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Estimats Murers i Mureres, amics tots:

Quan encara no s’ha esvaït del tot la resplendor dels llums de Nadal,  ja  
ens disposam a celebrar la festa de Sant Antoni Abat, l’eremita del desert, 
advocat del foc i dels animals domèstics, el sant més admirat i estimat.

Tot està a punt per a reviure la vigília de Sant Antoni, la nit ancestral 
i màgica al voltant dels foguerons, embadalits davant l’espectacle 
multicolor dels focs d’artifici, amb la presència ineludible dels dimonis 
extravagants, sempre malavejant per acaparar el protagonisme de la 
festa; i amb tot això, acompanyats dels sons festívols de les cançons i 
músiques tradicionals, sense que hi puguin faltar les torrades de porquim 
i les altres menjues pròpies d’aquestes celebracions.

De bell nou i, d’una manera especial, vos he de convidar a tots, petits i 
grans, a participar en les TRADICIONALS BENEÏDES, rituals i solemnes,  el 
punt culminant de les festes de Sant Antoni de Viana a Muro. Vos anim a 
desfilar amb la vestimenta tradicional i el mateix entusiasme de sempre; 
amb els vostres animals domèstics, els de pèl i els de ploma; amb els 
típics carros enramellats i, amb les modèliques carrosses, artístiques i 
monumentals.

Desig molt cordialment que passeu unes bones festes de Sant Antoni,  
amb salut i alegria, obrint les portes de pinte en ample  a tota la gent 
de fora, familiars i coneguts, que vulgui compartir amb tots nosaltres   
aquestes diades tradicionals i a la vegada populars.
Visca Sant Antoni!

Martí Fornés Carbonell
Batle de Muro



Exposició dels cartells participants al concurs de Sant Antoni 2019
fins dia 17 de gener. 
Lloc: Sala Polivalent.
(Durant l’horari d’atenció al públic de la biblioteca.)

DIJOUS 10 DE GENER
18:00 h Penjada dels Penons de Sant Antoni
acompanyats pels Xeremiers Es Reguinyol i el Geganters.
Lloc: Església Parroquial i Ajuntament de Muro. 

DISSABTE 12 DE GENER
13:00 h Talaies de Mallorca
Un cant pels drets humans.
Encesa a les 13 h i a les 18.15 h
Lloc: Torre Campanar

16:30 h Taller de màscares i graneres dels dimonis tradicionals
de Sant Antoni (beneïdes)
Ho organitza: Associació dimonis de sa Pedrera.
S’han de dur estisores.
Places limitades. Inscripcions fins dia 10 de gener.
Tel. 971 53 83 49 (Punt d’Informació Juvenil)
Tel.  971 86 07 45 (Cati Mª Escalas)
 Lloc: Sala polivalent s’Antic Mercat

19:00 h ANIVERSARI REGUINYOL
21:00 h TORRADA
Lloc: Davant l’Ajuntament

DIUMENGE 13 DE GENER
12:00 h Concert i passacarrers Es Reguinyol
Lloc: Davant l’Ajuntament

18:30 h Presentació del llibre “TOT ÉS BO, CONVIDATS A MATANCES” 
de Jordi Cloquell Noceras “Artiller” i fotografies de Francesc Aguiló
Serra, editat per Edicions Balèria.
Lloc: Sala Polivalent



ESPORTS
DISSABTE 12 DE GENER
10:00 h Volei Muro - Sagrat Cor
Partit de voleibol categoria Juvenil Femení / Lloc: Pavelló
11:30 h Murense - Son Cladera At Del S.C.
Partit de futbol Alevins 1r any / Lloc: Camp de futbol
13:00 h Volei Muro - Playas de Benidorm
Partit de voleibol categoria 1a Nacional Masculí / Lloc: Pavelló
16:00 h Murense - ATL. Son Ferriol
Partit de futbol Cadet 2a Regional / Lloc: Camp de futbol
16:00 h Muro Futsal - San Pablo
Partit de futbol sala 3a divisió Nacional / Lloc: Pavelló
18.30 h Murense “B” - Poblenç AT. Del P
Partit de futbol 3a Regional / Lloc: Camp de futbol
DIUMENGE 13 DE GENER
11:00 h Murense - RTV Patronato AT “B”
Partit de futbol Infantil 2a Regional / Lloc: Camp de futbol



DILLUNS 14 DE GENER
17:00 h Taller explicatiu i demostratiu de ximbomba
amb el mestre artesà Jordi Cloquell ‘Artiller’. Elaborarem ximbombes,
en coneixerem diferents tipus i cantarem per ximbomba.
Ho organitza: Punt d’Informació Juvenil
Inscripcions al PIJ: 971 538 349. Places Limitades
Lloc: Sala polivalent s’Antic Mercat

DIMECRES 16 DE GENER
A partir de les 9 h Visita de Sant Antoni i els Dimonis dels Tres Tombs
a les escoles amb els Xeremiers Es Reginyol. 

17:00 h Concurs de foguerons. 
Inscripcions a l’Ajuntament de Muro, dia 12, 14 i 15 de gener. 
Horari d’atenció al públic. El jurat i els xeremiers de Muro Es Reguinyol 
passejaran pels diferents foguerons per determinar els guanyadors. 

19:45 h Sortida dels Dimonis i Sant Antoni, 
acompanyats per la Banda de Música Unió Artística Murera. 
Itinerari: Plaça del Convent, Santa Anna, plaça Sant Martí,
Sant Jaume, Sant Joan, Joan Massanet i plaça Comte d’Empúries. 

20:15 h Balls dels Dimonis i Sant Antoni 
Amb banda de música i Xeremiers Es Reguinyol
Lloc: Esplanada davant l’ajuntament 

20:30 h Encesa de foguerons i Correfoc. 
Dimonis de Sa Pedrera - Llepacalius de Selva - Dimonis de Foc d’Inca - 
Dimonis a lloure de Felanitx 

21:30 h Torrada Popular Organitzada per Sense Filtre
Torradores als diferents fogarons de la plaça

22:30 h Música de ball / Lloc: Local de la Tercera Edat 

23:00 h Música Tradicional
Revetla d’Algebelí i Germans Martorell
Lloc: Esplanada davant l’ Ajuntament. 

00:00 h Festa Jove amb les actuacions de Cirko i Bubotes
Lloc: Plaça Sant Martí. 



* A la següent pàgina trobareu les normes de seguretat





Per anar a un correfoc, primer de tot, hau d’estar disposats a passar-vos-
ho bé, a perdre la por a les espires, impregnar-vos d’olor a pólvora i a 
córrer i ballar amb els dimonis davall la seva forca. 

PERO VIUS!! 

Heu de seguir les indicacions dels dimonis i anar ben equipats als 
correfocs per tal que la festa discorri bé i no ens cremem amb el foc 
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Protegiu-vos el cap amb un capell 
de coto o de palla amb ales amples. Si 
duis els cabells llargs recolliu-vos-els. 

 

Pel cos? anar tapat de dalt a baix. Sí 
és ver: fa calor!...però és més important 

no cremar-nos. 

Basta amb una dessuadora (de la colla 
millor, també) o amb una jaqueta texana 

o de coto gruixut. Per les cames uns 
texans de cama llarga, aniran de lo més 

bé. 

No dugueu roba nova, millor que sigui 
vella perquè possiblement l’embruteu o us 

faceu algun forat de foc. 

Peus? Res de xoquins, xancles ni 
sandàlies.... calçat còmode que cobreixi 
tot el peu, preferentment unes sabates 

esportives de teixit NO SINTÈTIC . Pensau 
que és per córrer i pegar bots 

Tapau-vos el coll! amb un mocador 
gruixat de coto... o un buff de la colla! 

GAUDIU DEL CORREFOC !! 
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Entre el dia 15 i 16 l’Ajuntament de Muro repartirà l’arena a tots
els foguerons inscrits, tant si concursen com si no.

BASES CONCURS FOGUERONS:
1. El tema serà de lliure elecció i interpretació de l’autor. 
2. Es valorarà l’elaboració, la creativitat i l’originalitat. 
3. La decisió del jurat serà inapel•lable i es comunicarà
    als guanyadors el mateix vespre. 
4. Qualsevol dubte que pugui sorgir de la interpretació
    o aplicació d’aquestes bases serà resolta per la comissió
    de Fires i Festes.
5. L’Ajuntament repartirà l’arena als inscrits. 
6. Els foguerons han d’estar acabats a les 18h. 

PREMIS:
1r: Ximbomba d’Or + 3 caixes de vi de bodegues de Muro
     + 1 ensaïmada
2n: Ximbomba de Plata + 2 caixes de vi de bodegues de Muro
      + 1 ensaïmada 
3r: Ximbomba de Bronze + 1 caixa de vi de bodegues de Muro
     + 1 ensaïmada



DIJOUS 17
10:30 h Amollada de coets i plantada de gegants
Lloc: Davant l’Ajuntament. 

11:00 h Ofici Solemne 
en honor a Sant Antoni Abat, predicarà Mons. SEBASTIA TALTAVULL 
Bisbe de Mallorca, amb l’assistència de les autoritats i cants de la Coral 
Miquel Tortell de Muro. 
Lloc: Església Parroquial de Sant Joan Baptista. 

15:00 h Repicada general de campanes

15:30 h Tradicionals beneïdes de Sant Antoni
amb el penó de Sant Antoni i l’antiga imatge del Sant. Amb la presència 
de les diferentes autoritats i Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe de Mallorca.
Vos animam a tots a sortir a beneïr als animals amb la vestimenta tradicional.

Concurs de carrosses 
Concentració a les 15h davant l’esglèsia de Santa Anna. 

La imatge de sant Antoni Abat
(s. XVII) que conserva la parròquia 
de Muro, sempre ha presidit les 
nostres Beneïdes.



BASES CONCURS DE CARROSSES SANT ANTONI 2019

1. El tema de les carrosses podrà ser:
a) Tradicional: Temes agrícoles i ramader, de caire religiós com per 
exemple estampes de la vida de Sant Antoni, escenes tradicionals de 
Muro en particular i de Mallorca en general. Aquesta modalitat inclou 
petites carrosses familiars que donen vistositat i color a la festa.
b) Lliure.

2. Cada categoria inclourà un premi per a l’acompanyament de
    la carrossa.
3. El premi de l’acompanyament no puntuarà per si sol, per tant és      
    indispensable sortir amb una carrossa.
4. S’entendrà com acompanyament un núm. mínim de 10 persones,
    les quals podran anar a peu, amb la carrossa o sobre la mateixa.
5. Els premis per a l’acompanyament se sumaran al premi de la     
    carrossa.
6. Totes les carrosses han de portar a un lloc visible el cartell amb la    
    categoria, així com el número d’inscripció, que serà assignat
    pels membres de l’organització.
7. Els premis podran ser declarats deserts si el jurat considera que  
    no reuneixen els mèrtis suficients.
8. Les decisions del jurat seran innapel·lables.
9. El jurat estarà format per persones completament imparcials.
10. Els premis per a cada categoria seran:

Acompanyament
1r. 450€ i trofeu
2n. 300€
3r. 200€
4t. 175€
5è. 150€

Carrossa
1r. 1.200€ i trofeu
2n. 1.000€ i trofeu
3r. 600€ i trofeu
4t. 500€
5è. 400€
6è. 300€
7è. 250€
8è. 200€
9è. 150€
10è. 100€




