


Arribat el mes de juliol, i just encetat l’estiu, arriba el moment de gaudir de les 
festes de Sant Jaume i, com a batle, és un plaer poder-vos saludar i convidar a la 
participació a tots els actes que el programa d’enguany us ofereix.

Any rere any, l’atenció i la predisposició a la festa que desperta el nostre patró, Sant 
Jaume, va en augment, fent néixer nous seguidors que fan que aquesta celebració 
sigui una cita molt viva, estimulant i apreciada per tothom.

Aquest sentiment, aquesta apropiació del nostre patró ens fa créixer com a 
col·lectivitat, i ens agermana. Aquest mes de juliol tornarem omplir el carrers de 
festa, bauxa, i tradició.

No puc acabar sense agrair a totes aquelles persones que amb 
el seu compromís, temps i esforç desinteressat fan possible 
que les festes de Sant Jaume siguin una realitat, una realitat 
que honra la figura del nostre patró. 

Visca Sant Jaume i que sigui per molts d’anys!
 

Estimats manacorins! veïns, veïnes i visitants!

Manacor s’engalana un any més per celebrar les festes patronals de Sant Jaume. 
Esperem que aquesta celebració ens serveixi d’aparador per a mostrar a totes 
aquelles persones que ens visiten els nostres valors, les nostres tradicions i les 
nostres arrels. És l’hora de ballar, cantar, riure i gaudir d’una infinitat d’actes que 
ens identifiquen com a poble i com a fidels seguidors del nostre patró. És l’hora de 
fer un parèntesi en la rutina diària i unir els nostres esforços per retre homenatge 
al patró de Manacor, amb unes festes preparades amb molta d’il·lusió per a totes 
les edats i col·lectius. 

Vos convidam a omplir els carrers de bauxa i a viure la festa amb civisme i respecte. 
Així mateix, volem expressar el nostre agraïment més sincer a totes les persones 
que ajuden i treballen per bon desenvolupament de les festes, 
a l’Obreria de Sant Jaume, als treballadors i treballadores 
municipals, a les empreses col·laboradores i molt especialment 
als veïns i veïnes de Manacor, que contribueixen a la grandesa 
de Sant Jaume.

Molts d’anys i visca el patró!
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...comença la festa!
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Dijous 18 de juliol

20.00 h CRIDA A LA FESTA
A càrrec de Margalida Cortès.

Tot seguit, cercavila amb la Mulassa de Manacor. En acabar 
la cercavila, la Mulassa quedarà exposada a l’Ajuntament 
vell fins al dia de l’Encamisada.

Recorregut: Ajuntament (plaça del Convent), Major, plaça 
de sa Bassa, Peral, Bosch, Plaça Weyler, plaça del Rector 
Rubí, Weyler, Bosch, Mercadal, plaça de la Constitució, 
Jaume II, Major, plaça del Convent.

21.30 h BALL DE BOT
Amb el grup Sa Torre.

Plaça del Rector Rubí. 

(A la crida i al ball de bot s’agraeix que els
assistents vagin vestits amb camisa blanca).

Divendres 19 de juliol

21.00 h AMICS A LA FRESCA 
Projecció de la pel·lícula Lokus, dirigida per Joan Barceló 
Rigo, basada en l’obra de Ponç Pons. La direcció artística és 
d’Antoni Truyols. Donatiu: 5€

Institució Pública Antoni Maria Alcover. 

21.00 h SWING
A càrrec de l’Associació de Lindy-Hop Swing Sick People.

Plaça del Rector Rubí.

19.30 h XIII MILLA CIUTAT DE MANACOR
Al passeig d’Antoni Maura (Na Camel·la), a càrrec del Club 
Atletisme Manacor. Reglament i circuit disponible a la 
pàgina web i xarxes socials del Club Atletisme Manacor.
www.camanacor.com

Manacorins i manacorines. Companys tots! 

Som en el cor de l’estiu i ja torna a arribar sant Jaume. 

Ens sentim més manacorins que mai, tenim consciència de 
poble i se’ns desperta la il·lusió i les ganes de participar en 
els actes programats. Aquest cuquet el duim ben a dedins i 
el sentiment de ser “tot u” i sortir al carrer a fer bulla de cada 
vegada el consideram més anostrat. 

Des de l’Obreria procuram que tothom pugui participar a la 
festa: petits, joves, famílies i majors. Trobareu moltes activitats 
en les quals hi podreu prendre part i gaudir compartint 
l’alegria i l’amistat. 

Agraïm el suport de l’Il·lustríssim Ajuntament de Manacor, 
associacions, grups i de tota la gent que col·labora amb 
nosaltres.  

Enguany voldríem fer un convit especial als nins i nines. 
Dissabte, dia 20 de juliol, a les 10.00 h tendrà lloc el “Replec 
de Joies” davant de l’Ajuntament de Manacor. A més a més  
berenarem de xocolata amb ensaïmada i tot seguit partirem 
en cercavila cap a la plaça del Rector Rubí on començarem 
les Corregudes des Cós (jocs tradicionals i curses de joies).

Així que començau a treure les vostres camises blanques per 
als actes institucionals i a preparar canyes per engalanar els 
vostres portals, cases i comerços i tots junts gaudirem d’un 
Sant Jaume ben exitós.

Us hi esperam! 

Salut i per molts d’anys! 



Dissabte 20 de juliol

10.00 h REPLEC DE JOIES
Concentració davant l’Ajuntament de Manacor, tot seguit, partida en cercavila 

cap a la plaça del Rector Rubí.

11.00 h CORREGUDES DES CÓS
Jocs tradicionals i curses de joies. A càrrec del Club Atletisme Manacor 
i els Amics de les corregudes des Cós.

Plaça del Rector Rubí.

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

11.00 h I VERMUT MANACORÍ 
El vermut amb coses, a 1,50€
recorregut: consultar plànol 

12.00 h DIADA CASTELLERA DE SANT JAUME 
A càrrec dels Al·lots de Llevant.

Plaça del Rector Rubí

18.30 h XERRADA-COL·LOQUI DE VINS
“Què vol dir que un vi és de Denominació d’Origen?”
A càrrec d’Antoni Bennàssar Roig, professor del departament de 
biologia de la UIB. President de la DO Pla i Llevant i vi de la terra de 
Mallorca.

Lloc: Pati de la torre del Palau. A continuació a la plaça del Palau:
IV MOSTRA I TAST DE VINS CASOLANS 2019
Degustació gratuïta de vins casolans
i venda de tapes fetes pel Palau Cafè.

SOPAR A LA FRESCA I GRAN VETLADA DE BALL EN LÍNIA
I BALL DE SALÓ

20.00 h a 21.30 h Ball en línia
22.30 h a 24.00 h Ball de saló
Animació a càrrec de les acadèmies de ball:
Jaume & Aina i Pep & Paqui.

Amb la participació dels restaurants sa Fonda, Mingo, Mig i Mig,
Bon Gust i la pastisseria la Montevideana. (Preus populars).

Plaça de Ramon Llull 



Dilluns 22 de juliol

21.00 h TREMPONADA SOLIDÀRIA 
Organitza: Associació de Comerciants i Empresaris Passeig
de Na Camel·la i Voltants.

Passeig d’Antoni Maura (na Camel·la).
La tremponada será a benefici de l’Estel de Llevant.

Dimarts 23 de juliol 
19.00 h ENTREGA DEL PENÓ DE SANT JAUME ALS 
CAVALLS DE SANT JAUME 

Recorregut: Can Major, carrer de Sant Sebastià, cantonada 
amb avinguda de Juníper Serra. Sortida de la comitiva cap 
a cal Cavaller Major. Joan Bibiloni Amengual

Recorregut: vegeu plànol.

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

Dimecres 24 de juliol

18.30 h ENTREGA DEL PENÓ DE SANT JAUME
AL SÍNDIC JOVE 

Recorregut: vegeu plànol.

19.00 h ENCAMISADA DE SANT JAUME
Amb els Xeremiers de Manacor, Colla Gegantera de Sant 
Domingo, Colla Castellera Al·lots de Llevant, Mulassa de 
Manacor, Banda Municipal de Música de Manacor i els 
Cavalls de Sant Jaume.

Amb sortida de la plaça de Sant Jaume, recorrerà els carrers de 

Joan Lliteres, Convent, plaça del Convent, Nou, Major, sa Bassa, 

Peral, Weyler, plaça del Palau (plaça del Rector Rubí).

De la plaça del Rector Rubí, els Cavalls de Sant Jaume, 
acompanyats de la Banda Municipal de Música de Manacor, 
aniran per el carrer de l’Amargura en direcció a l’avinguda 

d’Antoni Maura cap a la via verda.

L’Esperit de la festa de Sant Jaume · PATRÓ DE MANACOR

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



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

22.30 h GRAN REVETLA DE SANT JAUME
Amb els grups: Toniaina · Ses Bubotes
Plaça de Ramon Llull

zona calenta
(Àrea amb pirotècnia)

zona freda
(Àrea de seguretat per el públic 
no participant)

recorregut

escenari

punts de control
de pirotècnia

Dijous 25 de juliol

18.00 h RECOLLIDA DEL PENÓ DE SANT JAUME
DE CAL CAVALLER MAJOR

Recorregut: vegeu plànol

20.00 h OFICI EN HONOR A SANT JAUME
Parròquia de Nostra Senyora dels Dolors.
Presidirà l’eucaristia mossèn Francesc Xavier Riutort Ortega, vicari.

Acabada la celebració proclamarà el memorial de la vila Bàrbara Munar Font, fornera. (Forn 
de can Munar del carrer d’Artà).

22.30 h CORREFOC DE SANT JAUME
A càrrec de Manafoc.

Recorregut: sortida del carrer Francesc Gomila, passant per carrer Major i culminarà la festa davant 

l’Ajuntament. vegeu plànol.

Mesures de seguretat i recomanacions als participants a l’interior de la contraportada.

Ajuntament de Manacor

Plaça de sa Bassa
carrer Major

Claustre de Sant Vicens Ferrer

PLÀNOL  I VERMUT MANACORÍ

MANACOR

PLÀNOL RECORREGUT CORREFOC DE SANT JAUME

MANACOR

EL PALAU 

PORTO 

VERMUT 

MIG I MIG

SA TERRASSA

S’AGRÍCOLA

ORIGEN

ICAFÈ

105 COPES

CA’S BASKO

ES COS

CA SES CUSSES

CA’N JOAN



Via verda

Plaça del Rector Rubí

Plaça de Sant Jaume

Passeig d’Antoni Maura

Plaça de Santa Catalina

Carrer de Joan Lliteres

Plaça del Convent

Carrer Major

Avinguda des Torrent

Plaça de sa Mora

Dijous, 18 de juliol · 20.00 h
CRIDA A LA FESTA
Recorregut de la comitiva: Major, sa Bassa, Peral, Bosch, pati del 
Palau, plaça del Rector Rubí, Weyler, Bosch, Mercadal, plaça de la 
Constitució, Jaume II, Major i plaça del Convent.

Dimarts, 23 de juliol · 19.00 h
ENTREGA DEL PENÓ DE SANT JAUME ALS CAVALLS 
Carrer Major, Sant Sebastià cantonada av. de Juníper Serra

Recorregut: Av. de Júniper Serra, Santa Catalina Thomàs, Via 
Alemanya, plaça de Sant Jaume, Joan Lliteres, plaça de sa Bassa, Piu 
XII, passeig d’Antoni Maura, Verònica, Riera de Conies, Nord, Santiago 
Russinyol, plaça de s’Abeurador, Conilles, Santa Catalina Thomàs, 
Arribada a cas Cavaller Major, carrer del Tajo, 20.

Dimecres, 24 de juliol · 18.30 h
ENTREGA DEL PENÓ DE SANT JAUME AL SÍNDIC JOVE
Sortida: carrer del Tajo, 20 (cas cavaller Major)
Recorregut: carrer de Sant Sebastià, Via Alemanya, Plaça de Sant 
Jaume.

20.00 h
ENCAMISADA I CÓRRER L’ANELL

Ens afegim al recorregut de l’encamisada que acaba a la plaça del 
Rector Rubí. Seguidament, acompanyarem els Cavalls de Sant Jaume 
pel carrer de l’Amargura, passeig d’Antoni Maura, plaça de Madrid i 
passeig del Ferrocarril, fins a la via verda per començar els jocs.

Dijous, 25 de juliol · 18.00 h
RECOLLIDA DEL PENÓ DE SANT JAUME DE
CAS CAVALLER MAJOR

Sortida: carrer del Tajo, 20. Cas cavaller Major.

Recorregut: Sant Sebastià, Miño, passeig del Ferrocarril, plaça de 
l’Ebanista, Muntaner, Amador, plaça de l’Antigor, Nou, av. del Torrent, 
Na Comtessa, Creu, Colom, plaça de Ramon Llull, Jaume Domenge, 
Mercadal, Bosch, plaça de la torre del Palau, Plaça Weyler, plaça del 
Rector Rubí, Parròquia Nostra Senyora dels Dolors.

Carrer de Sant Sebastià 



•	1. Respectar el recorregut marcat del correfoc.
•	2. Portar roba vella i no inflamable, millor si és de cotó, amb mànigues i calçons llargs deixant la 

menor part possible del cos descobert.
•	3. S'aconsella dur mocador al cap o capell de cotó i sabates esportives amb calcetins.
•	4. Protegir-se els ulls.
•	5. Obeir les indicacions dels serveis d'ordre públic i de sanitat.
•	6. Està prohibit dur productes pirotècnics particulars.
•	7. Seguiu en tot moment les indicacions dels diables.
•	8. Es pot ballar amb els dimonis baix el foc, però no aferrar-s'hi ni estirar-los.
•	9. Així mateix l'ús del "sentit comú" és una excel·lent eina per tal d'evitar incidents i accidents.
•	10. Assabentar-se abans de l'inici del recorregut del correfoc i dels punts d'assistència sanitària.
•	11. En el cas de sofrir cremades dirigiu-vos immediatament als punts d'assistència sanitària.
•	12. En cas de perill seguiu les instruccions dels diables o dels serveis de l'ordre públic. 

El públic que participa al correfoc és el primer i únic responsable dels accidents que puguin
succeir en cas de no complir les recomanacions i mesures assenyalades. 

MESURES DE SEGURETAT CORREFOC · RECOMANACIONS ALS PARTICIPANTS:

COL·LABORADORS:

Amics de les corregudes des Cós, Amics de l’Escola de Mallorquí, Banda 
Municipal de Música de Manacor, El Palau Cafè, Cavalls de Sant Jaume 
de Manacor, Xaranga de la Mulassa, Colla Gegantera Sant Domingo, Colla 
Castellera Al·lots de Llevant, Grallers de Manacor, Amics de la Institució 
Antoni M. Alcover, Manafoc, Comercial Balear, Ca n’Antònia complements, 
Pastissos de Llepolies, Club Atletisme Manacor, Joieria Ramon Llull, Floristeria 
Fullana, Protecció Civil, Swing Sick People, Xeremiers de Manacor, Associació 
de comerciants de Na Camel·la i voltants, Parròquia de Nostra Senyora dels 
Dolors, Forn de ca na Papa, Hiper Manacor, Dispack4, Cau de l’òs. 

L’Ajuntament de Manacor i l’Obreria de Sant Jaume, agraeixen a tots 

els col·laboradors, particulars, associacions i col·lectius , i a tots els 

ciutadans que fan possible la Festa, ...sincerament, gràcies!

Punts de venda
de camisetes
Dia de la Crida:
Plaça del Convent

Dia de l’entrega del penó:
Can Major (lloc de l’entrega)

Ca n’Antònia complements
Plaça Weyler, 5

Tota la setmana de les festes:
Comercial Balear
via Majòrica, 42

Viu i gaudeix de la festa amb civisme!

No embrutis, respecta la teva ciutat!

Participa amb seny!

Mercaderies
Sant Jaume

Producció
limitada



santjaumemanacor


