
FESTES SANT JAUME MANACOR 2021



Manacor és un poble que té ganes de festa, perquè la 
viu. Ja duim moltes celebracions suspeses o celebrades 
a mitges. Però Manacor també és un poble responsable, 
cívic i pacient.

Qui ens hagués dit fa només 10 anys que enyoraríem 
les festes de Sant Jaume! No les enyoràvem perquè no 
les havíem viscut mai, només n’havíem a sentit explicar 
els records de joventut dels nostres majors, però no les 
coneixíem. Ara que ho hem fet, ara que hem vist ballar 
la mulassa, ara que hem gaudit amb l’encamisada i que 
hem xalat amb les corregudes des Cós o hem passat gust 
anant a veure córrer l’anell, ja tenim clar que Sant Jaume 
és nostre i que la festa ha revifat amb tota la passió d’un 
poble que se l’ha tornat a fer seva.

Enyoram les festes de Sant Jaume perquè ja tornen a 
ser nostres. Per això, esperarem serens que la pandèmia 
de la Covid-19 sigui només un record per tornar a sentir-
nos units celebrant el nostre patró. Mentrestant, gaudim 
enguany dels actes que la situació sanitària ens permet, 
que ja és molt més que l’any passat. Estam segurs que ho 
farem amb seny i responsabilitat, i també amb alegria, 
perquè no ens ha de faltar, malgrat tot el que hem viscut 
des de principis de 2020.

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

Miquel Oliver Gomila
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20.00 h

CRIDA DE SANT JAUME

Lloc: Parc Municipal

A càrrec de Joan Antoni Suñer

Després de la crida, la Mulassa de 
Manacor ballarà al Parc Municipal 
.

Reserva d’entrades a 
enviumanacor.cat

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

21.00 h

MÚSICA A LA FRESCA!

GINA&HERNAN MUSIC: fusió 
de música i espiritualitat amb 
instruments del món i cants de 
tradició oral. Plaça Weyler.

20.00 h

Presentació i contacontes del llibre 

DIMONIS... I ARA QUINA LA FARAN?
Lloc: Institució Pública Mossèn Antoni 
Maria Alcover
Guió de Canizales, versos d’Antònia 
Nicolau, música i veu de Joan Muntaner 
de Xanguito.
Ho organitza Absorta editorial i Porc 
Negre distribucions.
Reserva d’entrades a enviumanacor.cat

21.00 h

BALL DE BOT
Lloc: pati del CEIP Molí den Xema
Grups: Jai de sa Barraqueta, Agrupació 
sa Torre i Revetlers.
Reserva d’entrades a enviumanacor.cat
*S’agraeix que els assistents vagin vestits 
amb camisa blanca.

17 19Manacorins i manacorines!

Som en el mes de juliol, el sol crema de bon de veres i ja s’acosta 
Sant Jaume. 

Enguany, com és ben sabut per tots,  vivim unes circumstàncies 
especials. No podrem continuar l’embranzida progressiva des del 
ressorgiment de les festes del nostre sant patró, ans al contrari, 
haurem de canviar alguns actes i suprimir els de gran massificació, 
però no ens queda més remei que fer-ho així. 

Des de la recuperació, ara fa 10 anys,   l’Obreria sempre ha tingut 
el desig d’organitzar unes festes dignes i creim que a poc a poc 
ho hem aconseguit. Per altra banda els manacorins sempre hem 
demostrat que a l’hora de celebrar una festa hi sabem ser, en 
sabem gaudir i sabem ajuntar les mans i  formar un cor ben unit. 
Aquets fets ens honoren  com a poble. 

Enguany  les festes han de tenir el mateix esperit, però això sí, hem 
de fer el tot per tot per acceptar les normes sanitàries i obeir les 
ordres  dels cossos de seguretat i de les persones autoritzades.  
Sabem que ho podem aconseguir i ho farem!  No de bades els 
manacorins estrenyem  el cor amb  la mà.  

També els Obrers vos volem fer un convit especial. Engalanau 
els portals amb canyes i els balcons amb banderes. Més que mai 
hem de tenir un sentiment d’unió, de poble, de companyonia i de 
veïnatge.  La festa és de tots. 

Ah, i no oblideu que segueix el costum de portar camisa o camiseta 
blanca!

Bon Sant Jaume amb molta salut!
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21.30 h

AMICS A LA FRESCA
Lloc: Parc Municipal 
Projecció de la pel·lícula Jostissi de carreró, 
dirigida per Pedro Miralles
Donatiu: 5 € (a l’entrada del Parc).
Organitza: Institució Pública Mossèn Antoni 
Maria Alcover i Associació d’Amics de la 
Institució Alcover.
Reserva d’entrades a enviumanacor.cat

21.00 h

II CONCERT DE CAMPANES DE LES 
FESTES DE SANT JAUME 
Lloc: voltants de l’església dels Dolors i 
plaça del Convent
Obres de Xavier Gelabert, Nadal Roig i 
Rafel Riera.
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De 17 h a 20 h

Jocs i tallers per a infants 
de 6 a 11 anys
Gimcana de 12 a 16 anys
Lloc: pati del CEIP Molí den Xema 
Organitza: Grup d’Esplai Crist Rei
Reserva d’entrades a enviumanacor.cat
*S’agraeix que els assistents vagin vestits 
amb camisa blanca.

22.00 h

MÚSICA EN VIU AMB EL GRUP 
FENÓMENOS BAND
Lloc: Parc municipal
Reserva d’entrades a enviumanacor.cat

10:00 h

REPLEC DE JOIES
Lloc: plaça Creus i Font i Roig 
Sortida en comitiva en direcció a la 
plaça Rector Rubí
Recorregut: plaça Creus i Font i Roig, 
carrer Major, plaça de Sa Bassa, carrer 
Peral, plaça Weyler,  plaça Rector Rubí.
A aquest recorregut ens acompanyarà 
la colla castellera AL.LOTS DE 
LLEVANT com a símbol de la seva 
Diada que a causa de la pandèmia no 
es podrà fer.
*S’agraeix que els assistents vagin 
vestits amb camisa blanca.

22.00 h

CINEMA A LA FRESCA
Pel·lícula: Mr. Link, l’origen perdut.
Lloc: Parc Municipal
Organitza: Cinemaclub 39 Escalons
Reserva d’entrades a enviumanacor.cat

21:00 h

MÚSICA AL CARRER
Lloc: zona centre de Manacor
Actuacions de:
ALBA ALLÈS, flauta
LEILA AKAAIR, piano
JORDI RODRÍGUEZ, saxo
MARIA BEL SERRA, saxo
JOANA MARIA ALBONS, clarinet
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19.30 h

CONFERÈNCIA: LA JUNTA 
DEBANADORA. GLOSAT DELS 
PERSONATGES DEL SEXENNI 
LIBERAL MANACORÍ

A càrrec d’Albert Carvajal 
i Antoni Gomila
Lloc:Institució Pública Mossèn Alcover
Reserva d’entrades 
a enviumanacor.cat

19.30 h

FIRA NOCTURNA DE SANT JAUME

lloc: 
Claustre i plaça Creus i Font i Roig
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20:00 h

OFICI EN HONOR 
A SANT JAUME
Predicarà l’homilia mossèn 
Josep Amengual 
Lloc: església de Nostra Senyora 
dels Dolors
Acabada la celebració proclamarà 
el memorial de la vila Antoni Gomila 
Mascaró, ferrer. 

21.00 h

CONCERT DE LA BANDA DE 
MÚSICA DE MANACOR
Lloc: Parc municipal
Reserva d’entrades 
a enviumanacor.cat
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RETALLA LA TEVA COPINYA, PINTALA I DECORA LA FESTA!

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

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



FESTES SANT JAUME MANACOR 2021

Visca Sant Jaume! ...visca Manacor!

RETALLA LA TEVA COPINYA, PINTALA I DECORA LA FESTA!



Treu la teva entrada al web de l'agenda 
cultural del municipi enviumanacor.cat


