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es cançons de Sant Antoni són com la festa
mateixa, i com el poble també. Una tonada
única, centenars d’estrofes i milers de veus
diferents que les canten. Algunes d’aquestes
veus les sentim de ben a prop: davant la Sala, a la
Rectoria, davant l’oficina municipal al carrer d’en Gual,
als foguerons de s’Illot i Cales, a la Concòrdia, a la plaça
de Son Macià i molts racons que formen part de l’imaginari
col·lectiu santantonier. Al renouer de la festa s’hi sumen, des de la
llunyania, les veus d’aquells conciutadans que per distints motius les han de
viure des de fora. Cantau, que us sentim. Fes sonar la flauta, Mar, que les
teves notes també fan que els dimonis ballin i que el poble vibri. Visca Sant
Antoni!
Miquel Oliver Gomila
Batle de Manacor

es festes de Nadal ja han passat i hem de tornar
a les nostres obligacions. Els que vivim a fora ho
feim amb una mica de tristesa perquè sabem
que deu dies després no hi podrem ser.
Arriba dia 16 i rep pel mòbil un vídeo del primer ball
dels dimonis davant cal baciner i infinitat de fotos davant
l’ajuntament. Ja l’horabaixa, veig les completes per televisió
i m’entra un formigueig, és automàtic. De cop em trasllat a Manacor, trec
la flauta com ho feia quan tocava amb la banda i toc aquelles notes que
surten sense pensar-hi. Com sempre, aquell vespre sop de llonganissa i
botifarrons que he guardat especialment per a aquest dia.
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17 de gener, Sant Antoni, de camí a la feina pens que si fos a casa m’estaria
preparant per anar a les beneïdes i que tota la família es trobarà per degustar
el banquet que prepara per dinar la tia Antònia. Instintivament, com cada
any, torn a revisar el calendari de l’any següent per veure si tendré sort
i Sant Antoni caurà en cap de setmana. Així, molts manacorins, des de la
distància però molt a prop alhora, acabam creant petits rituals per celebrar
Sant Antoni.
Als que hi sereu i als que no, us anim a gaudir de la festa. Molt bones festes.
Visca Sant Antoni i visca Manacor!
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DISSENY I IMPRESSIÓ

antantoniers i santantonieres!
És ben cert allò de què el temps passa i mai no torna enrere.
Vivim immersos en canvis constants, sumits en rutines moltes
de vegades estressants, veient com el temps se’ns escola entre
els dits de les mans sense que siguem plenament conscients
que deixam anar una de les coses més valuoses que tenim.
Una prova del que acabam de dir és el fet d’estar a punt de celebrar unes noves
festes en honor del nostre Sant estimat. Hom té la sensació que fa no res que
s’acabaren les anteriors i, coses del destí, ja hi tornam ésser per gaudir de
bell nou d’uns dies de sarau en companyia d’amics i veïnats. De fet, les festes
són per gaudir, riure, fer bulla, passar-s’ho bé i sortir de la quotidianitat de les
nostres tasques.
No obstant això, les festes de Sant Antoni, des del punt de vista organitzatiu, són
quelcom molt seriós i de molt de respecte. Des del Patronat en som plenament
conscients i per la seva importància no planyem mai el temps ni els esforços
perquè surtin ben lluïdes. Enguany, per primera vegada, s’ha organitzat un
curs per cobrir les places vacants de la colla de dimonis. Sabem que no han
estat mai càrrecs hereditaris i que, davant una eventual baixa d’aquells que hi
formen part, la festa ha de tenir un planter de persones disposades a ballar que
coneguin i respectin la festa. Servant en tot moment la tradició, els nous temps
fan que no hi hagi d’haver cap mena de discriminació a l’hora d’ocupar unes
figures tan importants per al col·lectiu manacorí. I la festa, com ha fet sempre,
s’adapta i s’amotlla al que la societat li demana. Però tenint clar el deure de
conservar l’essència del que ens mou a reunir-nos i a celebrar conjuntament
els dies 16 i 17 de gener.
Que passem unes bones festes amb alegria i salut.
Molts d’anys i visca sant Antoni!
Patronat de Sant Antoni.
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Dibuix de Norman Sánchez @Nor.Ink

18.00 h

Presentació del programa i
homenatge a Antoni Pocoví Serra

Sant Antoni 2020 amb els més petits
(0-3). Infància 0-3 Manacor.

Membre fidel, dels més antics encara en
actiu del Patronat, per la seva dedicació,
predisposició i entusiasme per la festa

Activitat reservada per a nins i nines de 0 a 3
anys, pregam respecteu l’edat dels assistents

DIMECRES
GENER

19.00 h

Pati de na Camel·la

21.00 h

Plaça de la Concòrdia

20.30 h

Assaig Completes

9

DIJOUS
GENER

Després de la missa
Parròquia de la Mare de Déu dels Dolors

20.00 h

Presentació del CD: Músiques
a Mallorca. Gloses, xeremies,
tonades, cançons tradicionals…

DISSABTE
GENER

Presentació de la reedició del
llibre: Diguem visca sant Antoni!
Una aproximació musical a la festa
de Francesc Vicens a càrrec de l'autor,
Bàrbara Duran i Toni Gomila, president
del Patronat
Institució Pública Antoni Maria Alcover

21.00 h

Conferència a càrrec de Gaspar
Valero amb el títol: Representacions
artístiques del dimoni a Mallorca

Torrada popular oferida pel
Patronat de sant Antoni,
primera ballada dels
dimonis

Ca na Vallespina

Assaig dels goigs de sant Antoni i
ximbombada
El Patronat convida a vi i mistela, vosaltres
pensau a dur el tassó i la ximbomba. Torrada
de “pa i taleca”

11

D’11 a 13.00 h

9a Mostra de dibuix infantil i 3r Taller de
flors de paper
Bases de la Mostra a www.santantonimanacor.cat
Claustre de Sant Vicenç Ferrer

10.30h

Disset Edició presenta el llibre infantil
Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31
(cançoner il·lustrat).
A càrrec de l’autor: Canizales
Biblioteca Municipal de Manacor, Sala infantil

A càrrec de l’Associació pollencina
U camp de l’Oca

20.00 h

Actuació de glosadors i xeremiers de
Manacor i altres pobles

Projecció de les fotografies de la festa del
2019: Una visió de les Beneïdes

Institució Pública Antoni Maria Alcover

Teatre de Manacor

14

20.00 h

DIMECRES
GENER

8

Ca na Vallespina

13

DIMARTS
GENER

10

DILLUNS
GENER

DIVENDRES
GENER

DIMARTS
GENER
20.00 h

7

15

20.30 h

Assaig Completes

Després de la missa
Parròquia de la Mare de
Déu dels Dolors

Plaça de Ramon Llull

17

DIVENDRES
GENER

DIJOUS
GENER

16

10.30 h

Lliurament de premis de foguerons,
de la 9a mostra de dibuix infantil
i dels concursos de mostradors i
enramellar frontis
Plaça de Ramon Llull

14.15 h

19.30 h

9.30 h

Sortida dels dimonis

Cant de completes i dels goigs de sant
Antoni. Amb les corals de Manacor,
Banda de Música i santantoniers

Trobada dels participants de les
Beneïdes

11.00 h

• Avinguda de Baix des Cos

Les persones amb mobilitat reduïda tendran
un espai reservat dins l’església.
Avisau amb antelació a la Parròquia

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

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

Parròquia de la Mare de Déu dels Dolors

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

20.00 h

• Concentració de cabriols: c. de Sebastià
Rubí

Visita als foguerons que
concursen per qualificar-los
Bases a www.santantonimanacor.cat

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 policia, autoritats,
membres del Patronat, Colcada,
dimonis, Banda de Música i poble

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

• Concentració de muntures: c. de l’Aigua

16.00 h

• Concentració de nins amb animalons: c.
de Sant Joan

Visita dels dimonis a l’Hipòdrom de
Manacor

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

Tot seguit, s’iniciarà la darrera volta pels
carrers del poble, com és tradició

• Concentració de ponis: c. de Diana

Ajudem a mantenir la tradició!

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

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

• El jurat qualificarà de 9.30 a 10.30 h. Us
agrairíem puntualitat
• Es prega dur roba tradicional
• A l’hora d’estirar les carrosses es donarà
preferència a les que ho facin amb
bísties o tractors, vehicles automòbils
o camions desvirtuen la festa i és
preferible utilitzar altres mitjans més
tradicionals

22.00 h

Ball de bot amb el grup Galivança
Plaça de Ramon Llull

*20.00 h

Darrer ball dels dimonis
Plaça de sa Bassa

*20.30 h

Missa solemne en honor de sant
Antoni
Després del darrer ball, a la parròquia de
la Mare de Déu dels Dolors
*Hores aproximades

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!

Recorregut de les Beneïdes
Recorregut

1
2
3
4
5
6

Cabriols

7

Carros i carruatges

Muntures
Carrosses
Ponis
Nins amb animalets

AV. D
ES

PLAÇA DE
TOR
REN RAMON LLULL
T

PERE L
LULL

14.30 h

Si plou, les Beneïdes s’ajornaran fins
al diumenge 19 a la mateixa hora,
improrrogable

6
4 3
1 2 7

5

DIANA

Davant la Sala

L’AIGUA

Repicada de campanes i ball

SANT
JOAN

14.30 h

Beneïdes

SEBASTIÀ RUBÍ

Cas Baciner

AV. DE BAIX DES CÓS

SES PARRES

Comparses sense
carrossa
VIA PORTUGAL

SORTIDA

PORTO
CRISTO
DIVENDRES 10 DE GENER
21.30 h

Combat de picat de gloses al Centre de
Cultura

20.00 h

Sant Antoni per als escolars

Encesa del fogueró a la plaça. Torrada
de pa a taleca. Sortida i ball dels dimonis

Del 9 al 15 de gener de 2020, els Serveis Educatius Municipals oferiran als escolars del
municipi uns tallers didàctics per:

DIJOUS 16 DE GENER

DIUMENGE 19 DE GENER
15.30 h

* Conèixer la història amb Un vestit nou per a sant Antoni!
Divertit espectacle teatral per entendre la simbologia de la celebració.

* Interpretar la música amb Sona, sona, Sant Antoni!

DISSABTE 11 DE GENER

Beneïdes i a continuació ball de bot

18.00 h

S’ILLOT

* Aprendre a fer gloses amb Una glosa mai no fa nosa!

DISSABTE 18 DE GENER

* Muntar un fogueró amb El fogueró dels escolars

17.00 h

Taller d’art per a l’elaboració de les figures del fogueró de sa Bassa.

12.00 h

Missa a la parròquia de la Mare de Déu
de l’Assumpció

I també caretes de sant Antoni i dels dimonis de Manacor, Porto Cristo i Son Macià per a un
Manacor, ple de dimonions!

Ball de bot a càrrec de l’Escola de
Mallorquí a la plaça de s’Aljub

19.00 h

Sortida de “na Tonina”. Concentració a la
plaça de l’església i volta pel poble. Sopar
de "pa i taleca". Assaig dels goigs de sant
Antoni

DIUMENGE 12 DE GENER

DIJOUS 16 DE GENER
14.00 h

Sortida dels dimonis i primer ball a
l’Oficina Municipal
19.30 h

Missa en honor al sant i cant dels goigs a
l’església de la Mare de Déu del Carme
Posteriorment, encesa de foguerons

DIVENDRES 17 DE GENER
16.00 h

Beneïdes a la plaça de ses Comes

SON MACIÀ
DISSABTE 11 DE GENER
20.30 h

Primera ballada dels dimonis
A continuació, torrada de pa a taleca a la plaça
davant el Centre Cívic

Encesa del fogueró i torrada
20.00 h

Ballada dels dimonis
* En cas de pluja els dimonis ballaran al
poliesportiu

CALES DE
MALLORCA
DIVENDRES 24 DE GENER

Concert en directe per conèixer la música, les cançons i els instruments que sonen a la festa.

Taller per aprendre a fer gloses i un autèntic combat de picat.

A MANACOR
A l’envelat de Sant Antoni
Dia 13 de gener, de les 9 a les 14 h: Una glosa mai no fa nosa
Dia 14 de gener, de les 9 a les 14 h: Un vestit nou per a sant Antoni
Dia 15 de gener, de les 9 a les 14 h: Sona, sona Sant Antoni

A l’Espai Na Camel.la
Del 9 al 13 de gener, de les 9 a les 14 h: El fogueró dels escolars
Dia 16 de gener, el fogueró es muntarà a Sa Bassa

20.30 h

A PORTO CRISTO

Dimoniada

a la sala d’actes de la Delegació de Porto Cristo

SON NEGRE

Dia 13 de gener, de les 9 a les 14 h: Un vestit nou per a sant Antoni i Sona, sona Sant Antoni

DISSABTE 18 DE GENER

Dia 15 de gener, de les 9 a les 14 h: Una glosa mai no fa nosa

Dia 14 de gener, de les 9 a les 14 h: El fogueró dels escolars

19.00 h

Missa i completes de sant Antoni.
Acte seguit, ballada dels dimonis de Son Negre.
EDUCACIÓ

“Per a la Colcada de Sant Santoni, no és
bo de fer trobar un parell collat”.
Atenent que el programa d’enguany es
dedica a la participació dels animals de
ferradura a les festes, des del Patronat
de Sant Antoni hem volgut parlar amb en
Joan Vey Pol (Manacor, 1979), menador
des de fa anys del carro de la Colcada
i propietari de les bísties que l’estiren.
Selleter i pagès, en Joan és un gran
coneixedor de tot allò que envolta la
ruralia mallorquina. Parlar amb ell suposa
endinsar-nos en un món avui perdut
però que, fins fa relativament poc temps,
conformava un dels eixos bàsics d’una
societat eminentment agrícola i ramadera
com ho era la manacorina. Paraules com
collar, guarniment, guarà, nadís de pel
o oguer, que en Joan pronuncia amb
una naturalitat sorprenent, ens porten
a una època ja llunyana que, gràcies a
persones com ell, no quedarà a l’oblit. De
les explicacions que ens regalà, en feim
el següent resum.

Què significa tenir i mantenir una
bístia en ple segle XXI?
Primer de tot, temps per dedicar-li i una
despesa econòmica important. Avui en dia
el cost de produir tu mateix el seu aliment
és quasi igual que comprar-lo. Pensau
que una bístia pot menjar un sac de gra
a la setmana valorat aproximadament en
15 euros. Podríem dir que és una despesa
similar a qui té un ca gros i li dona pinso
bo. A part, si com en el meu cas guardes
palla i farratge, has de tenir present que
aquests animals necessiten una bala per
dia la qual cosa suposa unes 400 bales
a l’any. I això, evidentment, t’obliga a
disposar d’un espai suficientment gran on
emmagatzemar-les. Tampoc no podem
oblidar les hores que s’empren en

la neteja de l’animal i de l’estable o a
treure’l a passejar. Però tot i amb això,
per a mi té sentit tenir bísties no només
per satisfacció personal sinó també per
fer tasques agrícoles, encara que conrar
amb elles no és rendible pel temps que
has d’invertir.

És mal de fer trobar els guarniments
necessaris?
Jo tenc l’avantatge de ser selleter i puc
obrar-los tal i com eren antigament.
La realitat és, però, que és mal de fer
aconseguir-ne. La gent que vol tenir
guarniments a l’antiga o bé en restaura
de vells o els ha de comprar de fora.
I això darrer ha fet molt de mal perquè
l’estil dels guarniments canvia segons
la zona: un de mallorquí no és igual al
seu equivalent menorquí, eivissenc o
peninsular.

A Manacor, la Colcada és estirada per
dues bísties. Quina feina prèvia hi ha
perquè puguin anar juntes?
Un temps, quan la Colcada sortia, els
seus responsables triaven el parell
d’una casa de foravila i no hi havia cap
problema perquè les bísties estaven
avesades a fer feina plegades cada dia.
Es deia que s’arribaven a collar. Per dirho d’una manera més actual, que se
sincronitzaven. Si ara elegíssim dues
bísties que mai no han estat juntes, fora
haver-hi una preparació prèvia, es podria
enganxar un carro però aquest carro no
aniria bé per participar de la Colcada. Les
bísties no es coneixerien i, segurament, no
s’avendrien a l’hora de partir. Les meves
estan acostumades a estar plegades. No
és bo de fer trobar un parell collat.

Quin tipus de bísties són les que surten
a la Colcada?
Són un mul i una mula eguins, fills d’una
egua i d’un ase. La mula nom Murta i el
mul Blau.

Una bístia ximple, hi neix o s’hi fa?
S’hi ha de fer. S’ha d’aregar. En aquest
procés, són molts de factors que
influeixen, però jo destacaria el caràcter
de l’animal (com les persones, no n’hi
ha cap d’igual) i el maneig. I la balança
ha d’estar ben equilibrada. Si no és així,
apareixen els mals vicis i hàbits que no
permetran fer una feina com estirar el
carro de la Colcada.

Com s’adapta al trull i la lulea d’una
festa com la de Sant Antoni una bístia
que ha viscut tot l’any tranquil·la?
En el meu cas, he procurat que els meus
animals hagin sortit per tot de ben joves:
a fires; a espectacles; a excursions; a
romeries... I clar, a la llarga, han arribat
a avesar-se al renou i a la gent. Si no

hagués estat així, hauria d’haver fet
un entrenament previ que m’hagués
suposat molta dedicació. A Menorca, per
exemple, els cavalls passen per un joc de
la por quan són joves.

Els dies de la festa, què fas perquè les
bísties llueixin de la manera que ho
fan?
Les bísties han d’estar bé de “carn”, és a
dir, han d’estar grasses. Això és una feina
que no pots fer dos dies abans sinó que
l’has de continuar al llarg de l’any. Una
bístia magre, ja pot estar neta, que no
farà planta. Dia 16 s’han de dutxar amb
el risc de poder-les constipar. Després
els faig fer exercici. Quasi podríem dir
que són com esportistes. La preparació
dels guarniments és el que du més feina:
s’han de fer nets, es tenyeixen i unten
perquè siguin ben negres i finalment
s’engrassen. Sense oblidar untar potes,
arreglar cabelleres. La mula, com que té
el pel llarg, l’he de tondre uns dies abans.
Després només em queda traginar-les
fins al poble.

L’esquella que penja de l’espigó del carro
de la Colcada porta una tau gravada. Ens
podries explicar quin era el sentit original
d’aquest costum?
Un temps les possessions solien tenir una
guarda d'egües i someres mesclades que
duien una esquella penjada del coll perquè
l'oguer sabés on eren mentre anaven a
lloure per la garriga. Quan les donaven al
guarà i al cavall de llavor, els posaven una
esquella marcada amb la tau per conèixerles i protegir-les fins a l'hora del part. A més,
l'oguer sabia que aquella egua o somera
podia dur un nadís del seu pel (si aferrava
del cavall) o un mulat (si aferrava del guarà).
Quin futur hi veus, a la participació de
bísties a una festa com la de Sant Antoni?
No ens hem d'enganar. Aquest món el
segueix gent que el du a les venes. Avui
en dia el tema de la burocràcia, el chip, la
targeta sanitària, etc. no fan més que posar
traves fins al punt que si no ho estimes et
fas la punyeta. Fa mal contestar fins on pot
aguantar la gent. Les fires de bestiar, per
exemple, han acabat en orris per l'obligació
d'haver d'anar a fer guies i de demostrar el
sanejament amb que portes l'animal.

Gloses

Na Tonina, sa somera

de Maribel Servera

Gloses d’en Toni Prim

La vida és un viarany
per on els anys van i vénen
i quatre gloses pretenen
fer memòria d'aquest any.

En ple mes de juliol
Sant Jaume agafa embranzida,
la gent li dóna agombol
i Manacor cobra vida.

Sa festa no seria igual
si no sortís sa somera
a passejar i fer jornal
amb sa quadrilla darrera.

En Joan Mas du el guitarró
per obrir el to i sa cantada
i, si sa gent va animada,
més guapa és cada cançó.

Perquè amb un poc de propina
sa quadrilla pot seguir,
ells beuran un poc de vi
i mantendran na Tonina.

Gener de dos mil denou.
Després d'esperar-lo amb calma,
a la fi arriba el tren nou
que ens durà directe a Palma.

Agost, mes sobresaltat
pels ossos del cementeri.
Amb l'excusa del misteri
ningú encara ho ha pagat.

Per festes de Sant Antoni
fa deu anys que va sortir.
Ja n’es part del patrimoni
que no hem de deixar fugir.

Va en es Port endiumenjada
a visitar els comerciants
i ses cases d’estadans,
acabant a sa Torrada.

Sa somera, com sabeu,
no és gens mal educada.
Si fa qualque cagarada,
esperam la perdoneu.

Som dins el mes de febrer
i celebram la setmana
de l'apòstol Alcover
i la llengua catalana.

Actors i actrius es preparen
per la fira teatral.
Fa cinquanta anys que tomaren
el teatre Principal.

Tot comença a un sopar
fent el pla i l’itinerari,
preparant junts el glossari
i ses cançons per cantar.

Els nervis a flor de pell,
és ben cert i no és cap farsa:
tots els que hi van de comparsa
duen mocador o capell.

Va a sa plaça del Convent
perquè allà el Batle l’espera,
no és s’únic ase o somera
que entra dins s’Ajuntament

Març. Arriba a l'hospital
el servei de ressonància
per a escurçar la distància
cap a una atenció total.

Octubre ens ha regalat
un cel ple de colorins,
globus que han enamorat
infants, pares i padrins.

Ho pot convocar en Gaspar
en Mateu o en Joan
del més petit al més gran
són bons per organitzar.

En Sunyer i en Mateu Mas
fan gloses però els costa.
Picant-los per fer-los cas
qualque pic tendreu resposta

Na Tonina i els companys
tanquen així aquest pregó.
Visca sa Festa Major
i que sigui per molts d’anys.

Som a abril. Ja s'anuncia
que els Mèrits condecorats
enguany són pels Anegats
i el seu rock ple d'energia.

Ja tenim pla general,
és millorable, pot ser;
però el problema real
seria no tenir-ne.

Na Tonina ve de s’hort
i aviat la tenen llesta.
En primer lloc, va en es Port
per ‘nar començant sa festa.

Na Tonina se comporta,
donau-li bona acollida
perquè vé ben beneïda
i mai li tanqueu sa porta.

Mes de maig. Les paperetes
canviaran la ciutat,
després de molts d'anys de dretes
l'esquerra encara mandat.

El batle treu la raqueta
i el tenista escriu papers
i allò que era un cop de dreta
ha resultat un revés.

Vestir-la és tot un ritual
sempre des d’un gran respecte,
li fan un canvi d’aspecte
supervisat p’en Vidal.

És mansa i no se fa estranya,
li sobra el coneixement:
tant pot ‘nar al Bar Monument
a Can Lliro o Can Garanya.

Dues dones han ballat
enguany amb els cossiers.
Amb fets senzills i planers
milloram la societat.

Això és només una mostra
de les coses que han passat
i si no vos ha agradat
sou lliures de fer la vostra!

N’hi ha que són cantadors,
altres són bons per glosar,
i qualcú més enginyós
és el que la sap menar.

Ho fan per passar-ho bé,
però si veis en Llaneras
obriu un poc ses carteres
que el fan fer de baciner.

Visca Sant Antoni. 2020

Premis
Foguerons
1r- 500€ i trofeu
2n- 400€ i trofeu
3r- 350€ i trofeu
4t- 280€ i trofeu
5è- 230€ i trofeu

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.

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

Beneïdes
CARROSSES

1r- 500€ i trofeu
2n- 400€ i trofeu
3r- 350€ i trofeu
4t- 280€ i trofeu
5è- 230€ i trofeu
6è- 200€
7è- 180€
8è- 170€
9è- 160€
10è- 150€

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

CARROS I CARRUATGES

MUNTURA

CABRIOLS

ANIMAL MÉS
BEN PRESENTAT

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

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

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

Trofeu

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 lot de productes per al cavall.
Obsequi de caramels per als nins que
participin a les Beneïdes.

*Us recordam que per recollir els premis
en metàl·lic cal presentar el DNI

Vestimentes

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 10.30 h)
*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

Concursos

Mostradors
1r - Trofeu d’edició especial
2n - Obsequi
3r - Obsequi
Donació de 25 euros per participant
apuntat al concurs (fins a un màxim
de 500 euros) a l’ONG que designarà
el primer classificat

Imatge Sant Antoni 2020
1r. 500 euros

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 250 euros) a l’ONG que designarà
el primer classificat

Fotografia
1r - Trofeu d’edició especial
2n - Obsequi
3r - Obsequi
Donació de 10 euros per participant
apuntat al concurs (fins a un màxim
de 250 euros) a l’ONG que designarà
el primer classificat

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

Benefactors
9 Gimnàs Manacor
50
A.Riera, instal·lacions
60
Administració de Loteria núm. 3
50
Administració de Loteria núm. 4
40
Afilados Manacor
50
Àgora
50
Alegria, Ball i benestar
20
Andreu Llull
50
Antònia Gomila
20
APC Assessories
100
Assessor d’imatge Jaume Pou
40
Assessoria S’Estació
50
Auto Cristal Ralarsa
50
Autoescola Anam amb rodes
50
Autoescola Manacor
50
Automóviles Coll
60
Bar Can Collet
50
Bar El Porrón
50
Bar Mallorquí
40
Bar Mingo
300
Bar Ses Moreres
20
Bernadí Bordoy e hijos
50
Bicicletas Caldentey
50
Bicicletes Sancho
50
Blanc de Gris tenda de roba
20
Blau Reial
20
Bona Idea
10
Borcal confeccions
30
Bordoy cuines
100
Botiga Can Rovelló
40
Botiga Margarita
50
Botiga Merceria Sa Placeta
40
Ca ses Cusses
40
Can Costa
40
Cafè Pop
30
Cafès Samba
30
Cafeteria Sa Sínia
20
Cafeteria Ses Primetes
100
Cajamar
150
Calzedonia
50
Can Batliu
70
Can Beia
100
Can Calde
10
Can Cuixa, materials de construcció 50
Can Gorrió
10
Can Lliro, cafè
100
Can Monserrat
30
Carnisseria Can Nicolau
20
Carnisseria Carn Fresca
20
Carpintería Riera Bauzá
15
Cas Gallo
60
Cau de l’Os
30
Cavalcan
100
CCOO UC Manacor
50

Obsequis
Comercial Cladera
50
Construccions Valls Amengual
120
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
50
Emmarcacions Art Manacor
50
Es Taller, teràpies globals i osteopatia 30
Escoleta Cavall de Cartró
25
Escoleta Joguines
30
Escoleta Titelles
20
Estanc des Torrent
20
Estètica Loli Alfaro
20
Expo Div. Mobles
60
Federòptics Món Visió
100
Floristeria Fullana
50
Floristeria sa Morera
30
Floristeria S’Espiga
20
Forn Can Ribot
60€ i ensaïmades
Frenos Manacor
60
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
50
Galan Santandreu
100
Galmés, Materials de Construcció 200
Garatge Puigrós (Suzuki)
50
Germans Alcover LAND ROVER
50
Gestoria Antònia Serra Matamalas 100
Gestoria Càneves
30
Gestoria Juan Nadal Quetglas
60
Grup Paperera Manacor
50
Instal·lacions Mayol
50
Instal·lacions Toni Riera SL
20
Instal·ladora Pasqual
50
Intimissimi
50
Januar Consulting
100
Joan Cabrer
20
Joieria Juana
50
Julià pintures i decoració
50
Límit Tecnologies, SA
50
Llevant silleria i mobiliari
60 i col·laboració mercaderies
Mallorca Serveis
50
Manacor Comarcal
50
Mascaró Suministres i serveis SL
80
Maversa-Marimon, SA
50

MBM Serveis
Merceria Ca na Verda
Mobles Germans Miquel
Molta Moto
Muebles Miguel Sureda
N’Ignasi es jardiner
Neumàticos Socias
Obres i reformes Miquel Garcias
Òptica Es Centre
Papereria Muntaner
PC Box
Perruqueria Aduo
Perruqueria Bàrbara
Perruqueria Catalina Artigues
Perruqueria Salón Azul
Piensos Mascaró
Pinturas J. Fco.Cabezuelo
Pintures Ca’n Nofre
Pipiu roba d’infants
Piscina Gimnàs Manacor
Planters Morey i Rosselló
Puertas Sansó
RCO 21
Restaurant Es Cruce (Vilafranca)
Rocco
S’Agrícola, associació cultural
S’Estanc des Tren
Sa Botiga 2011
Sa Cantina, cafeteria des polígon
Sa Fonda Cafè Restaurant
Sabateria Manacor
Segucor
Som Gràfic
Son Cavaller vins
Sonsònia centre auditiu
Tallers G. Parera Sunyer
Tallers TOT MOTOR
Tapisseria Llodrà-Llull
Terra de Vins, vinoteca
Tomeu Jaume, motos
Totelsa
Toy Planet
TT Serra materials construcció
Viatges Llevant
Vidres Fullana
Vipsa .com

50
50
50
50
70
30
20
30
50
100
20
20
20
50
40
100
50
60
30
20
50
60
100
50
100
60
100
30
40
200
25
50
50
50
100
50
60
50
30
50
60
30
50
30
100
100

Acadèmia Manacor
obsequi
Almacenes Nicolau - Ca’n Mio
obsequi
Aproscom
obsequi
Bar Can Nofre
vi
Bicicletes Can Nadal
obsequi
Bigudí, saló de bellesa
obsequi
Ca na Càndila, fruites i verdures
300 kg.taronges
Ca na Fay, boutique
obsequi
Ca na Papa, forn
50 pans
Cafeteria Truis
obsequi
Can Busco, ferreteria Morey
carbó
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
20 kg de botifarrons
Casal de la Pau-S’Altra Senalla
col·laboració festa
Cereria Sa Bresca
obsequi i col. 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
Elèctrica Perelló Riera, SL
obsequi
Embruix
obsequi
Es Celler Manacor Restaurant
obsequi
Expert Germans Santandreu
obsequi
Fills d’Esteve Català
col·laboració festa
Fills de Joan Bisellach
col·laboració 1r ball
Floristeria Avinguda
col·laboració festa
Fototenda Cristina
obsequi
Germans Fullana Can Polit
obsequi
Hiper Manacor
60 kg de botifarrons,
50 kg. de llonganisses i 80 kg. de caramels
col·laboració mercaderies
Hiper Òptica
obsequi

Impremta Leo

col·laboració

Instal·lacions elèctriques J.Puigros SLU
col·laboració beneïdes
Joieria Fermín

obsequi

Joieria Manacor

obsequi

Joyeria Artejoya

obsequi

Joyeria Universal

obsequi

Karma, Burguer, Coffee & More

obsequi

La Montevideana

obsequi

Llevant Home Garden
obsequi i 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
Òptica Tugores
Pambolieria De Tot
Pastisseria Florit
Pastisseria Ramis
Plaer vegetarià
Pollos Salas

col·laboració mercaderies
obsequi
obsequis
obsequi
6 ensaïmades
obsequi
20 kg de botifarrons

Sa Font

obsequi

Salón Carpe Diem

obsequi

Set Setmanari

obsequi

Sin Comics

obsequi

Sospiros i pastissos
Tallers Gomila Can Salem
Toni Llinàs
Triatló Sports
Vivers Llabrés

3 ensaïmades
obsequi
vi
obsequi
col·laboració festa

Encara no ho tens?
Trobaràs la paradeta al carrer Rector Caldentey, 2
(davall ca na Vallespina).
Hi podreu adquirir les peces de vestir festives, els
motlos de senyorets, tasses, el llibre Sant Antoni
de Viana i Manacor, vuit segles de tradició, el CD
Així cantam sant Antoni a Manacor...
Recordau que el termini per a participar en el concurs de disseny de la
imatge oficial per al 2021 és obert fins a dia 11 de febrer. El concurs està dotat amb un premi de 500€.
Si vols estar al dia de les notícies santantonieres i vols participar a la festa
aportant les teves opinions, fer-nos arribar les teves fotografies... ens pots
trobar i posar-te al dia a:
santantonimanacor.cat		
patronat@santantonimanacor.cat
						

patronatdesantantoni
@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 llarga i 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.
• És un vespre d'anar a peu; facem que sigui acollidor anar pel carrer.
• Respecta! Per un Sant Antoni sense agressions sexistes.

Concursos Sant Antoni 2020

Si vols seguir la festa al mòbil
descarrega’t l’APP
“Sant Antoni Manacor”

Mostradors, frontis i fotografia

Consultau les bases a santantonimanacor.cat · manacor.org

Extret de "La Aurora", gener 1910".
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