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É
s festa grossa. A tots els racons de Manacor sant 

Antoni desperta les ganes de bauxa i les ganes 

de compartir una celebració enorme. La festa de 

sant Antoni es viu al carrer, entre amics, amb família, 

provant d’entrar a Completes, envoltant els foguerons i 

encalçant el ball dels dimonis.

Aquests dies les arrels més profundes de la nostra tradició 

floreixen arreu de Manacor en forma de foc i de festa perquè 

sant Antoni ens uneix i ens distingeix com a poble. Aquest és 

un dels grans valors de la festa: ens identifica, hi sabem trobar 

un sentiment comú, una manera precisa de celebrar-la. Hem de 

saber que el «nostre» sant Antoni és un tresor envejable. Una 

tradició viva i actual que, a Manacor, conservam celebrant-la com 

mai i respectant-la com sempre.

Vull animar-vos a viure la festa de manera cívica i participativa. Això 

és el que millor feim els ciutadans i les ciutadanes de Manacor: viure 

junts i celebrar que plegats som un gran poble.

Visca Manacor!

Visca sant Antoni!

PEDRO ROSSELLÓ CERDÁ

BATLE DE MANACOR
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J
a queden enrere en el temps aquelles festes de 

sant Antoni mancades de participació popular. 

Era una època en què els organitzadors havien de 

posar tot el seu esforç en engrescar la gent perquè s’hi 

involucrés d’una manera o altra. Malgrat tot, el pas dels 

anys ha demostrat amb escreix que la feina es va fer bé. És 

ver que eren unes celebracions decadents però tenien tots 

els ingredients adients per a poder-les reviscolar amb èxit: 

música, balls, menjar, cançons, gloses, dimonis, foguerons i 

beneïdes. Moltes de vegades m’he demanat què són les festes 

de sant Antoni i he arribat a la conclusió que no són més que un 

conjunt de vivències i sentiments que ens uneixen com a poble. 

No oblidem que la festa és del poble i la fa el poble al seu gust. Avui 

en dia, emperò, els reptes són uns altres. Ja no cal empènyer ningú 

perquè surti al carrer a torrar, encalci els dimonis o vagi a Completes. 

Ara ens cal més que mai, tal com diuen els estatuts del Patronat, 

conservar la festa en el seu esperit més tradicional. Crec que estareu 

d’acord amb mi que volem servar les festes així com les hem rebudes de 

l’antigor i si és així, arribats en aquest punt, la pregunta sembla obligada: 

com ho feim? Jo ben bé no ho sé, però pens que és aportant-hi cadascú 

allò que més li agrada: qui sap cantar, cantant; qui sap ballar, ballant; qui 

sap música, tocant un instrument; qui sap de fotografia, fent fotos; qui sap 

dibuixar, dibuixant; qui té dots artístiques, elaborant foguerons, mostradors, 

frontis o carrosses; qui té habilitat amb la llengua oral, glosant al voltant 

dels foguerons; qui té un animal, duent-lo a beneir... Tant se val. El que cal és 

participar-hi i gaudir-ne. Bon sant Antoni a tots!!

ANTONI GOMILA GRIMALT

PRESIDENT DEL PATRONAT DE SANT ANTONI

DIBUIX:MIqUEL CALDENTEY
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ja va ser més nombrosa, i es reflectí en una major participació 

juvenil a Completes. Aquella vetlada va coincidir amb la vetlada de 

glosadors que l’Associació es Canonge de Santa Cirga organitzava, i 

a la Concòrdia (que mai canviïn el nom a aquesta plaça!) el glosat de 

picat, natural, improvisat, fou l’estrella de la vetlada. D’aquell vespre 

màgic sorgeix tot.

Era l’any 1999, aviat farà vint anys. Des del punt de vista de la 

participació el resultat és espectacular, d’aquells escassos grupets de gent 

que cantaven el goig i de la dotzena d’assistents al primer assaig hem 

passat a la massificació d’avui. Una massificació que provoca problemes 

d’ordre públic a Completes, que han obligat a canviar l’ofici, etc. I aquesta 

massificació s’ha de pair bé o morirem. 

Manacor ha sabut recuperar la festa, ha sabut conduir-la cap a la modernitat, 

ha sabut destriar el gra autèntic de la palla conjuntural per adaptar la devoció 

al segle XXI, i avui, els manacorins no hem de perdre l’oportunitat de mantenir 

l’espai sagrat, l’espai d’interiorització, de recolliment que representa anar a 

Completes. No hi ha renou a la missa de caixers, i alhora es Born va gat; no hi 

ha renou durant un punt den Nadal, i en una mil·lèsima esclata el goig; Manacor 

entra al teatre sense capell, ni mòbil, i ni hi tossim! I Completes no és manco 

que una funció teatral, és molt més! I avui, que les coses ja no s’aprenen sinó que 

s’ensenyen, assajar els goigs també ha de ser assajar tot això. I ho podem fer.

Ja no cal pujar a l’altar, deixem-lo buit. I a davant, la Banda de Música, amplificada 

fins al carrer si cal -no fa cent anys no hi havia llum elèctrica a l’església tampoc-. I el 

poble, assegut, ningú dret damunt cap banc, ni fues, ni senallons, ni capells, ni suc ni 

noses. I facem del silenci la recerca d’allò autèntic, com qui calla mirant el magnànim 

vol d’un voltor dalt Massanella. I facem el silenci de l’altar fins al portal major, i que calli 

el Palau fins davant sa Rectoria, i fins a sa Bassa que callarem! Assagem Completes també, 

podem ampliar el repertori! Gosam respondre el cant en llatí? I entonem, siguem corals, 

tots a la una, amics corals, manacorins de cor. L’objectiu és sentir el de devora, sentir-lo a 

prop, agermanat, afegir-nos al seu to no tapar-lo amb el nostre crit.

Si algú pensa que l’assaig del goig era anar a belar un poc, torrar, i beure herbes sentint és 

glosadors bons picar-se, i anar a Completes és ocupar l’església rollo PussyRiot, me sembla a 

mi que no entenem ni parlam de la mateixa cosa. 

Si algú pensa que hi ha alguna cosa més, que a perdre sempre hi som a temps i que guanyar 

vol feina, llavors l’assaig és vigent i necessari. Fem-lo, i fem-lo bé. Estrenam dia 16, i 

anam curts d’assajos! Feina jovent!

Assajar Els GoigsANTONI GOMILA NADAL‘I està clar que tenc raó! Lo que vostè no es vol fer càrrec que això és un barri 

de gent treballadora que s’aixeca amb so sol, i es treball, mesclat amb un poc 

d’alegria i renou, és més bo de passar’ diu mestre Antoni, el sabater del 

Quaquín. I és que l’ànima dels pobles i de les persones sol trobar poques 

escletxes per manifestar-se, o per estirar les cames, i potser sigui la paraula 

el pestell que n’obri els portellons, i el cantar representi l’obertura de bat a 

bat del portal major del batec sincer.Cada dia sentim himnes, els estats saben que són imprescindibles per 

convertir un poble administrat en una nació, ara bé, només quan un cant és 

lliure i sincer, només quan una tonada i una lletra surten del fondal de l’ànima 

tenen la capacitat d’emocionar, de posar la pell de gallina. Bramar una lletra, 

cridar una música, belar una tonada o cantar d’esma podran donar alegria, o fer 

creure al qui canta que participa i forma part del grup, però no seran vehicle de 

veritat ni sentiment.
Crec que devia esser això que pensaren el grup de joves que cavil·laren assajar 

els goigs. Un clam, com al Nou Camp, com el ‘You’llneverwalkalone’ a Amfield, o la 

Haka a Nova Zelanda, o sobretot, el ‘Credo’ d’un temps en entrar el Sant Crist dins 

l’Església Gran després de la processó del Divendres Sant, quan tothom encara el sabia 

i l’entonava. Manacor només sent devoció pel Sant Crist i per sant Antoni, i pensaren 

que calia sentir-la, sentir la devoció i sentir-la cantar.
El final dels anys 90 era un temps de transició del model de celebració de la festa. Don 

Mateu i el Baciner malalts, un grup de gent molt treballadora i discreta (mai estarem 

prou agraïts a Antoni Vicens i Antoni Pasqual) col·laboren amb els membres històrics del 

Patronat que es veuen desbordats: el jovent, massivament vol participar de la festa, però no 

només participar com a espectadors, el jovent sempre vol el protagonisme actiu. I en aquest 

context, sorgeix l’assaig dels goigs. ‘Assagem els goigs i que l’Església Gran sigui un clam’, i així s’organitzà mitjançant l’Oficina 

d’Informació Juvenil de l’Ajuntament, un assaig que dirigiren Xavier Gelabert (novell director 

d’Ars Antiqua) i Jaume Galmés (professor de l’escola de música i director ocasional de la 

banda de música), a l’antic quarter dels Sementals, seu en aquells moments de l’Escola de 

Mallorquí i del Centre d’Adults, on només hi assistiren una dotzeneta de persones.

D’aquella magre experiència l’any 1998, sense defallir, es va passar l’any següent 

a tota una mobilització d’entitats juvenils, que sota el lema ‘es poble s’encén’ 

començaren amb la venda de camisetes –que incloïen un full amb els goigs-, 

que a l’hora que servien per finançar les pròpies entitats servien per crear 

iniciatives en comú, fer poble, i difondre els valors de la festa. Es 

va fer un fogueró a la plaça de la Concòrdia, el Patronat 

va posar vi i mistela, torràrem i després la 
cantada dels goigs, que 
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divendres 15

18.00 a 20.00 h · Espai na Camel·la 

(entrada pel Passeig del Ferrocarril)

Bulla santantoniera amb els infants de 0 a 3 anys

Organitza Associació 0-3

Nota: L’activitat es fa exclusivament per a infants 

de 0 a 3 anys i les seves famílies

20.30 h · Claustre de sant Vicenç Ferrer

Concert: Les músiques de sant Antoni

Agrupació folklòrica Sa Torre i Banda de Música de Manacor

dissabte 16

14.15 h · Cas Baciner

Sortida dels dimonis

14.30 h · Davant la Sala

Repicada general i ball

15.00 h

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 autoritats, 

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

19.30 h · Parròquia de la Mare de Déu dels Dolors

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

20.00 h · Davant la Rectoria

Encesa del primer fogueró

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.

Ajudem a mantenir la tradició!

22.30 h · Plaça de Ramon Llull

Ball de bot amb el grup Galivança i l’actuació 

especial de l’Escola de Música i 

Ball de Sant Lluís (Menorca)

dilluns 420.30 h · Ca na VallespinaPresentació del programa
i homenatge a Bernat Servera Brunet, “de s’Hort”

divendres 821.00 h · Plaça de la Concòrdia
Assaig dels goigs de sant Antoni i ximbombada

El Patronat convida a vi i mistelaTorrada de “pa i taleca”

dissabte 9
D’11 a 13.30 h Claustre de sant Vicenç FerrerV Mostra de dibuix infantil

Temàtica: Les festes de sant Antoni
Bases a www.santantonimanacor.cat

dilluns 1120.00 h · Parròquia de Mare de Déu dels Dolors
Assaig de CompletesDesprés de la missa
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Torrada popular oferida pel Patronat de sant Antoni
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Avisau amb antelació a la Parròquia

20.00 h · Davant la Rectoria

Encesa del primer fogueró

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.

Ajudem a mantenir la tradició!

22.30 h · Plaça de Ramon Llull

Ball de bot amb el grup Galivança i l’actuació 

especial de l’Escola de Música i 

Ball de Sant Lluís (Menorca)

dilluns 420.30 h · Ca na VallespinaPresentació del programa
i homenatge a Bernat Servera Brunet, “de s’Hort”

divendres 821.00 h · Plaça de la Concòrdia
Assaig dels goigs de sant Antoni i ximbombada

El Patronat convida a vi i mistelaTorrada de “pa i taleca”

dissabte 9
D’11 a 13.30 h Claustre de sant Vicenç FerrerV Mostra de dibuix infantil

Temàtica: Les festes de sant Antoni
Bases a www.santantonimanacor.cat

dilluns 1120.00 h · Parròquia de Mare de Déu dels Dolors
Assaig de CompletesDesprés de la missa

dimarts 1220.30 h · Plaça de Ramon Llull
Torrada popular oferida pel Patronat de sant Antoni

Primera ballada dels dimonis

dijous 1420.00 h · Parròquia de Mare de Déu dels Dolors
Assaig de CompletesDesprés de la missa



diumenge 179.30 h · Avinguda de Baix des Cós
Trobada dels participants de les Beneïdes

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 animalons: c. de Sant Joan.

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

Concentració de ponis: c. de Diana.

Carros i carrosses: av. de Baix des Cós (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 no siguin estirades per camions o altres 

vehícles automòbils similars. Es dóna preferència a bísties i tractors10.45 h · Plaça de Ramon Llull
Lliurament de premis de foguerons 
i de la V Mostra de dibuix infantil

11.00 h
BeneïdesEs desfilarà per l’av. de Baix des Cós, 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 24 a la mateixa hora.16.00 h · Hipòdrom de ManacorVisita dels dimonis 

Tot seguit, s’iniciarà la darrera volta pels carrers del poble, com és tradició*20.00 h · Plaça de sa BassaDarrer ball dels dimonis
*20.30 h · Parròquia de la Mare de Déu dels Dolors

Missa solemne en honor de sant Antoni
Després del darrer ball*Hores aproximades
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BANYETES I PICAROLS  
La història de sant Antoni contada per un dimonió boiet
Per als infants de 6è d’educació infantil

SONA, SONA, SANT ANTONI
Cantar i fer sonar la música de Sant Antoni
Per als escolars de 2n de primària

ARA VA DE GLOSES!
Aprendre a fer gloses i combats de picat 
Per als escolars de 4t de primària

EL CALIU D’EN GUILLEM D’EFAK
Elaboració d’un fogueró inspirat en l’obra del poeta
Per als escolars de 6è de primària 

MANACOR PLE DE DIMONIONS!
Caretes de dimoni per pintar i lluir a la festa
Per a tots els nins i nines d’educació infantil i primària

SANT ANTONI I ELS INFANTS
FAN LA FESTA MÉS GRAN!

Activitats didàctiques dels Serveis Educatius Municipals
Visites concertades per a grups escolars

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
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La cançó i la glosa són part indestriable de la festa de 

sant Antoni. El fogueró de la Concòrdia, amb l’assaig dels 

Goigs, una setmana abans de la revetla, ha marcat un abans 

i un després en la recuperació de la glosa improvisada en els 

foguerons.

En parlam amb Maribel Servera i Pere Berga, dues persones joves que 

s’hi han fet, i que hi han crescut, des de l’admiració, la participació i 

el compromís. 

Com comença la vostra vinculació amb la glosa i la festa de Sant Antoni?

Pere Berga: Em va pegar per anar a la Concòrdia, ho havia sentit moltes vegades. 

Record que aquella primera vegada meva va ser un vespre que va ploure, i el 

glosat de picat es va fer a Can Nofre. Quan hi vaig entrar, ja havia començat, i en 

Toni Gomila, en Toni Riera i en Garba, entre d’altres, es tiraven ganivetades. I ho 

vaig trobar molt autèntic, molt manacorí... I vaig pensar que volia ser com ells. De 

fet, jo ja havia començat a practicar en el fogueró de la plaça de les Verdures, on 

m’encarregava de fer les gloses que posàvem a la llenya. L’any que va venir després 

d’aquella primera vegada a la Concòrdia, ja em vaig atrevir a fer-hi gloses.

Maribel Servera: Jo hi vaig anar perquè una amiga m’ho va recomanar, no sabia què 

eren les gloses ni què era la Concòrdia. Vaig anar allà i vaig quedar fascinada. Reproduint 

el model que sentia, vaig fer dues gloses en tot el vespre. 

Però abans ja devíeu tenir una vinculació amb la festa de Sant Antoni?

Pere: Jo sí. De petit, anava a Ca Na Ferrera. Feien rotlades i feien gloses, però eren les 

cançons de sempre, les cançons porques que avui coneixem. A la Concòrdia, el fet que 

quatre annerots fessin aquest esforç de pensar les gloses, de crear-les, d’improvisar-les, 

ho vaig trobar fantàstic.

Maribel: Jo gairebé ho he descobert tot junt. La festa havia començat a créixer. Record 

el camió anant a Son Macià... i que hi cantàvem... Per a mi tot coincideix. Jo era un poc 

urbanita, per dir-ho de qualque manera. Sempre hi ha hagut un altre Manacor, i jo crec 

que, abans de tot això, pertanyia a aquest altre Manacor. Hi ha molta gent que vivia 

aliena a tot aquest moviment, i jo era una d’aquestes persones.

La cançó és indestriable de la festa.

Pere: El dia dels foguerons sempre hi havia ximbombada, cançons, però 

cançons de sempre, el trenta-u, el para-lloves...

Maribel: des del moment que la cançó sigui la que du el ball dels 

dimonis ja sabem que la cosa no pot anar separada. 

PORTO CRISTODISSABTE 918.00 h Taller de Ximbombades al Centre de Cultura.

19.00 h Volta de la somera Tonina pel poble. 

20.30 h Assaig dels Goigs i torrada a la plaça de Ses Comes.
DIVENDRES 1510.00 h Visita dels dimonis a les escoles.DISSABTE 1614.00 h Sortida i primer ball dels dimonis davant 

la Delegació Municipal.
17.00 h Volta dels jurats pels foguerons.

19.30h Missa i Goigs de sant Antoni a l’Església 
de la Mare de Déu del Carme.
20.15 h Encesa de foguerons.DIUMENGE 17

16.00 h Beneïdes de sant Antoni a la plaça de Ses Comes.SON MACIÀDISSABTE 920.00 h Primer ball davant el Centre Cívic.DISSABTE 1620.30 h Fogueró a la plaça.DIUMENGE 2415.30 h Beneïdes i ballada.

S’ILLOTDISSABTE 23
18.00 h Missa a la Parròquia de Mare de Déu de l’Assumpció.

19.00 h Encesa de fogueró i torrada.

20.00 h Ballada de dimonis; S’Illot, Sant Llorenç des Cadassar, AC d’amics de 

sant Antoni, Son Macià i Son Carrió.

Vetllada de ball popular a càrrec de Puig de Bonany. 
Plaça del Llop.

En cas de pluja es passa al proper dissabte a l’Av. dels Pins.CALES DE MALLORCADIVENDRES 2220.00 h Encesa fogueró.SON NEGREDIUMENGE 1010.00 h Missa i presentació de la nova colla 
de dimonis i sant Antoni.DISSABTE 2318.00 h Missa i Completes de sant Antoni.

Entrevista i fotografia: Antoni Riera
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Ara que parlau de glosa porca... Potser l’embrió de tot plegat va ser 

en el camió dels dimonis, o a la camiona dels músics.

Pere Berga: Per a mi va ser la camiona. Poder fer gloses polítiques 

davant en Pastor o na Sureda no tenia preu. Amb la volta a peu això 

es va perdre. Una de les millors gloses que he sentit mai va ser dins 

l’autocar anant a Son Macià: “A dins s’autocar d’en Pou / ses nines de 

poble extern / mos hauran de llepar es pern / fins que noltros diguem 

ou”.

Parlam de la Concòrdia, i parlam de la volta amb el camió o a peu. Però 

on sempre s’havia glosat i cantat era als foguerons. On creis que es manté 

la tradició?

Maribel: Per a mi hi ha tres llocs on avui en dia es poden sentir cantades 

guapes la revetla de sant Antoni: la plaça de les Verdures, Crist Rei i el Bar 

Mallorquí. 

Pere: A Ca Na Ferrera feien molta festa, també, un temps. I els darrers anys, 

els nostàlgics de les Verdures també hi cantàvem...

D’antic sembla que les gloses quedaven més. Avui no és així?

Maribel: Que es valorin les gloses com una cosa important és bo. I també ho 

és que les gloses transcendeixin i quedin. Això sí, de cada vegada més les coses 

duren més poc temps i ens n’oblidam més aviat. 

Hi ha hagut crítiques per presumptes vets a foguerons on hi havia gloses punyents 

contra els polítics de torn...

Maribel: Jo pens que hi ha d’haver llibertat i espai per a tot.

Pere Berga: Hi ha certa por en el món dels foguerons que si fas un fogueró o una 

glosa crítica això no agradarà. Jo sempre em barallava per aquesta qüestió, perquè 

un foguéro ha de ser crític, ha de ser per cremar per purificar. Està molt bé fer sínies 

i solls, però el dia de sant Antoni és el dia que el poble xerra. Si hem de fer una glosa 

al batle.

Maribel Servera: Sí, una de les funcions de la glosa és la crítica del poder establert.

Hem començat parlant del passat. Acabam parlant del futur. Com el veis, per a la Concòrdia? 

S’hi ha de posar remei?

Pere Berga: La Concòrdia va néixer precisament perquè va ser molt espontani. No va néixer 

com una glosada.

Maribel Servera: La gent que ho ha viscut més anys és la que més ha de vetlar perquè es 

mantengui l’essència, que hi hagi silenci ,que funcioni de la millor manera possible, que 

es recorri a cançons de repertori, que es doni entrada a qui vulgui cantar... Hi ha diverses 

mesures...

Pere Berga: En els temps gloriosos, el rotlo s’autogestionava, hi havia una censura no escrita. 

Era com una orquestra amb una direcció. Avui no hi ha aquest respecte ni aquesta complicitat, 

bàsicament perquè la gent no es coneix.

Maribel: Ens hauríem de demanar quina funció ha d’exercir la Concòrdia. Que la gent que 

vagi allà i s’ho passi bé? Que conegui la glosa? Que ens ho passem bé o que funcioni bé 

és un incentiu perquè gent nova se senti atreta per allò. I és clar, segurament hi ha 

d’haver gent que vigili que això funcioni.

Pere: Des del moment que hi intervens...

Maribel: El que és clar és que l’objectiu que tenia un temps avui ja no 

el té... Però a la vida tot són cicles, i així com va baixar tornarà 

pujar. Tant la Concòrdia com la festa.

En canvi la glosa... Això és diferent. La improvisació ha tengut un 

camí difícil dins la festa. És bo, però, que la glosa, per a tanta de gent 

hagi estat associada a sant Antoni?
Pere Berga: Dins la festa, la improvisació va renéixer dins la Concòrdia. 

Evidentment que a qualque fogueró hi havia qualcú enginyós. Però 

el cant improvisat reneix al fogueró de Fartàritx. Jo parlaria de la 

democratització de la glosa. Que la glosa improvisada arribàs a gent de 

carrer, a gent normal, va ser una gran troballa. I era gent que només per 

la festa ja s’encalenteix i en pensa quatre per atacar als quatre amigots 

que ja sap que l’atacaran, i que si tendrà els mobles a temps, o el jersei 

que és horrorós, o jo què sé...Maribel: La concòrdia, a la glosa, li ha fet més bé que mal. Per l’època de 

sant Antoni els instituts demanen més tallers. Tothom lliga la glosa a sant 

Antoni i aquesta festa fa arribar la glosa a molta gent que no la coneixia. Ara 

bé, és feina nostra, o de tots, fer entendre que la glosa és una cosa de tot l’any, 

i possible i necessària en el màxim d’àmbits possibles.

Hi hagué uns anys esplendorosos, a la Concòrdia. Però, lluny de la decadència, 

sembla que va morint d’èxit. Pere: La Concòrdia ha perdut l’essència, que era representada per aquests catorze 

o quinze més atrevits que fèiem una glosa mínimament ben feta i enginyosa. Ho 

trobàvem divertit. Era un fenomen tan guapo i tan màgic que sortia l’essència 

sense cercar-la. El que agrada s’escampa i tothom ho vol veure i tothom hi vol 

participar. Si ara traslladéssim aquests glosadors a una cotxeria a fora vila per 

ventura passaríem igual de gust. Hi havia molta complicitat.

Maribel: En un principi, cada any que creixia era una cosa bona i positiva. Aquest 

creixement, però, ha arribat a fer mal a la festa. La gent no se sent l’una a l’altra. 

Molta gent va allà perquè s’hi ha d’anar, per beure o per lligar o pel que sigui. La 

gent fa renou perquè no sent les gloses. I arriba un moment que quan molta gent 

va a un lloc o participa d’una cosa, la mitjana d’interès baixa, això és inevitable. Al 

principi tothom estava molt entregat. Ara veim com es dilueix l’atenció, la comunicació, 

la relació entre la gent. Pere: Un any sopava, torrava, i va venir un jove i em va demanar: “Què? Quan sortiu a 

glosar”. Aquí vaig pensar que hi havia qualque cosa que no quadrava. Em vaig sentir com 

un actor que hi anava a fer un espectacle. S’anava perdent l’essència de la Concòrdia. 

Maribel: Segurament llavors era un sol bloc: la gent que cantava i la que no cantava. Ara hi 

ha com una distància entre els que canten i els que no canten. Hi ha pocs lligams. 

Avui sembla que la Concòrdia està copada per la improvisació.

Pere: Els anys glorisosos de la Concòrdia combinàvem les cançons de sempre amb les gloses.

Maribel: Sí, això està relacionat amb el creixement de la glosa. La gent que té cantera pot anar 

a cantar, i sap on ha d’anar. Pere: Un temps hi havia gent que venia a posta perquè trobava que la Concòrdia era una festa 

molt original, que a un barri com a Fartàritx la gent s’atrevís amb la glosa i amb aquest 

enginy... 
Sembla, també, que els temes socials, polítics, els temes més delicats o transcendentals 

també hi han perdut pes. Maribel Servera: Abans no hi devia haver joves tan joves. Tots els qui hi havia 

estaven dins una franja molt ampla d’edat i tenien un coneixement de la 

política i del que passava a Manacor. La glosa porca sempre sortirà. 

Però la gent vol qualque cosa més. 
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es va perdre. Una de les millors gloses que he sentit mai va ser dins 

l’autocar anant a Son Macià: “A dins s’autocar d’en Pou / ses nines de 

poble extern / mos hauran de llepar es pern / fins que noltros diguem 

ou”.

Parlam de la Concòrdia, i parlam de la volta amb el camió o a peu. Però 

on sempre s’havia glosat i cantat era als foguerons. On creis que es manté 

la tradició?

Maribel: Per a mi hi ha tres llocs on avui en dia es poden sentir cantades 

guapes la revetla de sant Antoni: la plaça de les Verdures, Crist Rei i el Bar 

Mallorquí. 

Pere: A Ca Na Ferrera feien molta festa, també, un temps. I els darrers anys, 

els nostàlgics de les Verdures també hi cantàvem...

D’antic sembla que les gloses quedaven més. Avui no és així?

Maribel: Que es valorin les gloses com una cosa important és bo. I també ho 

és que les gloses transcendeixin i quedin. Això sí, de cada vegada més les coses 

duren més poc temps i ens n’oblidam més aviat. 

Hi ha hagut crítiques per presumptes vets a foguerons on hi havia gloses punyents 

contra els polítics de torn...

Maribel: Jo pens que hi ha d’haver llibertat i espai per a tot.

Pere Berga: Hi ha certa por en el món dels foguerons que si fas un fogueró o una 

glosa crítica això no agradarà. Jo sempre em barallava per aquesta qüestió, perquè 

un foguéro ha de ser crític, ha de ser per cremar per purificar. Està molt bé fer sínies 

i solls, però el dia de sant Antoni és el dia que el poble xerra. Si hem de fer una glosa 

al batle.

Maribel Servera: Sí, una de les funcions de la glosa és la crítica del poder establert.

Hem començat parlant del passat. Acabam parlant del futur. Com el veis, per a la Concòrdia? 

S’hi ha de posar remei?

Pere Berga: La Concòrdia va néixer precisament perquè va ser molt espontani. No va néixer 

com una glosada.

Maribel Servera: La gent que ho ha viscut més anys és la que més ha de vetlar perquè es 

mantengui l’essència, que hi hagi silenci ,que funcioni de la millor manera possible, que 

es recorri a cançons de repertori, que es doni entrada a qui vulgui cantar... Hi ha diverses 

mesures...

Pere Berga: En els temps gloriosos, el rotlo s’autogestionava, hi havia una censura no escrita. 

Era com una orquestra amb una direcció. Avui no hi ha aquest respecte ni aquesta complicitat, 

bàsicament perquè la gent no es coneix.

Maribel: Ens hauríem de demanar quina funció ha d’exercir la Concòrdia. Que la gent que 

vagi allà i s’ho passi bé? Que conegui la glosa? Que ens ho passem bé o que funcioni bé 

és un incentiu perquè gent nova se senti atreta per allò. I és clar, segurament hi ha 

d’haver gent que vigili que això funcioni.

Pere: Des del moment que hi intervens...

Maribel: El que és clar és que l’objectiu que tenia un temps avui ja no 

el té... Però a la vida tot són cicles, i així com va baixar tornarà 

pujar. Tant la Concòrdia com la festa.

En canvi la glosa... Això és diferent. La improvisació ha tengut un 

camí difícil dins la festa. És bo, però, que la glosa, per a tanta de gent 

hagi estat associada a sant Antoni?
Pere Berga: Dins la festa, la improvisació va renéixer dins la Concòrdia. 

Evidentment que a qualque fogueró hi havia qualcú enginyós. Però 

el cant improvisat reneix al fogueró de Fartàritx. Jo parlaria de la 

democratització de la glosa. Que la glosa improvisada arribàs a gent de 

carrer, a gent normal, va ser una gran troballa. I era gent que només per 

la festa ja s’encalenteix i en pensa quatre per atacar als quatre amigots 

que ja sap que l’atacaran, i que si tendrà els mobles a temps, o el jersei 

que és horrorós, o jo què sé...Maribel: La concòrdia, a la glosa, li ha fet més bé que mal. Per l’època de 

sant Antoni els instituts demanen més tallers. Tothom lliga la glosa a sant 

Antoni i aquesta festa fa arribar la glosa a molta gent que no la coneixia. Ara 

bé, és feina nostra, o de tots, fer entendre que la glosa és una cosa de tot l’any, 

i possible i necessària en el màxim d’àmbits possibles.

Hi hagué uns anys esplendorosos, a la Concòrdia. Però, lluny de la decadència, 

sembla que va morint d’èxit. Pere: La Concòrdia ha perdut l’essència, que era representada per aquests catorze 

o quinze més atrevits que fèiem una glosa mínimament ben feta i enginyosa. Ho 

trobàvem divertit. Era un fenomen tan guapo i tan màgic que sortia l’essència 

sense cercar-la. El que agrada s’escampa i tothom ho vol veure i tothom hi vol 

participar. Si ara traslladéssim aquests glosadors a una cotxeria a fora vila per 

ventura passaríem igual de gust. Hi havia molta complicitat.

Maribel: En un principi, cada any que creixia era una cosa bona i positiva. Aquest 

creixement, però, ha arribat a fer mal a la festa. La gent no se sent l’una a l’altra. 

Molta gent va allà perquè s’hi ha d’anar, per beure o per lligar o pel que sigui. La 

gent fa renou perquè no sent les gloses. I arriba un moment que quan molta gent 

va a un lloc o participa d’una cosa, la mitjana d’interès baixa, això és inevitable. Al 

principi tothom estava molt entregat. Ara veim com es dilueix l’atenció, la comunicació, 

la relació entre la gent. Pere: Un any sopava, torrava, i va venir un jove i em va demanar: “Què? Quan sortiu a 

glosar”. Aquí vaig pensar que hi havia qualque cosa que no quadrava. Em vaig sentir com 

un actor que hi anava a fer un espectacle. S’anava perdent l’essència de la Concòrdia. 

Maribel: Segurament llavors era un sol bloc: la gent que cantava i la que no cantava. Ara hi 

ha com una distància entre els que canten i els que no canten. Hi ha pocs lligams. 

Avui sembla que la Concòrdia està copada per la improvisació.

Pere: Els anys glorisosos de la Concòrdia combinàvem les cançons de sempre amb les gloses.

Maribel: Sí, això està relacionat amb el creixement de la glosa. La gent que té cantera pot anar 

a cantar, i sap on ha d’anar. Pere: Un temps hi havia gent que venia a posta perquè trobava que la Concòrdia era una festa 

molt original, que a un barri com a Fartàritx la gent s’atrevís amb la glosa i amb aquest 

enginy... 
Sembla, també, que els temes socials, polítics, els temes més delicats o transcendentals 

també hi han perdut pes. Maribel Servera: Abans no hi devia haver joves tan joves. Tots els qui hi havia 

estaven dins una franja molt ampla d’edat i tenien un coneixement de la 

política i del que passava a Manacor. La glosa porca sempre sortirà. 

Però la gent vol qualque cosa més. 



Ja tenim la festa preparadai li hem posat molt d’esment;tant Patronat com Ajuntamentper què sigui una festa ben sonada.
El Patronat fa i calla,enguany tenim president nou;ha entrat sense fer massa renou,veurem si donarà la talla.

Mos volen embetumar,mos diuen que estam millor;deuen ser els que cobren de l’administració
per què els jubilats no podem anar.

L’any passat la pissarra va ser novetat
va ser una bona aportació;tots cantaven la mateixa cançó,esperam que tengui continuïtat.

Sense tocar els polítics no puc passar
tots se miren com els fesolsgalliner, diferents galls, bregues i pocs ous

jo no sé com se pot arreglar.
En que paresqui una mentidateníem un batle ben legal;la oposició va fer pardalno li deixaren encalentir la cadira.

quan va sortir va exclamar:“hi tornarem per què el poble ho demana”;
el pla general a tots ens fa ganesi ells el que volen és poder comandar.

Au venga, fogueroner, 

que és hora de començar,

sa llenya heu de preparar

que enguany heu de fer primer.

A dins cada fogueró

s’hi cremen moltes vetlades,

moltes il·lusions mostrades

per fer sa festa major.

Sa festa de sant Antoni

la viuen en tot moment

i a davant el foc ardent

mantenen el patrimoni.

El millor lloc de trobada:

el bar amb una cervesa,

qualcú aviat dóna pressa

a una idea ben pensada.

Tots fan com un jurament

de no dir el tema a ningú, 

no hi hagués qualque inoportú

que els copiï es pensament.

I enmig d’aquell gran secret

comencen a fer sa llista

i, guiats pel més artista, 

tiren el primer coet.

Tenen ‘puntades ses feines:

“tu fé això i s’altre allò”, 

i comencen de debò

a preparar fort ses eines.

Uns fan es dimoni gros;

altres, dimonions petits. 

I hi posen els cinc sentits

per donar forma a un cos.

Escampats dins sa portassa

rejilles i h
omos mig fets, 

i fins estar ben complets

no poden sortir a sa plaça.

Mentre fan, comenten tots:

“al primer ball hi anirem,

i a Concòrdia, i tornarem

per glosar i fer bons mots”.

Estella i tió ben tallat,

duis llenya que això s’acosta

i ha d’estar enguany ben composta

perquè ho valora es Jurat.

Se compon el vespre abans

a un sopar ben divertit:

herbes dolces pel convit

i llavors un bon descans.

I quan en bon dematí

han de muntar ses figures

duen coques de verdures,

un berenar mallorquí.

No poden pegar molt fort

que llavors hi ha dinar

i molt prest s’haurà d’anar a

cas Baciner, si hi ha sort.

A voltar i junts a fer festa,

Completes, ball pels carrers,

escrits dels fogueroners

que són gloses de protesta.

Crema el primer fogueró,

Manacor se pega foc,

tothom tria un bon lloc

per torrar es botifarró.

Al·lots, arriba es jurat;

se reuneix tot es gremi. 

Diuen: “hem fet segon premi

i es primer estava comprat”.

Primer, segon o tercer, 

o és igual si no en tenim

si cada any tots compartim

s’art de ser fogueroner.

Beneïu ja sant Antoni

tota casta d’animal, 

que és feixuc aquest jornal

i es rector n’és testimoni.

Com diria sa gent noble

i tots els santantoniers:

“si no hi hagués fogueroners

no seria el mateix poble”.

Que tengueu molts d’anys de vida

per cremar molts de tions,

gràcies per fer foguerons,

donau-mos ja sa partida.

MOLTS D’ANYS

Gloses den Bernat de S’Hort
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No acabaven d’acordari repartir-se el pastís ja urgia;el que fa trossos mai triai aquí tots volien triar.

Quantes coses hi ha que no fan gràcia
pareix que hem perdut el coneixement;
tantes coses se fan malamenten nom de la democràcia.

Tenir el Baciner a l’Ajuntament val més,
jo de recaptador l’hauria posat;i si donàs el mateix resultataviat ens sobrarien doblers.

La bandera blanca hem de posarni dretes ni centres ni esquerres;a les festes no hi ha d’haver guerres
i així sant Antoni ens ajudarà.

Si les Completes al Papa podríem mostrar
pel nostre rector seria un bon punt;
no sé si se vol fer amuntper si un cas davant té el campanar.

Després del darrer ball hi ha la missa
plegats hi hauríem de poder anar;
molts tampoc creim amb els polítics
i volen que anem a votar.

Ja tenim la festa preparadai li hem posat molt d’esment;tant Patronat com Ajuntamentper què sigui una festa ben sonada.
El Patronat fa i calla,enguany tenim president nou;ha entrat sense fer massa renou,veurem si donarà la talla.

Mos volen embetumar,mos diuen que estam millor;deuen ser els que cobren de l’administració
per què els jubilats no podem anar.

L’any passat la pissarra va ser novetat
va ser una bona aportació;tots cantaven la mateixa cançó,esperam que tengui continuïtat.

Sense tocar els polítics no puc passar
tots se miren com els fesolsgalliner, diferents galls, bregues i pocs ous

jo no sé com se pot arreglar.
En que paresqui una mentidateníem un batle ben legal;la oposició va fer pardalno li deixaren encalentir la cadira.

quan va sortir va exclamar:“hi tornarem per què el poble ho demana”;
el pla general a tots ens fa ganesi ells el que volen és poder comandar.

Au venga, fogueroner, 

que és hora de començar,

sa llenya heu de preparar

que enguany heu de fer primer.

A dins cada fogueró

s’hi cremen moltes vetlades,

moltes il·lusions mostrades

per fer sa festa major.

Sa festa de sant Antoni

la viuen en tot moment

i a davant el foc ardent

mantenen el patrimoni.

El millor lloc de trobada:

el bar amb una cervesa,

qualcú aviat dóna pressa

a una idea ben pensada.

Tots fan com un jurament

de no dir el tema a ningú, 

no hi hagués qualque inoportú

que els copiï es pensament.

I enmig d’aquell gran secret
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i, guiats pel més artista, 
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Tenen ‘puntades ses feines:
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I quan en bon dematí
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un berenar mallorquí.
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cas Baciner, si hi ha sort.

A voltar i junts a fer festa,
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si cada any tots compartim
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Beneïu ja sant Antoni

tota casta d’animal, 

que és feixuc aquest jornal

i es rector n’és testimoni.

Com diria sa gent noble

i tots els santantoniers:

“si no hi hagués fogueroners
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No acabaven d’acordari repartir-se el pastís ja urgia;el que fa trossos mai triai aquí tots volien triar.

Quantes coses hi ha que no fan gràcia
pareix que hem perdut el coneixement;
tantes coses se fan malamenten nom de la democràcia.

Tenir el Baciner a l’Ajuntament val més,
jo de recaptador l’hauria posat;i si donàs el mateix resultataviat ens sobrarien doblers.

La bandera blanca hem de posarni dretes ni centres ni esquerres;a les festes no hi ha d’haver guerres
i així sant Antoni ens ajudarà.

Si les Completes al Papa podríem mostrar
pel nostre rector seria un bon punt;
no sé si se vol fer amuntper si un cas davant té el campanar.

Després del darrer ball hi ha la missa
plegats hi hauríem de poder anar;
molts tampoc creim amb els polítics
i volen que anem a votar.



FOGUERONS

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).

*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.

PREMIS

MOSTRADORS

 1r- 200€ i trofeu

 2n- 150€

 3r- 100€ 

ENRAMELLAR

FRONTIS

1r- 100€ i trofeu 

Especial escoles 

trofeu

FOTOGRAFIA

Tractada 

informàticament

1r- 100€ i trofeu

Sense tractar

1r- 100€ i trofeu

IMATGE 

SANT ANTONI 

2017

1r- 500€

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 que participin a les Beneïdes.

Tots els participants al concurs de foguerons seran obsequiats amb una ensaïmada. 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€

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€

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

CONCURSOS
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9 Gimnàs Manacor 
50

A.Riera, instal·lacions 
60

Administració de Loteria núm. 3 
40

Administració de Loteria núm. 4 
40

Afilados Manacor 
30

Andreu Llull 

50
Anònim 

50
Antònia Gomila 

20
APC Assessoria 

100
Autoescola Anam amb rodes 

50
Autoescola Manacor 

50
Automóviles Coll 

60
Balanç fisioteràpia i osteopatia 

50
Bar Ca’n LLuís 

50
Bar El Porrón 

40
Bar Es Cultural 

30
Bar Mallorquí 

40
Bar Mingo 

300
Bar Ses Moreres 

20
BBVA 

100
Bernadí Bordoy e hijos 

50
Bicicletas Caldentey 

50
Bicicletes Sancho 

50
Borcal confeccions 

30
Bordoy cuines 

100
Botiga Can Rovelló 

40
Botiga Margarita 

50
Botiga Merceria Sa Placeta 

100
Ca sa Randera 

20
Cafè Pop 

30
Cafès Samba 

20
Cafeteria el Palau 

50
Cafeteria Sa Sínia 

20
Cafeteria Ses Primetes 

200
Cajamar 

150
Calzedonia 

50
Can Batliu 

70
Can Beia 

100
Can Calde 

20
Ca’n Costa 

25
Can Cuixa, materials de construcció 50
Can Gorrió 

20
Can Lliro, cafè 

50
Carnisseria Ca’n Nicolau 

20
Carnisseria Carn Fresca 

20
Carpintería Riera Bauzá 

20
Cas Gallo 

60
Cavalcan 

224
CCOO UC Manacor 

30
Clínic-Moto 

50
Comercial Cladera 

50
Comercial Mediterraneo 

40 €
i col.laboració mercaderiesConstruccions Valls Amengual 

120

Contenidors Manacor SL 
50

Corredoria d’Assegurances Gomila 30
Creperia Sa Bassa 

50
Cronomotor Manacor 

50
Descuits 

100
Dispack 4 

50
Ecologic Store Anahata 

10
Elbsa 

100
Emmarcacions Art Manacor 

50
Es Taller, teràpies globals i osteopatia 30
Escoleta Cavall de Cartró 

20
Estètica Loli Alfaro 

20
Expo Div. Mobles 

60
Febrer, fruites 

40
Floristeria Fullana 

50
Floristeria sa Morera 

30
Forn Can Ribot 

60€ i ensaïmades
Frenos Manacor 

60
Fruites i verdures Es Cos 

20
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) 

30
Germans Alcover LAND ROVER 

50
Germans Miquel, mobles 

50
Gestoria Antònia Serra Matamalas 100
Gestoria Càneves 

30
Gestoria Juan Nadal Quetglas 

60
Grup Paperera Manacor 

50
Hamburgueseria Plaça Rodona 

50
Indoor Manacor 

30
Instal·lacions elèctriques Joan Miquel 50
Instal·ladora Pasqual 

50
Intimissimi 

50
Januar Consulting 

100
Joan Cabrer 

20
Límit Tecnologies, SA 

40
Llevant silleria i mobiliari 

60
Mallorca Serveis 

50
Manacor Comarcal 

50
Mascaró Suministres i serveis SL 

70
Maversa-Marimon, SA 

50
Merceria Ca na Verda 

50
Miquel Sureda, mobles 

70
Neumáticos Socias 

20
Obres i reformes Miquel Garcias 

50
Ofi cash 

50€ i obsequi
Olimpic Cor 

30
Òptica Es Centre 

50
Optimil 

100
Papereria Muntaner 

100

PC Box 

20

Perruqueria Aduo 
20

Perruqueria Catalina Artigues 
50

Perruqueria i Estètica Xisca 
20

Perruquería Randa Generacions 
10

Pinsos Mascaró 
120

Pintures Ca’n Nofre 
60

Pipiu roba d’infants 
50

Planters Morey i Rosselló 
50

Pub Cúbic 

50

Puertas Sansó 

60

RCO 21 

100

Restaurant Es Cruce (Vilafranca) 
50

Ros Telecomunicacions 
50

Sa Botiga 2011 

30

Sa Cantina, cafeteria des polígon 
40

Sa Fonda Cafè Restaurant 
200

S’Agrícola, associació cultural 
60

Segucor 

100

S’Estanc des Tren 
100

Son Cavaller vins 
50

Sport Hípic 

40

Taller electromecànic Nicolau Sureda 40

Talleres TOT MOTOR 
60

Tallers G. Parera Sunyer 
30

Tapisseria Bernabé Ventura 
50

Tapisseria Llodrà-Llull 
50

Telite Maquinaria1 
50

Terra de Vins, vinoteca 
30

Tomeu Jaume, motos 
50

Totelsa 

60

Trepig sabates 

10

Vidres Fullana 

100

Vipsa.com 

100

Xtrem Tenis 

20

BENEFACTORS

OBSEQUIS
Acadèmia Manacor 

obsequi

Aina Teco 

obsequi

Almacenes Nicolau - Ca’n Mio obsequi

Aproscom 

obsequi

Bar Can Nofre 

vi

Bicicletes Can Nadal 
obsequi

Bigudí, saló de bellesa 
obsequi

Bricosegur 
obsequi

Ca na Candila, fruites 300 kg.taronges

Ca na Fay, boutique 
obsequi

Ca na Papa, forn 25 pans i 2 ensaïmades

Cafeteria Carpe Diem 
obsequi

Cafeteria Truis 
obsequi

Can Busco, ferreteria Morey carbó i coets

Can Garanya 
obsequi

Can Munar, forn 
25 pans

Can Reus 

vi

Can Roca, pastisseria 12 ensaïmades

Can Terès, forn 
25 pans

Can Tòfol, forn 35 pans i 20 ensaïmades

Càrniques Sunyer 20 kg de botifarrons

Casal de la Pau-S’Altra Senalla obsequi

CDI Centre d’Impressió col·laboració festa

Comercial Balear col·laboració mercaderies

Conectabalear 
col·laboració festa

Cooperativa Agrícola Simó tort1 
60 €

 
en menjar de cavall

Discos Baba col·laboració mercaderies

Dismavi 
1 caixa de vi

Distribucions Miquel Bisellach col·laboració 1r.ball

Elèctrica Perelló Riera, SL 
obsequi

Embruix 

obsequi

Es Celler Manacor Restaurant obsequi

Es Sinfí General Store 
obsequi

Expert Germans Santandreu 
obsequi

Fills de Joan Bisellach1 col·laboració 1r.ball

Floristeria Avinguda col·laboració festa

Floristeria S’Espiga 
obsequi

Germans Fullana Ca’n Polit 
obsequi

Hiper Manacor 
50 kg de botifarrons,

 50 kg. de llangonisses i 100 kg. de caramels

Impremta Leo 
col·laboració

Instal·lacions elèctriques 

J.Puigros SLU 
col·laboració beneïdes

Joeria Juana 
obsequi

Joieria Fermín 
obsequi

Joieria Manacor 
obsequi

Karma, Coffee & More 
obsequi

La Montevideana 
obsequi

Llongueras Elite Manacor 
obsequi

Mans 

obsequi

Modas Isabel 
obsequi

Mundi Sport 
obsequi

Nassos, escola de cans i perruqueria obsequi

Ofi-Illa 

obsequi

Pambolieria De Tot 
obsequi

Pastisseria Florit 
obsequi

Pastisseria Ramis 
8 ensaïmades

Plaer vegetarià 
obsequi

Pollos Salas 
20 kg de botifarrons

Restaurant Es Parc 
obsequi

Restaurant Es Tennis 
obsequi

Salón Carpe Diem 
obsequi

Senyorets, botiga 
5 kg. de senyorets

Set Setmanari 
obsequi

Sin Comics 
obsequi

Sospiros i pastissos 
3 ensaïmades

Tallers Gomila Can Salem 
obsequi

The Horse Shop col·laboració beneïdes

Toni Llinàs 

vi

Vivers Llabrés 
taronges

9 Gimnàs Manacor 
50

A.Riera, instal·lacions 
60

Administració de Loteria núm. 3 
40

Administració de Loteria núm. 4 
40
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santantonimanacor.cat

ENCARA NO HO TENS?
Trobaràs la paradeta a la seu del Patronat, a la plaça del Rector 

Rubí (del Palau).
A més de poder-hi 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... el local del Patronat també alberga l’exposició 

permanent d’objectes i cartells relacionats amb les festes.

Recordau que el termini per a participar en el concurs de disseny 

de la imatge oficial per al 2017 és obert fins al 7 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, fent-nos arribar les teves 

fotografies... ens pots trobar i posar-te al dia a:www.santantonimanacor.cat
www.facebook.com/patronatdesantantoni

patronat@santantonimanacor.catESTIMEM 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 als 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!PREMIS SANT ANTONI 2016
Inauguració de l’exposició de fotografia i lliurament de premis 

dia 30 de gener a les 18.00 h a l’Ajuntament de Manacor.

Consultau les bases a: www.santantonimanacor.cat

www.facebook.com/amicsdesantantoni

Si vols seguir la festa al mòbil

descarrega’t l’APP

“Sant Antoni Manacor”
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