball de dimonis i 
I Dimoniada de Son Macià.

DILLUNS 16 DE GENER.
20.00 h

Fogueró de Sant Antoni.

DIUMENGE 22 DE GENER.
15.30 h

Beneïdes.
Inscripcions a partir de les 15.15 h.
A continuació Ball de Bot.

SON NEGRE
DISSABTE 21 DE GENER.
19.00 h

Missa i completes de Sant Antoni.
Acte seguit, ballada de dimonis
de Son Negre.

S’ILLOT
DILLUNS 16 DE GENER.
19.00 h

Sortida dels Dimonis i volta 
pels carrers de s'Illot.

DISSABTE 21 DE GENER.
19.00 h

Encesa del fogueró i torrada.
21.00 h

Trobada de Dimonis.
A continuació Ball de Bot.

CALES DE MALLORCA
DILLUNS 16 DE GENER.
20.30 h

Encesa de fogueró.

EDUCACIÓ

PORTO CRISTO
DIJOUS 12 DE GENER.
Dia oficial per enramellar els balcons.

DIVENDRES 13 DE GENER.
21.30 h

Combat de picat.
Centre de Cultura.

DISSABTE 14 DE GENER.
17.30 h 

Sortida de na Tonina.
i volta pel poble. Sortida de la plaça de l'Església.

20.30 h 

Torrada popular de "pa i taleca".
Assaig dels Goigs a la plaça del Sol i la LLuna.
El Patronat posarà carbó i convidarà a herbes als 
adults.

DIUMENGE 15 DE GENER. 
III Dimoniada de Porto Cristo.
10.30 h

Concentració a la plaça de l'Aljub.
11.00 h

Sortida de les colles de dimonis i recorregut 
per Porto Cristo.
C. del Port, c. del Mestral, av. dels Pins, ctra. de Son 
Servera, c. de la Sementera i c. del Graner.

12.00 h

Arribada a la plaça del Sol i la LLuna.
12.30 h

Ballada de les colles de dimonis.

14.00 h

Dinar popular (12€).
16.00 h 

Ball de bot amb el grup Tramudança
Organitzat per l'Escola de Mallorquí.

DILLUNS 16 DE GENER.
9.00 h

Visita dels dimonis a les escoletes, escoles, 
institut i centre de dia.
13.30 h

Sortida dels dimonis i primer ball.
Davant l’oficina Municipal.

15.00 h

Dinar de germanor de Sant Antoni al 
Restaurant Ca'n Toni.
Reserves fins al 12 de gener (tel. 695 442 507).

16.30 h

Volta pel poble per visitar els foguerons 
concursants.
18.30 h

Missa en honor a sant Antoni
i cant dels goigs.
A l’església de la Mare de Déu del Carme (demanam 
respecte dins l’església durant la litúrgia).

Ball dels dimonis a la sortida de missa i volta pels 
foguerons amb els músics de l’Escola de Música de 
Porto Cristo.

DIMARTS 17 DE GENER.
16.00 h

Beneïdes tradicionals.
Plaça de Ses Comes (concentració de les carrosses a 
les 15.00 h al c. de sa Carrotja).

Sant Antoni per als escolars.
Sona, sona, Sant Antoni!

Concert en directe per conèixer la música, les cançons i els instruments que sonen a la festa.
Per als infants de 6è d’educació infantil.

Dimecres 11 de gener a Porto Cristo  ·  Divendres 13 de gener a Manacor.

Un vestit nou per a sant Antoni!
Divertit espectacle teatral per conèixer la història de sant Antoni 

i entendre la simbologia de la celebració.
Per als alumnes de 2n d’educació de primària.

Dimecres 11 de gener a Porto Cristo  ·  Dijous 12 de gener a Manacor.

Ara va de gloses.
Taller per aprendre a fer gloses i participar d’un autèntic i animat combat de picat.

Per a alumnes de 4t d’educació primària.

Dimecres 11 de gener a Manacor  ·  Dimecres 11 de gener a Porto Cristo i Son Macià.

Un poble ple de dimonions!
Caretes dels dimonis de Manacor, Porto Cristo i Son Macià per pintar i lluir a la festa.

Lloc de les activitats:
MANACOR: envelat de Sant Antoni a la plaça del Palau.

PORTO CRISTO: sala d’actes de la Delegació municipal.

Sant Antoni amb el més petits (0-3).
Divendres 13 de gener a les  18h

Lloc: envelat de Sant Antoni
a la plaça del Palau



Germans santantoniers,

Altra volta, després de dos anys llargs de privació per mor del virus Covid-19, amb 
l’entrada de l’any nou, passades les festes de Nadal i de Cap d’any, tornam a les 
festes bullangoses de l’hivern. Primer, per als infants que veuran satisfetes les seves 
il·lusions, amb la tan esperada jugueta dels Reis, i després, per al gruix dels joves, 
granats i tardorals, que enguany podran gaudir intensament de les nostres festes 
populars més participatives que sens dubte són les de sant Antoni gloriós.

Aquest esclat de les festes de gener voldríem que tingués una significació molt especial 
i que ens motivàs a dedicar-hi tot el nostre entusiasme. El 2023 ben bé pot ser el de la 
represa cultural que ens fa únics i irrepetibles davant Mallorca, Europa i el món sencer, 
especialment davant dels nous ciutadans incorporats en aquest territori per a millorar 
la seva condició laboral i econòmica. Les condicions per a aconseguir el tan desitjat 
agermanament, bona entesa i integració, potser sigui participar en aquestes festes, 
probablement les millors dels darrers quinze o vint anys.

És per això que el Patronat de sant Antoni, reblert de gent jove i amb ganes de fomentar 
la integració dels nouvinguts, llança a les festes del 2023 la casa per la finestra al 
núm. 12 del carrer Nou. La primera de les passes que ha donat, ha estat el reclam 
agermanador de les dessuadores amb la careta del dimonió —tan ben aconseguida 
pel guanyador del concurs, en Josep Lluís Maimó— i altres objectes per a arrodonir 

la bulla de la festa (bufandes, tasses, clauers...) que voldríem que tothom els portàs 
amb orgull en senyal d’alegria i de germanor. Esperam que no hi manquin dimònies 

que ballin i encalcin l’al·lotea com ningú, millor que elles, ho saben fer. 

FORA SON!

Voldríem que el 2023 sigui el de la represa no tan sols de les emocions de les festes, 
sinó també de l’increment de l’ús del nostre idioma —el bell català de Mallorca— i 
la cultura que se’n deriva i que aquí en diem mallorquí, a Valencia, valencià, a 
Menorca, menorquí, a Eivissa, eivissenc i a tots els indrets amb el gentilici de la seva 
contrada. Però que, en voler referir-nos al cos sencer de la llengua, conserva i seguirà 
conservant, com bé ha demostrat la història i la ciència filològica, el nom de naixement 
dels primers repobladors de les Illes procedents de Catalunya. Si s’aconsegueix 
l’adopció com a segona llengua i ús pels nous ciutadans, es garanteix la conservació 
de la cultura popular, amb tot el que això comporta: cançons, llibres, premsa, ràdio, 
televisió, festes, rètols comercials, nom de les institucions, de persones i fins i tot 
dels animals... ja que la Cultura d’un país no és altra cosa que la manera de viure el dia 
a dia de cap a cap d’any.

El Patronat de sant Antoni, amb el dinàmic i admirat historiador Antoni Gomila al 
capdavant, aposta amb el seu equip de patrons i col·laboradors pel recobrament 
de la llengua, les festes populars i les coses nostres. D’aquesta manera, també 
es redreçarà, cada dia un poc més, la nostra tan emboirada identitat i orgull de 
pertinença.

Per això, manacorines i manacorins, nascuts aquí i nouvinguts, facem-los costat. 
Voldríem que tota la societat del municipi participàs activament, amb la seva 
presència, als actes organitzats amb motiu del feliç retorn de les nostres Festes 
de sant Antoni (assaig, completes, foguerons, beneïdes...). I a gaudir-ne plenament. 
D’aquesta manera es veurà compensat el gran esforç d’organització que suporta el 
Patronat, l’ànima activa d’aquesta moguda anual que és la sana enveja de molts altres 
pobles que volen continuar, com el nostre, essent el que són.

Visqui molts d’anys aquest Patronat i la festa de sant Antoni de Manacor!

Gabriel Barceló Bover
DESEMBRE 2022



1. Si vius una agressió sexista, no callis. ACTUA! Demana ajuda. Digues 
«No i punt!»

2. Si et diuen «No i punt!» accepta la negativa.

3. Si veus una agressió ACTUA!: expressa el teu rebuig ajuda la 
víctima.

4. Si no hi ha consentiment explícit, és una agressió.

5. Res no justifica una agressió: ni la manera de vestir, ni l’exhibició del 
cos, ni l’orientació sexual.

6. Sota la influència de l’alcohol i de les drogues cap consentiment és 
vàlid.

7. No toleris comportaments masclistes en el teu entorn: les bromes 
sexistes, el control, bavejar, engelosir... és assetjament.

8. Viu relacions sanes, lliures i en igualtat: no tot hi val!

9. Les persones podem canviar d’opinió. Respecta els límits i les 
decisions de l’altra persona.

10. Atemptar contra la llibertat sexual de l’altre és un delicte. Si 
necessites ajuda per una agressió, telefona a l’112.



Tornam a fer Sant Antoni
Gloses d’en Toni “Prim”.

Gloses
de Maribel Servera.

Dos anys sense Sant Antoni
són massa mals de passar.
Deu ser cosa del dimoni
que sempre vol empipar?

Han passat tantes de coses
al llarg d’aquests viaranys...
Com poden catorze gloses
resumir els fets de tres anys?

Ens varen dir que a la Xina
hi havia un cas o dos
d’un virus molt perillós
que faria escabetxina.

“Però la Xina és enfora,
aquí no hi arribarà.”
I hi ha gent que encara plora
els qui se’n varen anar.

Confinats a dins ca nostra.
Tancats com a animalons.
La força humana es demostra
en les pitjors condicions.

Contra aquesta malaltia
no trobàvem cap escut.
Juntament amb la salut
perdíem l’economia.

“Les vacunes són la cura
de tota la societat.”
D’acord. I qui ens assegura
la seva seguretat?

Però hem trobat la sortida 
per superar la Covid
i el nostre poble ha seguit
la seva història de vida.

Hem vist Manacor encantat,
amb follets, fades i jaies,
hem fet cas de les rondalles 
i el seu valuós llegat.

Hem estat Vila del llibre, 
hem fet una nit de l’art.
Cultura de gran calibre
sempre dins el nostre esguard.

Tres dones han coronat
el títol de filla il·lustre
i Manacor ha tret llustre
als valors de la igualtat.

Hem vist eriçar la pell
i tremolar els nostres cossos
quan hem posat nom als ossos
de n’Aurora Picornell.

Perquè la vida segueix,
sempre corr i no s’atura.
I el nostre poble es mereix
la seva festa més pura.

Torna la joia als carrers,
i les banyes del dimoni,
més que mai, tres anys després,
cridem Visca Sant Antoni!

Hem passat el vint-i-ú
i també el vint-i-dos
un virus malavidós
ha estat molt inoportú.

I si no han perdut es trany
tornaran sortir a ballar
i el poble disfrutarà
del Sant Antoni d’enguany.

Tornem-hi els manacorins
gaudirem sa nostra festa
perquè enguany molt més se presta
a treure el que duim dedins.

I ja és aquí Sant Antoni
i ve amb més força que mai
mos omplirà cada espai
enrevoltant el dimoni.

Anirem al primer ball
que sa festa així ho convida
això serà sa partida
i no perdeu cap detall.

Per ses Tonines i Tonis
i el poble de Manacor
tirarà el primer tro
sa sortida dels dimonis.

El poble fa sa comanda
de que torni Sant Antoni
i que soni fort sa Banda
per veurer ballar el dimoni.

Hi tornarem fer renou
omplint sa Plaça Concordi’
i allà que tothom recordi
cantar els gojos de bell nou

Cada pare, mare i nin
i padrins amb néts i nétes
acudiran a Completes
a cantar al “parapatxin”

Tornaran donar resposta
colles de fogueroners
amb sa llenya ben composta
omplint de foc els carrers.

S’encesa segur que sí
sa gent la deu enyorar
cercant caliu per torrar
sopar i beure un poc de vi.

I cada manacorí
farà gloses de vetlada
escalfant-se a una rotlada
sa nostra festa és així.

Tornaran ses corradisses
amb gent per cada costat
i caliu per fer torrat
de panxeta i llangonisses

I com se fa des d’antany
beneïrem animals
per evitar tots els mals
que puguin tenir enguany.

Pels que no seran aquí
hi haurà un record també
són en Toni  Pocoví
i en Toni Aleix, baciner.

S’emoció ja mos embarga
d’anar darrera el dimoni
i que mai més Sant Antoni
faci una estada tan llarga. 

I per cada indret ressoni
el que tots tenim après
que tenguem bon vint-i-tres
i que visca Sant Antoni.

Molts d’anys!!



Foguerons

Beneïdes

Vestimentes

Concursos

REBRAN UN OBSEQUI:
- La persona més ben vestida a l’estil del segle XVIII (masculí).
- La persona més ben vestida a l’estil del segle XVIII (femení).
- La persona més ben vestida a l’estil del segle XIX (masculí).
- La persona més ben vestida a l’estil del segle XIX (femení).
- Al nin més ben vestit de pagès (fins a 16 anys).
- A la nina més ben vestida de pagesa (fins a 16 anys).
- A l’ infant més jove vestit de pagès (cal presentar el llibre de família al cadafal abans de les 10.30h).
- A la persona major vestida de pagès (cal presentar el DNI al cadafal abans de les 10.30h).

Més informació al web www.santantonimanacor.cat

OBSEQUIS DIVERSOS
- A la millor eina antiga.
- A la millor comparsa (mínim 6 persones).
- Trofeu a tots els ponis.

Tots els participants al 
concurs de foguerons 
seran obsequiats amb 
una ensaïmada i una 
botella de vi.

Els participants hauran de facilitar un 
certificat bancari per tal de, en cas 
de resultar premiats, abonar-los la 
quantitat corresponent. Els imports 
superiors a 300 € estan subjectes 
a una retenció per IRPF del 19%, ja 
incrementada al premi.

*

CARROSSES
 1r- 617,29€ (500€) i trofeu.
 2n- 493,83€ (400€) i trofeu.
 3r- 432,10€ (350€) i trofeu.
 4t- 280€ i trofeu.
 5è- 230€ i trofeu.
 6è- 200€
 7è- 180€
 8è- 170€
 9è- 160€
 10è- 150€

CARROS I CARRUATGES
 1r- 280€ i trofeu.
 2n- 160€ i trofeu.
 3r- 110€ i trofeu.
 4t- 100€
 5è- 100€

CABRIOLS
 1r- 100€ i trofeu.
 2n- 60€ i trofeu.
 3r- 50€ i trofeu.

MUNTURA
 1r- 100€ i trofeu.
 2n- 60€ i trofeu.
 3r- 50€ i trofeu.

ANIMAL MÉS BEN PRESENTAT
Trofeu.

 1r- 617,29€ (500€) i trofeu.
 2n- 493,83€ (400€) i trofeu.
 3r- 432,10€ (350€) i trofeu.
 4t- 280€ i trofeu.
 5è- 230€ i trofeu.

 6è- 200€
 7è- 180€
 8è- 170€
 9è- 160€
 10è- 150€

Les carrosses i els carros que participin 
a les Beneïdes rebran una ensaïmada i 
una botella de cava.
Les muntures i cabriols s'obsequiaran 
amb un cabeçó.
Obsequi de caramels per als nins i nines 
que participin a les Beneïdes.

Els premis de mostradors i enramellar frontis 
s’entregaran abans de les Beneïdes.

Premis

Mostradors
  1r - Trofeu d’edició especial.
 2n - Obsequi.
  3r - Obsequi.
Donació de 25 euros per participant apuntat al concurs 
(fins a un màxim de 300€) a l’ONG que designarà el 
primer classificat.

Imatge Sant Antoni 2024
1r. 617,29 (500€).

Enremallar frontis
  1r - Trofeu d’edició especial.
2n - Obsequi.
 3r - Obsequi.
Donació de 10 euros per participant apuntat al concurs 
(fins a un màxim de 300€) a l’ONG que designarà el 
primer classificat.

*



6cri9  .................................................................................... 50
Administració de Loteria núm. 3  ..................................... 50
Administració de Loteria núm. 4  ..................................... 40
Afilados Manacor ................................................................ 50
Andreu Riera, instal·lacions  ............................................. 60
APC Assessories  ................................................................100
Assessor d’imatge Jaume Pou .......................................... 50
Assessoria S’Estació ........................................................... 50
Audiòfon Balear .................................................................. 50
Auto Cristal Ralarsa  ........................................................... 50
Autoescola Manacor  .......................................................... 50
Automóviles Coll  ................................................................ 60
AXA Duran  ........................................................................... 50
Bar El Porrón ....................................................................... 50
Bar Mallorquí  ...................................................................... 20
Bar Mingo ...........................................................................300
Bernadí Bordoy e hijos ....................................................... 50
Bicicletas Caldentey ........................................................... 50
Bicicletes Sancho ............................................................... 50
Blanc de Gris tenda de roba ............................................. 20
Bona Idea ..............................................................................10
Borcal confeccions ............................................................ 40
Bordoy cuines ....................................................................100
Botiga Can Rovelló .............................................................. 40
Botiga Margarita ................................................................. 50
Botiga Merceria Sa Placeta  .............................................. 50
Ca ses Cusses ...................................................................... 15
Ca’n Costa  ........................................................................... 50
Cafè Pop  .............................................................................. 30
Cafès Samba ....................................................................... 40
Cafeteria Sa Sínia ............................................................... 20
Calzedonia  .......................................................................... 50
Can Batliu  ..........................................................................100
Can Beia  .............................................................................100
Can Calde  .............................................................................10
Can Cuixa, materials de construcció .............................. 50
Can Gorrió  ............................................................................10
Can Lliro, cafè  ...................................................................100
Carnisseria Ca’n Nicolau  ................................................... 30
Carnisseria Carn Fresca .................................................... 20
Cas Gallo .............................................................................. 70
Cavalcan .............................................................................100
CCOO UC Manacor  .............................................................. 50
Comercial Cladera  ............................................................. 50
Construccions Valls Amengual ........................................150
Contenidors Manacor, SL .................................................. 50
Correduria de seguros Gomila  ......................................... 50
Cronomotor Manacor ......................................................... 50
Cuina Integral  ..................................................................... 50

Descuits. Benzinera Febrer ...........................................100
Dispack 4  .....................................................................100

Elbsa ........................................................................200

Elèctrica Maties .................................................................. 20
Emmarcacions Art Manacor  ............................................ 50
Es Celler Manacor Restaurant  ........................................100
Es Taller, teràpies globals i osteopatia ........................... 30
Escoleta Cavall de Cartró .................................................. 20
Escoleta Joguines  ............................................................. 20
Escoleta Titelles ................................................................. 20
Estanc des Torrent  ............................................................ 20
Estètica Loli Alfaro ............................................................. 20
Expo Div. Mobles  ...............................................................100
Federòptics Món Visió  ......................................................100
Floristeria Fullana  ............................................................. 50
Floristeria S’Espiga ............................................................ 30
Frenos Manacor  ................................................................. 50
Frigoríficos Salom  ............................................................. 50
Fruites Febrer ..................................................................... 40
Fruites i verdures Can Martí  ............................................. 60
Fruites i verdures na Camel·la  ......................................... 50
Fruites Lluïset ..................................................................... 50
Fullana Llull, Lacados  ........................................................ 60
Fusteria Gayà ...................................................................... 60
Galan Santandreu ..............................................................100
Galmés, Materials de Construcció  ................................200
Garatge Puigrós (Suzuki)  .................................................. 50
Gestoria Antònia Serra Matamalas .................................100
Gestoria Càneves  ............................................................... 30
Gestoria Es Gabió ............................................................... 50
Gestoria Juan Nadal Quetglas .......................................... 60
Healthy Hunters .................................................................. 20
Innovatec security ............................................................. 50
Instal·lacions Mayol ............................................................ 50
Instal·lacions Toni Riera, SL  ............................................. 20
Instal·ladora Pasqual ......................................................... 50
Intimissimi  .......................................................................... 50
Januar Consulting .............................................................100
Jaume Gayà, instal·lacions ............................................... 30
Joieria Juana ...................................................................... 50
Julià pintures i decoració ................................................. 50
Límit Tecnologies, SA ......................................................... 50
Llevant silleria i mobiliari  ................................................. 60
Mallorca Serveis ................................................................. 50
Mallorquina de perles i brodats  ....................................... 30
Manacor Comarcal  ............................................................ 50
Mascaró Suministres i serveis, SL  .................................100
Maversa-Marimon, SA  ........................................................ 50
MBM Serveis  ....................................................................... 50
Merceria Ca na Verda  ........................................................ 50
Mobles Germans Miquel  .................................................... 50
Molta Moto  .......................................................................... 50
Muebles Miguel Sureda ...................................................... 70
N’Ignasi es jardiner ............................................................ 40
Nova fusió, perruqueria i estètica ................................... 40

OAM, oficina d’arquitectura a Mallorca ............................ 40
Òptica Es Centre ................................................................. 50
Papereria Muntaner ..........................................................100
Perruqueria Aduo ............................................................... 20
Perruqueria Catalina Artigues  ......................................... 50
Perruqueria Xisca  .............................................................. 20
Piensos Mascaró  ...............................................................100
Pinturas J. Fco. Cabezuelo  ............................................... 50
Pintures Ca’n Nofre ............................................................ 50
Pipiu roba d’infants  ........................................................... 30
Piscina Gimnàs Manacor  .................................................. 50
Pizzeria Presto Presto  ...................................................... 30
Planters Morey i Rosselló  ................................................. 50
Porc negre distribucions  .................................................. 30
Porc negre edicions  .......................................................... 30
Puertas Sansó  .................................................................... 60
Reparar i netejar cisternes  .............................................. 50
Restaurant Es Cruce (Vilafranca)  .................................... 50
Ròtuls Manacor ................................................................... 50
S’Agrícola, associació cultural  ......................................... 60
S’Estanc des Tren ..............................................................100
Sa Botiga 2011  ..................................................................... 30
Sa Cantina, cafeteria des polígon .................................... 40
Sa Fonda Cafè Restaurant...............................................200
Sa Teulera ............................................................................ 20
Sabateria Manacor ............................................................. 25
Segucor ................................................................................ 50
Som Gràfic ........................................................................... 50
Sonsònia centre auditiu ...................................................100
Suministres Mascaró ........................................................100
Tallers G. Parera Sunyer .................................................... 50
Tallers TOT MOTOR .............................................................. 60
Tapisseria Llodrà-Llull ....................................................... 50
Terra de Vins, vinoteca ...................................................... 30
Tomeu Jaume, motos ........................................................ 50
Totelsa .................................................................................. 50
Toy Planet ............................................................................ 20
TT Serra materials construcció ....................................... 50
Viatges Llevant ................................................................... 30
Vidres Fullana ..................................................................... 50
Vipsa .com ..........................................................................100
Acadèmia Manacor ................................................... obsequi
Almacenes Nicolau - Ca’n Mio ................................. obsequi
Aproscom ................................................................... obsequi
Autoescola Anam amb rodes ..........................col·laboració
Bar Can Nofre ....................................................................... vi
Bicicletes Can Nadal ................................................ obsequi
Bigudí, saló de bellesa ............................................. obsequi
Ca na Candila, fruites i verdures ..............300 kg.taronges
Ca na Fay, boutique .................................................. obsequi
Ca na Papa, forn ....................................................... 50 pans

Can Busco, ferreteria Morey ............... col·laboració 1r ball
Can Garanya .............................................................. obsequi
Can Munar, forn .........................................................35 pans
Can Reus ............................................................................... vi
Can Roca, pastisseria ...................................18 ensaïmades
Can Terès, forn ...........................................................35 pans
Can Tòfol, forn ..............................35 pans i 20 ensaïmades
Càrniques Sunyer .............................. 45 kg. de botifarrons
Casal de la Pau-S’Altra Senalla ............ col·laboració festa
Cereria Sa Bresca ....obsequi i col·laboració mercaderies
Comercial Balear ...................... col·laboració mercaderies
Comercial Mediterraneo .......... col·laboració mercaderies
ConetctaBalear ...................................... col·laboració festa
Discos Baba ............................... col·laboració mercaderies
Dismavi ............................................................... 1 caixa de vi
Distribucions Miquel Bisellach ........... col·laboració 1r ball
Dulce de leche ........................................................... obsequi
Embruix .......................................................................Obsequi
Expert Germans Santandreu ................................... obsequi
Fills de Joan Bisellach ........................ col·laboració 1r. ball
Floristeria Avinguda .............................. col·laboració festa
Hiper Manacor
60 kg. de botifarrons, 50 kg. de llangonisses, 80 kg. de 
caramels i col·laboració mercaderies
Impremta Leo ....................................................col·laboració
Instal·lacions elèctriques 
J.Puigros SLU .................................. col·laboracio Beneïdes
Joyeria Artejoya ........................................................ obsequi
La Montevideana....................................................... obsequi
Llevant Home Garden ...obsequi i col·laboració mercaderies
Llevant silleria i mobiliari ........ col·laboració mercaderies
Llongueras Elite Manacor ........................................ obsequi
Mans ........................................................................... obsequi
Meumoix ..................................................................... obsequi
Modas Isabel .............................................................. obsequi
Món de Llibres ........................................................... obsequi
Mundi Sport ............................................................... obsequi
Nassos, escola de cans i perruqueria ................... obsequi
Nonous ....................................... col·laboració mercaderies
Pambolieria De Tot ................................................... obsequi
Pastisseria Florit ...................................................... obsequi
Plaer vegetarià .......................................................... obsequi
Sa Font ....................................................................... obsequi
Salón Carpe Diem ..................................................... obsequi
Shanta yoga ............................................................... obsequi
Sin Comics ................................................................. obsequi
Tallers Gomila Can Salem ........................................ obsequi
Toni Llinàs............................................................................. vi
Totalfit ........................................................................ obsequi
Toy Planet col.laboració ..............................mercaderies
Triatló Sports...................................................... obsequi 

Benefactors



Concurs disseny 
imatge oficial 2024.
El termini per a participar-hi és obert fins a dia 31
de gener de 2023 a les 14.00h.

Si vols estar al dia.
Si vols estar al dia de les notícies de la festa, vols 
participar-hi aportant les teves opinions, fer-nos 
arribar les teves fotografies o consultar les bases dels concursos, ens pots 
trobar a: 

santantonimanacor.cat            patronatdesantantoni
patronat@santantonimanacor.cat         @patronatmanacor
                santantonimanacor

Estimem la festa, respectem-la!
• A Completes, entrau en silenci a l'església i deixau els beures al carrer. Respectau la 

solemnitat de l'acte.
• A la Colcada, seguiu l'ordre de la comitiva.
• A la sortida de cas Baciner, al ball davant la Sala o a l'encesa del fogueró de la Rectoria, 

facilitau l'accés als dimonis i músics.
• Als foguerons, divertiu-vos sense cometre excessos. La nit és llargai l'endemà hi ha 

Beneïdes.
• Teniu present que l'horari de determinats actes és aproximat.
• Anau amb compte amb el mobiliari urbà, les façanes i els arbres.
• Són uns dies d'anar a peu; facem que sigui acollidor anar pel carrer.
• Respecta! Per un Sant Antoni sense agressions sexistes.

Concursos Sant Antoni.
  Mostradors i frontis

       Consultau les bases a santantonimanacor.cat / manacor.org

A la Memòria
d Antoni Pocoví Serra  i  d Antoni Juan Morey,
que tant feren per les festes de Sant Antoni i pel Patronat.

Si vols seguir la festa al 

mòbil descarrega’t l’APP

“Sant Antoni Manacor”

''




