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Un altre any el poble de Manacor s’encén per 
celebrar la festa més gran. Sant Antoni és la nostra 
celebració més ancestral, és la que ens uneix i ens 

distingeix com a poble. La nostra festa de Sant Antoni és 
envejable, única i fins i tot delicada. És un tresor, una tradició 
viva que celebram junts i que entre tots feim perdurar any 
rere any. 

Per això vull animar-vos a viure la festa de manera cívica 
i participativa. Perquè Sant Antoni se celebra de moltes 
maneres, amb família, escoltant les completes, encalçant 
el ball dels dimonis, escalfant-se arran dels foguerons, 
preparant la carrossa per les beneïdes o participant en 
alguna de les moltes activitats que ofereix aquest programa. 
Cadascú celebra Sant Antoni d’una manera o una altre, 
però al mateix temps tots hi sabem trobar un sentiment 
comú. Un sentiment que ens fa sentir orgullosos, que 
ens identifica i que ens empeny a fer festa. Des 
d’aquestes línies vos vull animar a reivindicar 
aquest sentiment, a viure’l i a celebrar tot el 
que som com a poble.

Visca Sant Antoni! 
Visca Manacor!

  Pedro Rosselló Cerdà
 Batle de Manacor



Dibuix de Daniel Moreno Linares

 
 

Resulta difícil imaginar 
com seria un mes de gener 
sense les tradicionals festes de 
Sant Antoni. Si no haguessin existit 
mai, si mai no les haguéssim vivenciat,  
no ens passaria res de particular. 
Segurament, després de les celebracions 
nadalenques,  tots continuaríem amb les nostres 
rutines i quefers diaris avançant lentament dins la 
fredor de l’hivern amb la il·lusió que el nou solstici 
d’estiu trenqués la monotonia.

Sortadament, emperò, tenim les festes de Sant Antoni 
i els santantoniers d’arrel desitjam ansiosament que 
el calendari marqui el 16 de gener per dir allò de ‘ja hi 
tornam a ser’ i gaudir de bell nou de la màgia que el sant 
anacoreta ens regala cada any. Des del Patronat en som 
ben conscients de tot això. No de bades els nostres estatus 
marquen com a finalitat primordial l’organització de les 
festes en honor de sant Antoni Abat en actes com poden 
ser les beneïdes, els foguerons, concursos i exposicions i, en 
general, tota mena d’activitats socioculturals que es puguin 
desenvolupar a favor de la cultura popular, conservant-les 
en el seu esperit més tradicional. Malgrat tot, res no és el 
Patronat sense els ‘pagesos i conradors i vilans de Manacor’ 
que són realment els autèntics artífexs i protagonistes de les 
festes aquests dies. I així és com ha de ser!

Malauradament, però, molts són els reptes que es presenten 
i el futur és, sens dubte, apassionant. Estic convençut que els 
manacorins sabrem encarar-los per damunt de tot perquè 
les emocions que ens amaren en qualsevol moment de la 
festa són tan intenses, tan vives, tan sentides, que ja 
fan que Sant Antoni sigui quelcom imprescindible.

Que passem tots junts un molt bon Sant Antoni!

Antoni Gomila Grimalt

President del Patronat 
de Sant Antoni



de la cuina pagesa d’hivern a Mallorca. El dissabte de sant Anto-
ni, mentre la gent acudeix a Completes, els dimonis, sonadors i 
acompanyants sopen de frit de matances a la rectoria, davant de 
la qual es fa l’encesa del primer fogueró acompanyat de sonada i 
ball i a on s’ iniciarà la torrada. La comitiva de sonadors, dimonis i 
acompanyants, que va de fogueró en fogueró, serà convidada a men-
jar, i sobretot a beure, al llarg de tota la nit.

 Segons la tradició més antiga –que no és de segles–, després 
dels acaptes de la vigília, el grup acudia a cal Baciner on se li servia 
arròs brut i aguiat de pilotes. Així es llegeix al treball d’Antoni Vives i 
Catalina Serra “La colcada, les beneïdes i els foguerons a mitjan segle 
XX“ dins del llibre Sant Antoni de Viana a Manacor, vuit segles de tradi-
ció (Manacor, 2007). Dia 17, el mateix grup compareixia altra volta a cal 
Baciner, cap a les nou del matí i allà es berenava d’ensaïmada i xocolata. 
Ignoram si la “tradició” continua. Després de les beneïdes es dinava a cal 
Baciner. Es menjava sempre aguiat de carn i caça amb pilotes. A l’actua-
litat no hi ha un menú fix. Als sopars hi havia arròs brut (arròs amb talla-
des) i freixura. El vespre del dia de sant Antoni, després del darrer ball, 
novament a cal Baciner, era costum menjar sopes, 
coca dolça i ensaïmada, a més dels dolços 
habituals. Aquesta era –o és– la cuina 
de l’Obreria o el Patronat, però no 
la popular. L’aguiat de pilotes, la 
freixura, el frit de matances, 
l’arròs brut o les sopes són 
plats exclusius de Sant An-
toni? Definitivament, no. 
A Manacor no hi ha una 
tradició gastronòmica 
definida, com si hi és a 
Sa Pobla, amb les espi-
nagades, o a Artà i Po-
llença, amb la coca del 
sant. El que no ha man-
cat mai és el suc. Els 
licors d’herbes i altres, 
consumits sense mesu-
ra, no solament enterbo-
leixen la vista i el gaudi de 
la festa, sinó que la podrien 
portar a la decadència. Encara 
que sigui la més gran.

 
 

L’Església cataloga dins el santoral cristià les festivitats de pri-
mera, de segona o de tercera... una altra cosa és la categoria que 

els atorga la gent, no sempre coincident. Sant Antoni n’és un bon 
exemple. En poques dècades el poble ha concedit el nivell màxim a 

una celebració que fa relativament poc era quasi exclusivament pa-
gesa i que es limitava a unes beneïdes senzilles al voltant de les esglé-
sies o capelles rurals. A l’actualitat, per implicació de col·lectius de pes 
i participació de petits i grans, és la festa major de Manacor, fins al punt 
que són molts els que pensen que sant Antoni és el patró de la ciutat. 

Però la solemnitat religiosa o popular d’una festa no es correspon sem-
pre amb un receptari de cuina popular tradicional propi i el cas de Sant 

Antoni em sembla paradigmàtic. Nadal, per exemple, no ha perdut el seu 
riquíssim i ample receptari configurat al llarg de segles. El cas de Sant 

Antoni no és gens semblant. No es pot dir que gaudeixi d’una gastronomia 
pròpia, tradicional i de certa entitat si s’entén per tradicional quelcom més 
que unes poques dècades. 

La gastronomia de la festa, situada entre les dates habituals de la matança 
del porc i Quaresma, està basada en el porquim fresc. I els foguerons ence-
sos la vigília, en ple cor de l’hivern (improvisats anys enrere i convertits cap 
als anys setanta en una imitació de gust dubtós de les falles valencianes) 
conviden a acostar-s’hi, entre la fumassa, per torrar-hi carn i embotits. La 
majoria d’historiadors, però, asseguren que la torrada va ser sempre mode-
rada i que amb la baldor actual, no es va donar mai entre una gent marcada 
per l’austeritat. 

Entre els pocs menjars que podríem considerar tradicionals s’hi troben 
l’ensaïmada, les pastes fregides –bunyols i altres– i les coques: unes que 
mesclen dolç i salat (llonganissa, botifarró, xulla i sucre), altres de verdura 

(sovint amb arengada) i algunes amb llemugues. Es comprova una forta 
presència de greixos, com pertoca en un temps de l’any caracteritzat 

pel fred i en una societat –la rural– que precisava de calories per 
desenvolupar les tasques del camp. 

Pel que fa al receptari santantonier manacorí, se sap que en 
el segle XIX es feien petits foguerons, però ignor si eren or-

namentals o llocs de torrada. Als documents de l’Obreria 
s’hi troben més despeses de suc que de menjars. El 1870 

hi ha també partides per a confitures. Per farcir ensa-
ïmades? Per mullar-hi bunyols? Per elaborar altres 

dolços? 

La gastronomia de la festa que conec, tret 
del porquim torrat i les coques, té a veure 

amb l’Obreria o el Patronat i no amb 
el costumari popular i, en tots els 

casos, no són plats propis del 
dia, sinó del receptari 
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pagesia, i de la festa al mateix 
temps, vengueren anys magres pel 
que fa a la devoció pel sant anacore-
ta, patró dels animals. La transformació 
econòmica, social i demogràfica d’aquell 
Manacor on començava a guaitar la moder-
nitat en forma d’ indústria i comerç, i que confi-
gurava una vila més urbana i laica, no casava amb 
una festa que es percebia rústica. Així les coses, havia 
caigut la devoció a la dècada dels anys 70 i la gent ja no 
feia res per no res.

Cuina de la terra: la menja d’aquells dies

Els plats que es paraven a la taula de cal Baciner s’elaboraven 
amb les verdures i hortalisses de temporada que tenien més a 
prop, i que produïen a les terres que conreaven els seus fills. Com 
el seu pare, Andreu Serra no era gaire hortolà, llevat de qualque 
quartó de tarongers i pomeres; era més un pagès de terra secana: 
conreava bàsicament vinya i cereal: ordi, blat i civada, a part de llen-
ties, faves i ciurons. De les vinyes que tenia a s’Hort de Son Moix, Son 
Carles, es Caparó, ses Pedreres o es Justaní, se’n treien carros de raïm 
que llavors venia a ca n’Oliver de Petra i a can Reus, i era d’aquest 
darrer d’on duien el vi que se servia a taula durant les festes de Sant 
Antoni.

A cal Baciner, com es feia un temps, no es deixava perdre res del que 
oferia la terra. Sempre hi havia alfàbies de figues seques, fruita a voler 
i sacs d’ametlles i garroves. I el que no tenien ho compraven: com el cas 
de les olives, que anaven a cercar en canastres a can Lluïset de la plaça, 
o l’arròs, que compraven en sacs de cinquanta quilos a can Batliu. Pel que 
fa a la carn, els fills del Baciner engreixaven conills, pollastres, indiots, 
porcs, qualque cabra per tenir llet i cabrits per rostir, i fins i tot arribaren a 
tenir un bou. També paraven lloses i, segons l’època de l’any, entraven a la 
cuina amb gorrions, busquerets, rupits, tords, mèrleres, titines, sordallets 
o cua-roges, per posar dins l’arròs brut.

La madona de la casa, Francisca Puigròs, Putxa de malnom, era l’encarre-
gada de vetlar la furgoneta d’oli de Caimari que omplia els barrals que li 
treien les dones de les cases. També es cuidava d’anar a la botiga a com-
prar el que no tenien i havia de menester aquells dies de festa. Un temps 
hi havia botigues a cada carrer, les del barri eren les de ca sa Derrotana, 
que pegava al seu mateix carrer, can Llabrés i ca sa Margalidana al carrer 
de Francesc Gomila, ca na Lliro al mateix barri i ca n’Antònia des Col-
mado, que era una carnisseria que proveïa de carn la família si mai 
els faltava res. Can Gaspar des Llums, a una cantonada de la part 
de dalt del carrer de Ciutat, era l’altre comerç on solia comprar. 
Aquest darrer acostumava a regalar una botella de mesclat 
per les festes, que, juntament amb les galetes de coco dels 
forns de Can Roca i Can Munar, servien al portal de cal Ba-
ciner durant els balls d’aquells dies. Na Francisca també 
arribava a la plaça de ses Verdures i comprava a la pa-
radeta que tenien els pagesos de s’Hort des Correu, 
entre molts d’altres hortolans que hi feien plaça.

Arròs brut i aguiat de pilotes,         
els plats estrella

Amb el rebost ple era hora 
d’arromangar-se. Com 

que l’arròs 

 
 

 
 

La gastronomia ocupa un lloc prominent en totes les festes i, de 
fet, el menjar és protagonista en moltes celebracions. La festa de 

Sant Antoni d’un temps no n’era una excepció: festa, menjar i beure 
anaven plegats. Els santantoniers no just compartien la música i el 

ball, sinó que degustaven els plats i la beguda en companyia, que és 
com queia millor. Així, els sopars i dinars de Sant Antoni que es feien a 
casa dels baciners dels anys quaranta fins als vuitanta eren una peça 
més del ritual santantonier.

Esplendor dels anys 40 i 50 versus la decadència dels 
anys 60 i 70

Conten que segons l’època hi ha moltes trenques entre els dinars del dia 
de Sant Antoni i els sopars del dissabte de la festa, el dia de sant Antoni i 

el dia de sant Sebastià. En temps del Baciner Miquel Serra Comarot, casat 
amb la comare Peixet, Magdalena Gomila, els menjars es feien al carrer de 
n’Olesa amb l’aportació que feien els senyors del poble i els pagesos. Com a 
festa pagesa que era, els hortolans i conreadors donaven el que podien per 
contribuir: pollastres de camp, conills, colomins, mens...

Mentrestant, els sobreposats i senyors de Manacor, amos de les possessions 
més grosses del terme, també ajudaven a fer la festa més lluïda, donant 
animals de les seves finques per fer els menjars. Era el cas del senyor Toni 
Fillol, amb posada al carrer Major i veïnat de les monges de Sant Francesc; 
el senyor Jaume de Rotana, amb casal al carrer de n’Olesa, i els senyors de 
sa Sínia Vella, sa Sínia Nova, Can Muntaner, Can Socorrat o Bellver. Menció 
especial es mereix Toni Lliteres, amb casal al carrer de Ciutat, que com a 
Toni i bon santantonier, era dels que més animals donava al Baciner. Con-

ten, a més, que a Rotana els senyors hi feien caceres i que part d’aquelles 
llebres, tórtores o cegues, molt apreciades aquestes darreres a les tau-

les d’aquell temps, també acabaven a la cuina de cal Baciner durant 
els anys d’esplendor. Aquestes donacions, però, tenien tornes: els 

fills del Baciner escampaven gran part de la murta, que havien 
anat a cercar a Artà, davant les cases dels senyors, on la co-

mitiva dimonial feia les primeres aturades i balls de la ruta.

Però l’alegria d’aquells anys no va durar per sempre i, 
després d’unes dècades de devoció santantoniera en 

un Manacor en part pagès i rural, varen venir anys 
de decadència. Això es va fer coneixedor a la taula 

de cal Baciner Andreu Serra Cornet, qui conti-
nuà amb la bacina quan la salut del seu pare 

va fallar i fins a principis dels anys 80. A 
ca n’Andreu, al carrer d’Espanya, ja 

no arribaven animals de camp i 
de caça a balquena. Amb la 

decadència de la 



El paper de les dones, la cuina i els comptes

Tant a ca la comare Peixet, com a ca na Francisca Putxa, tots 
aquests plats passaven per les seves mans. Darrere aquelles 
taulades hi havia una feinada que només entenia i valorava qui 
s’hi havia trobat. Elles eren les amfitriones i les que assumien la 
major part de la feina. Na Magdalena comptava amb l’ajuda de la 
seva filla Maria, i na Francisca, amb les seves filles i nores, que com-
partien amb elles la il·lusió, però també els nervis d’aquells dies per 
tal que tot sortís bé. Tanmateix, sempre hi havia qualque moment de 
tensió: al vespre l’espera era llarga i havien d’afegir contínuament ai-
gua al foc mentre esperaven l’avís d’un dels llumers, enviat pel Baciner 
per manar que ja podien tirar l’arròs a l’olla. Però el cas és que gairebé 
cada any la comitiva no feia l’hora que havia dit: rodons d’ensaïmada i 
suc de cals senyors, sobretot en les dècades de postguerra, no frisaven 
mai de sopar i, a vegades, en arribar l’arròs ja era estovat. No era el cas 
de les bèsties de la colcada, durant els anys seixanta, que en aquelles 
hores, mai més prest de les onze i mitja i a vegades prop de les dues de la 
nit, esperaven afamades el sopar: faves, civada i garroves.

A cal Baciner, homes i dones tenien les seves feines ben definides. Els 
fills escorxaven els conills i també els pollastres i colomins que llavors les 
dones havien de plomar, triar, esbocinar i salar. Era feina seva també fer 
les verdures netes, vetlar el foc, i cuidar-se que tot fos cuit al seu punt. 
Comptar els doblers recaptats amb la bacina, després del darrer sopar, era 
també tasca de la dona del Baciner. Panxa plena sortien millor els comptes 
i era hora de pagar els serveis de sonadors, dimonis, llumers i la resta de 
la comitiva.

El vincle entre el menjar i les emocions
viscudes durant la festa

Les coses fetes amb gust surten més bones i el cert és que tant na Mag-
dalena Gomila com na Francisca Puigròs hi posaven molta d’ il·lusió. 
I és que la causa bé ho pagava: el menjar ens ha acompanyat 
des de sempre en molts de moments importants i clau de les 
nostres vides, però també en les festes: quan recordam les 
festes de Sant Antoni viscudes ho feim amb tots els sentits, 
visionam imatges, sentim la música, i ens ve a la boca el 
gust, el sabor i l’aroma del que hem degustat. Ho lligam 
amb les emocions creades peus davall taula, amb el 
menjar compartit amb els amics i la família. Per 
això, molts dels nostres bons records de la festa 
de Sant Antoni estan íntimament lligats amb 
el menjar, hi ha gustos que ens evoquen 
dinars i sopars memorables que varen 
coincidir amb moments especials 
dels santantonis passats.

brut 
era un plat que feia fes-

ta, simbolitzava i denotava ce-
lebració, i també com a plat de brou 

calent que anava bé per llevar el fred, se 
servia com a primer plat, gairebé cada dia per 

dinar i per sopar. Tot i que el menjar de festa sol 
ser especial, per Sant Antoni no es feien plats gaire 

diferents a la resta de dies, però sí que es pot dir que 
eren molt més abundants que els dies feiners. Conten 

que no just n’hi havia d’haver a bastament, sinó que n’hi 
havia d’haver a voler.

L’arròs brut era fet amb carn variada: pollastre, faraona, colo-
mí, guàtlera o tord, que encara era de temporada de caça. Com 

més varietat de carn hi havia més gustós sortia. Gairebé tots els 
ingredients eren de conreu propi: ceba, all, tomàtiga, un brotet de 

julivert... I com que a l’hivern no hi havia pebres tendres, un pic servit 
a taula l’acompanyaven amb platets de rave.

De darreria, al dinar, hi havia aguiat de pilotes, que la cuinera feia amb 
carn mesclada de porc i pollastre o també de vedella. Na Francisca pi-
cava la carn amb el seu capolador, la salpebrava, tallava la ceba i els 
alls, batia un parell d’ous per fer la mescla, pelava les patates i les dei-
xava en remull, feia les pilotes i les enfarinava, les sofregia dins una 

greixonera i hi afegia, a més, un brot de moraduix i una fulla de llorer.

De segon plat, per sopar, gairebé sempre se solia servir freixura de me i 
qualque vegada pollastre passat per la paella o rostit. A taula sempre hi ha-
via pa pagès, que l’esposa del Baciner pastava cada un parell de dies al forn 

de llenya del corral. Diuen que aquest segon plat moltes vegades quedava 
sencer a taula, i és que els comensals arribaven rodons de beure i menjussar 
pels cafès i places del poble. Per acabar d’arrodonir el sopar hi havia galetes 
dolces de postres i taronges de la casa, que era pràcticament l’única fruita 
de temporada d’hivern que tenien per sant Antoni.

Per abeurar aquella taulada de dues o tres dotzenes, entre sonadors, colla 
de dimonis, el sant, els llumers, la família del Baciner, i els que sempre 
s’afegien a darrera hora, hi havia vi de can Bonet i de can Reus, a part de 
sifó i gasosa de can Bisellach. En aquell temps es repartien els caixons de 
beguda de portal en portal i es replegaven els doblers que es deixaven en 
terra devora les botelles buides. El palo, la cassalla i el mesclat de can Gas-
par des Llums acabaven de completar el sopar.



Es calendari no ment,
ja fa un any que mos varem trobar.

Bones festes vos volen donar
tant Patronat com Ajuntament.

Sant Antoni ha vengut
dia desset de gener;

venturós aquell que té
salut, feina i qualque dobler.

Amb l’Ajuntament no agaf partit,
no sé si ho fan malament o bé;

una cosa si que sé:
que tenen el “pastel” ben repartit.

S’oposiciósupòs que hi deu ser
perquè no fan renou i a més fan el coix;

han tallat les ungles al moix
i té molt mal on aferrar-se.

Que no crec en polítics he de dir,
sempre pareix que tenen raó,

mos deien que no era no
i al final s’ha convertit en sí.

Sant Antoni és un bon referent
de Manacor ho diu la nostra afició;

és la festa que tenim millor
i és la que disfruta més la gent.

El complexe d’en Nadal és una passada
jo no sé si està beneït,

el que sé és que m’han dit
que a en Rafel aquesta festa li agrada.

Sempre n’hi ha que farien trossos
segur que qualque defecte deu tenir;

jo com a bon manacorí
dic n’hi ha que al lleu troben ossos.

El Teatre és un orgull per Manacor,
al nostre poble de cultura anam sobrada;

la Banda de Música és una passada
i el director és torero, a part de ser molt bo.

Sant Antoni és un bon sant
I en Parera un compositor bo;

és orgull per a Manacor
per reconèixer-lo s’han torbat tant.

El Rector no s’atura de pensar
com la festa quedarà millor;

ara que no hi ha maror
no té temps ni d’anar a pescar.

Saber agrair és de ben nat:
la medalla per jo va ser un orgull molt gros;

vaig més content que un ca amb un os
visca sant Antoni i visca el Patronat.

ESTUDIANTS MANACORINS

Tots els qui ho viuen d’enfora
són també santantoniers
i aquests dies no passa hora
que encara no ho sentin més.

Preparen el seu futur
que molts diuen que perilla
i altres per no estar a s’atur
han sortit fora de s’ illa.

Des de s’universitat
o fent feina a un altre lloc
senten s’escalfor del foc
i s’olor que fa el torrat.

I si Sant Antoni cau
justament entre setmana
encara els farà més gana
viure tot aquest sarau.

Si qualque moment se presta,
s’ imaginen Manacor
i el dimoni que fa por
omplint el poble de festa.

Pensen en el primer ball,
Concòrdia i el fogueró,
i els amics, fent-los detall,
envien informació.

Fotos ben plenes de caps,
una gentada amb capells
es fan selfis i whatsapps,
sa moda dels jovenells.

Tot ho envien de seguida
en els amics que no hi són
i aviat, arreu del món,
sa festa és compartida.

Els revé més enyorança
es moment que fan completes
i, just llavors d’estar fetes,
d’aquell coet fort que es llança.

S’avís per tota la gent
per encendre els foguerons
i romangui el poble ardent
i  a torrar botifarrons.

Saben de ses corredisses
i  rotlades de glosat,
imaginen el torrat
de panxeta i llangonisses.

Volen saber el guanyador
per qui ha estat el primer premi.
Molts de pics, essent del gremi,
també han fet un fogueró.

Tothom corr i viu sa nit,
a riure, cantar i glosar,
i els que no podran vetlar
més prest se’n van en es llit.

El matí de beneïdes
ells sempre hi havien ‘nat,
però enguany els ha tocat
d’enfora haver-les sentides.

Els contarem què ha passat,
quantes carrosses hi havia,
animals que han desfilat,
fins i tot qui beneïa.

No “patigueu” que es temps vola
i estudiau que és el moment
i ho sap bé el president
que a molts vos ha fet escola.

Fent feina o estudiant carrera
enguany no fan Sant Antoni,
però a sa seva manera
també en seran testimoni.

Perquè sa tristor els espassi
un petit consol els neix:
tendran foguerons a Graci’
que mai seran lo mateix.

Sant Antoni, vós sou gran,
als qui fan feina o examinen
si els beneïu s’animen
i així més prest tornaran.

Ara ja som a dedins,
podem ‘mollar el primer tro
i els altres manacorins
farem festa de debò.



MOSTRADORS
 1r- 200€ i trofeu
 2n- 150€
 3r- 100€ 

ENRAMELLAR
FRONTIS
1r- 100€ i trofeu 
Especial escoles trofeu

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

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

 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€

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.

FOTOGRAFIA
Tractada 
informàticament
1r- 100€ i trofeu

Sense tractar
1r- 100€ i trofeu

IMATGE 
SANT ANTONI 
2018
1r- 500€

Els premis de tots aquests concursos,
exepte el de la imatge Sant Antoni 2018,
s’entregaran abans
de les Beneïdes. 
 



9 Gimnàs Manacor 50
A.Riera, instal·lacions 60
Administració de Loteria núm. 3 40
Administració de Loteria núm. 4 40
Afilados Manacor 30
Àgora 20
Andreu Llull 50
Antònia Gomila 20
APC Assessoria 100
Assessor d’imatge Jaume Pou 40
Auto Cristal Ralarsa 50
Autoescola Anam amb rodes 50
Autoescola Manacor 50
Automóviles Coll 60
Balanç fisioteràpia i osteopatia 50
Bar Can Collet 50
Bar El Porrón 40
Bar Es Cultural 30
Bar Mallorquí 40
Bar Mingo 300
Bar Ses Moreres 20
Bar Xarop 50
BBVA 100
Bernadí Bordoy e hijos 50
Bicicletas Caldentey 50
Bicicletes Sancho 50
Bona Idea 10
Borcal confeccions 30
Bordoy cuines 100
Botiga Can Rovelló 40
Botiga Margarita 50
Botiga Merceria Sa Placeta 70
Ca sa Randera 20
Cafè Pop 30
Cafès Samba 20
Cafeteria Sa Sínia 20
Cafeteria Ses Primetes 200
Cajamar 150
Calzedonia 50
Can Batliu 70
Can Beia 100
Can Calde 20
Ca’n Costa 35
Can Cuixa, materials de construcció 50
Can Gorrió 20
Can Lliro, cafè 50
Can Martí 80

Carnisseria Ca’n Nicolau 20
Carnisseria Carn Fresca 20
Carpintería Riera Bauzá 20
Cas Gallo 60
Cavalcan 100
CCOO UC Manacor 30
Clínic-Moto 50
Comercial Cladera 50
Comercial Mediterraneo 20 €
 i col.laboració mercaderies
Construccions Valls Amengual 120
Contenidors Manacor SL 50
Correduria de seguros Gomila 30
Creperia Sa Bassa 50
Cronomotor Manacor 50
Descuits 100
Dispack 4 50
Elbsa 100
Emmarcacions Art Manacor 50
Es Taller, teràpies global
i osteopatia 30
Escoleta Cavall de Cartró 25
Escoleta Titelles 30
Estètica Loli Alfaro 20
Estètica OMM 60
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 30
Gestoria Antònia Serra Matamalas 100
Gestoria Càneves 30
Gestoria Juan Nadal Quetglas 60
Gimnàs Olimpic Cor 30
Grup Paperera Manacor 50
Instal·lacions elèc. Joan Miquel 50
Instal·ladora Pasqual 50
Intimissimi 50
Januar Consulting 100
Joan Cabrer 20
Joeria Juana 50
Julià pintures i decoració 100
Límit Tecnologies, SA 40
Limpia Autos Dubi 80
Llevant silleria i mobiliari 60
Mallorca Serveis 50
Manacor Comarcal 50
Mascaró Suministres i serveis SL 70
Maversa-Marimon, SA 50
MBM Serveis 50
Merceria Ca na Verda 50
Muebles Miguel Sureda 70
Neumàticos Socias 20
Obres i reformes Miquel Garcias 50
Òptica Es Centre 50
Optimil 100
Papereria Muntaner 100
PC Box 20
Perruqueria Aduo 20

Perruqueria Catalina Artigues 50
Perruqueria i Estètica Xisca 20
Perruqueria Randa Generacions 10
Pinsos Mascaró 120
Pintures Ca’n Nofre 60
Pipiu roba d’infants 30
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
Sport Shop 40

Taller electromecànic Nicolau Sureda 40
Talleres TOT MOTOR 60
Tallers G. Parera Sunyer 30
Tapisseria Bernabé Ventura 50
Tapisseria Llodrà-Llull 50
Telite Maquinaria 50
Terra de Vins, vinoteca 30
Tomeu Jaume, motos 50
Totelsa 60
Trepig sabates 20
Vidres Fullana 100
Vipsa 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
Bricosegur obsequi
Ca na Candila,fruites i verdures 300k.taronges
Ca na Fay, boutique obsequi
Ca na Papa, forn 50 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
Cereria Sa Bresca col·laboració mercaderies
 i obsequi
Comercial Balear col·laboració mercaderies
Conectabalear col·laboració festa
Discos Baba col·laboració mercaderies
Dismavi 1 caixa de vi
Distr. 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 Bisellach col·laboració 1r.ball
Floristeria Avinguda col·laboració festa
Floristeria S’Espiga obsequi
Germans Fullana Ca’n Polit obsequi
Hiper Manacor col·laboració mercaderies
 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

Joieria Fermín obsequi
Joieria Manacor obsequi
Karma, Burger, Coffee & More obsequi
La Montevideana obsequi
Llevant Home Garden 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 6 ensaïmades
Plaer vegetarià obsequi
Pollos Salas 20 kg de botifarrons
Restaurant Es Parc obsequi
Restaurant Es Tennis obsequi
Salón Carpe Diem obsequi
Senyorets, botiga col·laboració festa
Set Setmanari obsequi
Sin Comics obsequi
Sospiros i pastissos 3 ensaïmades
Tallers Gomila Can Salem obsequi
Toni Llinàs vi
Triatló Sports obsequi
Vivers Llabrés taronges



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 2018 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.cat

 

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!

Consultau les bases a: 
www.santantonimanacor.cat

www.facebook.com/amicsdesantantoni

santantonimanacor.cat

Si vols seguir la 
festa al mòbil

descarrega’t l’APP
“Sant Antoni 

Manacor”

	   ELS ESCOLARS AMB

SANT ANTONI I EL DIMONI

Activitats didàctiques dels Serveis Educatius Municipals

El llibre de les bèsties

Taller per a l’elaboració de les figures del fogueró dels escolars.

Per als alumnes de 6è de primària. 

MANACOR: dies 10, 11 i 12 de gener a l’Espai Na Camel·la.

dia 16 de gener, cremada del fogueró a Sa Bassa.

PORTO CRISTO: dia 13 de gener a la sala d’actes de l’Oficina Municipal.

    

Una glosa mai fa nosa!

Taller per aprendre a fer gloses i combats de picat.

Per als escolars de 4t de primària.

MANACOR: dia 11 de gener a l’Envelat de Sant Antoni.

PORTO CRISTO: dia 12 de gener a la sala d’actes de l’Oficina Municipal. 

    

Un vestit nou per a sant Antoni 

Activitat teatralitzada per entendre la simbologia de la celebració.

Per als escolars de 2n de primària.

MANACOR: dia 12 de gener a l’Envelat de Sant Antoni.

PORTO CRISTO: dia 11 de gener a la sala d’actes de l’Oficina Municipal. 

    

Sant Antoni i el porquet

Conta contes animat  sobre la història de sant Antoni.

Per als infants de 6è d’educació infantil.

MANACOR: dia 13 de gener a l’Envelat de Sant Antoni.

PORTO CRISTO: dia 11 de gener a la sala d’actes de l’Oficina Municipal. 

...un poble ple de dimonions!

Caretes de dimoni per pintar i lluir a la festa.

Per a tots els nins i nines de 3 a 12 anys.
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