


Dimarts, 10 de gener
18.00 h 
Penjada dels penons de Sant Antoni
a l’església i a l’Ajuntament acompanyats dels Xeremiers Es Reguinyol
Amb aquest acte es donarà el sus perquè els veïnats engalanin les balconades

Divendres, 13 de gener
18.30 h 
Presentació d'un llibre per pintar 
dels Dimonis de Sant Antoni de Muro 
amb informació sobre les diferents colles 
que tenim al municipi
Organitza: Aüc,  Associació  Cultural 
Lloc: Sala Polivalent

Dissabte, 14 de gener
11.00 h 
Beneidetes i encetada de festa infantil a càrrec de l’escoleta 0-3 anys 
amb la participació de les autoritats, pagesos, carrossetes, colles de xeremies, 
banda de cornetes i tambors, Banda de Música Unió Artística murera, Unió Cavallista 
Murera, colles de dimonis i tot l'equip directiu de l'escoleta 0-3 anys

Des de l’escoleta ensenyam als infants les arrels i tradicions mureres de Sant Antoni
Organitza: Montse Mulet, directora escoleta infantil 0-3 anys
Lloc: Avinguda Santa Catalina Thomàs

Encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània pels Drets Humans 
a càrrec de l’Ajuntament de Muro i els Dimonis de sa Pedrera
13.00 h  Encesa de fum
18.30 h  Encesa de llum
Lloc: Campanar de l’església

17.00 h 

Taller de camisetes de Sant Antoni
Organitza: Dimonis de Sa Pedrera
Lloc: Sala Polivalent

20.00 h 

XIX aniversari Xeremiers Es Reguinyol
Concert de Ribagorça canta (a son de gaita) 
a càrrec de Sergi Llena i Jesús Díez 
acompanyats pels Gaiteros de Graus
Lloc: Teatre Municipal de Muro

21.15 h 

Torrada popular
Tiquets: membres de l'associació
Organitza:  Xeremiers Es Reguinyol 
Lloc: Plaça dels Abeuradors

Benvolguts murers i mureres,

Després d'uns temps gairebé apocalíptics i de foscor, semblants als pregonats a 
l'ancestral cant de la Sibil·la, any rere any, arriba una de les festes més sentides per les 
mureres i els murers. Som davant el dia de Sant Antoni, patró sentimental de Muro i de 
tota la Part Forana, com diuen els nostres goigs.

Muro tot és una festa, dia desset de gener...
la diada més lluïda per al Sant més estimat!
Sant Antoni amb fe cumplida, dels murers sou invocat

Tots som conscients de la seva importància i així ho va testimoniar el poble de Muro, 
una vegada més de tantes, patrocinant una restauració acurada del retaule barroc 
dedicat a Sant Antoni, ara ja fa vuit anys. Aquest 2023 ha tocat renovació i restauració 
de l'emblemàtic penó del Sant, part indissoluble del cerimonial santantonier de Muro i 
de la imatge del bacinet.
 
Sant Antoni i el Dimoni, no s'entén un sense l'altre. L'eterna lluita entre el Bé i el Mal hi 
és present al ball del Tres Tombs de la Revetla. Els nostres dimonis són part de la festa, 
no es pot concebre sense ells i, com diu la dita: ni amb ells, ni sense ells.
 
El passat mes de desembre iniciàrem els tràmits administratius per aconseguir la 
declaració de les Beneïdes, puntal de la nostra tradició, com a Patrimoni Cultural 
Immaterial de Mallorca. Som un poble amb un patrimoni variat i riquíssim i hem de 
lluitar per preservar-lo perquè l'estimam.

Molts anys he participat activament en les Beneïdes, 
aquest 17 de gener de 2023 assumiré el meu paper 
institucional amb alegria i responsabilitat. Amb la 
mateixa responsabilitat, m'agradaria convidar a tot el 
poble, a tot Mallorca, a participar en les nostres 
Beneïdes i a la resta d'actes d'un variat programa.

Muro és un poble acollidor i gran valedor de les 
tradicions, d'entre elles les Beneïdes hi tenen un lloc 
escollit dins el sentiment de poble. Som qui som i 
aquesta senyera la portam amb el costat i la protec-
ció de Sant Antoni.

Visca Sant Antoni! 
                                                                 

Miquel Porquer Tugores, batle de Muro



Diumenge, 15 de gener
10.30 h 
Xerrada. Presentació d'instruments i tradicions del Pirineu
a càrrec de Ribagorça
Lloc: Sala Polivalent de l'Antic Mercat

11.30 h 
Cercavila pel centre del poble 
Xeremiers de Muro i Gaiteros de Graus

12.00 h 
Entrega de premis del concurs de gloses 
Escanejar el QR o visitar la pàgina web 
de l’Ajuntament per a consultar les bases

Dilluns, 16 de gener

A partir de les 09.00 h

Visita dels dimonis de Muro a les escoles del nostre poble, 
acompanyats dels Xeremiers de Muro “Es Reguinyol”

17.00 h

Concurs de foguerons 
Inscripcions Ajuntament del 10 al 13 de gener de 09.00 a 14.00 h

El jurat i els xeremiers, acompanyats pels dimonis, visitaran els diferents foguerons 
per determinar el fogueró guanyador

Si es vol arena pel fogueró, tot i no participar en el concurs, s'han d'inscriure a l'Ajuntament del 
10 al 13 de gener. Tots els que facin fogueró, rebran una ximbomba com a obsequi.

Bases concurs: 
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 18 h.

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

19.45 h
Sortida dels Dimonis i Sant Antoni, acompanyats per la 
Banda de Música Unió Artística Murera
Itinerari: Plaça Convent, Joan Carles I i Plaça Comte d’Empúries

20.15 h

Balls dels Dimonis i Sant Antoni
Lloc: Esplanada de davant l’Ajuntament   

20.30h

Encesa de foguerons i Correfoc a càrrec de les colles:
Es Cau des Boc Negre
Dinonis de Son Ganxo
Dimonis de Sa Pedrera

Lloc: Esplanada de davant l’Ajuntament   

Normes seguretat correfoc:
Portar roba de cotó màniga llarga. 

Portar calçat adequat. Tenir cura de tapar-se les orelles. 

Protegir-se el cap amb un capell de cotó. 

Protegir-se els ulls amb ulleres adients. 

Assabentar-se d’on es troba ambulància i bombers. 

Adoptar una actitud correcta amb els dimonis. 

Seguir sempre les indicacions de les forces d’ordre públic o, si escau, dels dimonis.

23.00 h

Concert de Música Tradicional 
a càrrec de Revetlla d’Algebelí i Sedaç
El grup Sedaç farà la seva presentació 
a Muro per Sant Antoni

Lloc: Esplanada de davant l’Ajuntament   

00.30 h

Festa Jove amb el Grup Xanguito i DJ Serrano
Lloc:  Plaça Sant Martí



Bases Concurs de carrosses Sant Antoni 2023 
1. El tema de les carrosses podrà ser:

a) Tradicional: temes agrícoles i ramaders, de caràcter 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 núm. 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 mèrits suficients. 

8. Les decisions del jurat seran inapel·lables. 

9. El jurat estarà format per persones completament imparcials. 

10. Els premis per a cada categoria seran:

Premis carrosses:

1r Premi: 1500€ + trofeu

2n. Premi: 1200€ + trofeu

3r. Premi   700€ + trofeu

4t.   Premi  550€

5è.  Premi  450€

6è.  Premi 350€

7è.  Premi 300€

8è.  Premi 250€

9è.  Premi 200€

10è. Premi 150€

Premi acompanyament:

 1r. Premi 600€+ trofeus

2n.  Premi 400€

3er. Premi 300€

4t.   Premi 250€

5è.  Premi 200€

Dimarts, 17 de gener
10.30 h 
Amollada de coets i plantada dels gegants Antoni i Joan
Lloc: davant l’Ajuntament

11.00 h 
Ofici solemne en honor a  Sant Antoni Abat
Predicarà  Mn. Pere  Gerard Bestard Muntaner, rector de Muro.
Els cants litúrgics aniran a càrrec de la Coral Miquel Tortell de Muro.
Es farà la benedicció de la renovació del Penó de Sant Antoni. 
Ball de l’Oferta a càrrec de Revetlla d’Algebelí i els xeremiers Es Reguinyol.
Lloc: Església Parroquial de Sant Joan Baptista

12.30 h 
Inauguració de l'Arxiu Municipal
Els assistents podran visitar les dependències fins a les 13.30 h
Lloc: Antiga cooperativa. C/ Joan Carles I, 44

15.00 h 
Repicada general de campanes

15.30 h 
TRADICIONALS BENEÏDES amb el penó 
de Sant Antoni i l’antiga imatge del sant

CONCURS DE CARROSSES
Concentració a les 15.00 h al C/ Sta. Anna
Bases del concurs de les carrosses a part

Vestit de pagès:

Convidam a participar a les Beneïdes amb la indumentària popular dels segles XVIII i XIX -l'anomenat 

"vestit de pagès"-, si la cosa està cuidada, sempre serà una bona demostració d'una altra part de la 

nostra cultura i pot donar més vistositat a la festa.

Per tal d'anar millorant amb les vestimentes, estaria bé no mesclar robes "de feina", com són mocadors 

de cap, manegots, davantals, etc., amb robes "de mudat": randes, sedes, cordoncillos, robes lluents, 

etc. Consultar a persones enteses.

Vestidures bàsiques:

Homes: calçat –espardenyes o sabates-, calçons amb bufes o a l'ampla, camisa, guardapits, faixa o 

troca, mocador.

Dones: calçat –espardenyes o sabates-, falda o copinyat (baixos), gipó, rebosillo o volant. 

Forn Cal Rei
C/ Pare Alzina 1. Comandes al tel. 971 53 72 09
Ofereix espinagades d’anguiles, de llom i de mussola

Pa Nord
Plaça Sant Martí, 1. Comandes al tel. 871 81 18 90
Ofereix espinagades de llom i d'anguiles

Bar Cosca
Comandes al tel. 638 41 55 34
Espinagades de llom i d’anguiles per encàrrec

9 Bar Poliesportiu Muro
Tel. 971 86 23 77
Tendran obert dia 16
Faran espinagades per encàrrec 

Durant les festes de Sant Antoni podreu gaudir de les típiques espinagades 
i cuina tradicional murera de Sant Antoni als diferents forns de Muro

Forn Can Segura
Plaça Abeuradors, 6. Comandes al tel. 971 53 70 80
Ofereix espinagades d'anguiles, mussola, de llom amb col 
i doblegats de sobrassada amb mel

Forn Can Moroto
C/Sta. Anna, 40. Comandes al tel. 971 53 77 51
Espinagades de mussola, llom i anguiles per encàrrec

Espai 34
Tel. 971 59 70 10

Restaurant Sa Fonda
Tel. 971 53 79 65

Bar Can Moragues
Tel. 665 35 23 90 

Campanya: Sant Antoni en Verd
Muro participa en la segona edició de la campanya "Sant Antoni en Verd" del Govern 
de les Illes Balears i Ecovidrio, per impulsar el reciclatge d'envasos de vidre.

El municipi que més recicli, guanyarà un xec de 1.000 € per a invertir-los a organitzar 
unes festes de Sant Antoni més sostenibles el pròxim any.

Trobareu ubicats els iglús de la campanya #SantAntonienverd a la Plaça Constitució 
i a l'avinguda Santa Catalina Thomàs.

Es pot visitar l'exposició de tots els cartells participants en el Concurs de cartells de Sant Antoni 2023, 
del 9 al 17 de gener (ambdós inclosos) a la Sala Polivalent

Imatge extreta del Facebook de l’Ajuntament de Muro




