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del 18 al 25 de juliol

Salutació

Salutació

A

mitjan estiu els alcudiencs i alcudienques, residents
i visitants tenim una fita obligada amb motiu de les
festes patronals de la nostra ciutat; per Sant Jaume
s’ha de gaudir de la festa, el bon menjar, el nostre bon
temps i sobretot de l’amistat i el retrobament de la família.
Des del consistori i especialment des de l’Àrea de Festes
es procura que hi hagi activitats per a tothom, que els
nins i nines s’ho passin bé, els que tenen edat mitjana
compaginin el treball amb l’alegria d’unes festes patronals
i els més majors, a més d’un merescut descans, es vegin
recompensats amb la nostra estimació i el nostre respecte.
La il·lusió de l’Ajuntament és que tothom participi i el
sentit de festa es tradueixi amb una sortida al carrer per
fomentar l’amistat entre tots els veïnats i residents.
Voldria felicitar d’una manera molt especial a aquelles
persones que, per raons de malaltia o altres impediments,
no podran estar als nostres carrers compartint la festa
amb els altres, una forta abraçada per a tots ells i que
sàpiguen també que els tenim en compte.
Molts d’anys i bones festes!

ANTONI MIR I LLABRES
BATLE D’ALCÚDIA
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U

n any més arriben les festes de Sant Jaume. Des
de la Regidoria de Festes hem fet feina amb il·lusió
perquè aquestes agradin a tothom. Però tot això
només tendrà sentit si sortiu al carrer a participar-hi amb
veïns i amics, no ens hem d’oblidar que els vertaders
protagonistes d’aquestes festes som els alcudiencs. Per
això vos convid a tots a sortir al carrer amb alegria, a
passar-ho bé i tots junts a fer poble.
També voldria fer un agraïment a tots els voluntaris i
col·laboradors que desinteressadament fan que les festes
siguin possibles.
Vos desig unes bones festes de Sant Jaume i molta salut!
Visca sant Jaume i Visca Alcúdia!

CATI MOLL
REGIDORA DE FESTES

EDITA: AJUNTAMENT D’ALCÚDIA
DISSENY I IMPRESSIÓ: Virtual Think Comunicación (virtualthink.es)
DL PM 869-2017
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Dissabte, 15 de juliol

Dimarts, 18 de juliol

20:00 h Inauguració de l’exposició “ZERO” de Javier San Pedro.

20:00 h PREGÓ DE FESTES

L’exposició romandra oberta fins dia 27 d’agost.
Lloc: Can Fondo, espai d’art.

20:30 h Sopar de la tercera edat d’Alcúdia i ball
Lloc: Passeig Mare de Déu de la Victòria

22:00 h “ROCK TRIBUTE NIGHT”
amb l’actuació de:

LOS STONES
HEROES TRIBUT BAND
PURPLE HEAD

a càrrec de Miquel Ferrer i Viver.
Lloc: Biblioteca Can Torró
ALCÚDIA RÀDIO
Retransmissió en directe del pregó de festes, al 94.7 de la FM
i al web www.alcudiaradio.com

22:00 h CONCERT A LA PLAÇA DE L’ESGLESSIA
amb l’actuació de:

VALENTIN MENDOZA
canta a SERRAT
Lloc: Plaça del Rector Ferragut

Lloc: Plaça de Toros
Venta d’entrades:
Per a residents: Auditori d’Alcúdia.
Per a no residents:  www.ticketea.com,
Baba Discos (Inca i Manacor), Discos Oh! (Palma)
Preu: 10€ residents, 16€ anticipada no residents
i 20€ a taquilla.
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Dimecres, 19 de juliol

Dijous, 20 de juliol

20:00 h exhibició de gimnàstica esportiva

19:00 h JORNADA DE PORTES OBERTES

a càrrec del club gimnàstica d’Alcúdia.

a la zona arqueològica de Pol·lèntia.

Lloc: Passeig Pere Ventayol

22:30 h TEATRE A LA FRESCA

“CONILLS A LA SALA”
Comèdia musical que vol fer-se ressò de les injustícies locals i de les males llengües
dels pobles petits que xerren, jutgen i ...
Escrita per Miquel Oliver i dirigida per Miquel Fullana i interpretada per Pere Batle,
Toni Coll, Catalina Vidal, Antònia Seguí, Maria Adrover, Joana Mª Bujosa,
Magdalena Sbert, David Perez, Toni Fe i Pola Nicolau
Entrada gratuïta
Lloc: Plaça de toros

21’00 h: SOPAR I BINGO A LA FRESCA
amb unes convidades especials les “Chachas sense fronteres”.
Anima’t i vine amb els teus amics i veïnats!
Es reservarà taula per als grups de més de 20 persones.
Lloc: Passeig de la Mare de Déu de la Victòria.
Preu: 4 €
Venda de tiquets de dimecres dia 12 fins dilluns dia 17
a l’Auditori d’Alcúdia i a la Seu del Moll.
El tiquet del sopar inclourà el cartró de bingo.
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Divendres, 21 de juliol

Divendres, 21 de juliol

17:30 h. “VESTIT DE GLADIADOR”

21:00h Espectacle de Ball en Línia amb indumentària Romana.

Taller romà adreçat a nins i nines de 6 a 12 anys. Places limitades.

Animació a càrrec de Bels Ball.

Inscripcions a partir del 14 de juliol a la Biblioteca de Can Torró.
Lloc: Biblioteca Can Torró.

Lloc: Passeig Pere Ventayol.

19:00 h Inauguració de l’exposició “50 anys d’escacs a Alcúdia”.
A continuació es durà a terme una taula rodona amb varis jugadors del
“Club foment dels escacs d’Alcúdia” moderada per Jose Oneto.
Lloc: Edifici de Can Ramis

20:00 h Inauguració de l’exposició “TOTA UNA VIDA”
De Francisca Cerdà “Barreixeta”.

23:00 h FESTA ROMANA
amb:

DJ Llobera
DJ Rocamir
Lloc: passeig de la Mare
de Déu de la Victòria

L’exposició romandrà oberta fins dia 13 d’agost.
Lloc: Biblioteca Can Torró
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Dissabte, 22 de juliol

Dissabte, 22 de juliol

10:00 h TORNEIG DE VOLEI PLATJA

18:00 h FESTA INFANTIL AQUÀTICA

Categoria: masculí i femení
Inscripcions a través del facebook del Club de Voleibol d’Alcúdia
Lloc: Zona Esportiva Ciutat Blanca

11:00 h Partides simultànies

amb trencada d’olles, castells aquàtics, berenar i festa de l’escuma.
Lloc: Passeig Pere Ventayol.

22:00 h MOSTRA FOLKLÒRICA

amb el Gran Mestre Internacional PERE MASCARÓ.

amb la participació de:

Places limitades. Els jugadors i familiars hauran de reservar plaça.
Lloc: Edifici de Can Ramis.

Arrels de Sant Joan

12:00 h CURSES DE NATACIÓ AL CLOT
Categories: nins i nines de 6 a 8 anys, de 8 a 10 anys, de 10 a 12 anys i de 12 a 14 anys.
Inscripcions: el mateix dia al Clot

16:00 h INICI DEL L TORNEIG D’ESCACS “CIUTAT D’ALCÚDIA”
Set Partides semiràpides de 10 minuts + 5 segons per jugador.

(Ciutadella)

Sarau Alcudienc
(Mallorca)
Lloc: Plaça de Carles V.
Organitza: Sarau Alcudienc.
Patrocina: Ajuntament d’Alcúdia

Lloc: Edifici de Can Ramis.
Inscripcions fins dia 21 al telèfon 971 545289 o 674250898.
En acabar es lliuraran els premis i trofeus als primers classificats.
Tots els participants rebran un record per la seva participació.
Preu per jugador: 5 € / Jugadors locals i tots els jugadors que hagin format
part del club al llarg de la seva història gratuït.
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Diumenge, 23 de juliol

Diumenge, 23 de juliol

10:00 h TORNEIG DE VOLEI PLATJA

18:30 h GRAN FESTIVAL TAURÍ

Categoria: masculí i femení
Inscripcions a través del facebook del Club de Voleibol d’Alcúdia
Lloc: Zona Esportiva Ciutat Blanca

10:30 h EXHIBICIÓ D’ARTS MARCIALS

a càrrec dels Club de Taekwondo, Haipkido i Karate.

Lloc: Gimnàs Municipal d’Alcúdia. Pavelló d’esports.

16:00 H Aquatica Music Festival Mallorca 2017
Amb les actuacions de

Juicy M
Les Castizos
Beauty Brain
Wololo
ATICA
Sandro Avila
Juan Alcaraz
Carl Bangz

amb 7 bous de la ramaderia de Don Tomas Prieto de la Cal, amb els “Maestros”:

JESÚS LOPEZ
MAR SANTOS MARQUEZ
JUAN LUIS BOZADA
GABRIEL PERICAS
Es retrà un emotiu homenatge a D. Gabriel Pericàs.
Venda de localitats: Fonda Llabrés, bar de la plaça de toros
i el mateix dia a les taquilles.
Telèfon de contacte: 971 54 79 03

Preu: 25 € (una consumició).  Venda de entrades: www.aquaticamusicfestival.com
Lloc: HIDROPARK. Organitza: Yell Oh! Entertaniment
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Diumenge, 23 de juliol

Dilluns, 24 de juliol

21:00 h PASSACARRERS

20:00 h ALCÚDIA D’ALTRE TEMPS, vine de viatge al passat.

amb la Xaranga ELS BERGANTS

22.00h Actuació del còmic

“AGUSTIN,
EL CASTA”
Lloc: Passeig Mare de Déu
de la Victòria.

Farem un recorregut per les botigues, cases i establiments
més representatius del nostre passat.
Lloc de sortida: Plaça Carles V

21:00 h TASTATAPES ESPECIAL SANT JAUME
Lloc: Plaça Carles V

22:00 h NIT ALCUDIENCA-VERBENA
D’ALTRE TEMPS
Vine a gaudir de la música
amb les actuacions de

ES BUENDIA
DISCCOVERS
VAL 9
Lloc: Passeig Mare de Déu
de la Victòria.
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Dimarts, 25 de juliol

Dimarts, 25 de juliol

11:00h VISITA INSTITUCIONAL A LA
CASA MUSEU de Don ANDREU JOFRE FERRER

22:30 h Banda Municipal de Música
d’Alcúdia presenta:

en commemoració del centenari de l’artista alcudienc.

11:30 h CERCAVILA
a càrrec de la Banda Municipal de Música d’Alcúdia,
dirigida per Jaume García.
Sortida: Porta de Mallorca

12:00 h CONCELEBRACIÓ FESTIVA
DE SANT JAUME
Lloc: Parròquia de Sant Jaume.

CHICAGO
Una adaptació de l’aclamat musical
i pel·lícula amb música de John Kander
i lletres de Fred Ebb.
Produït per la BMMA amb la col·laboració
de la companyia “Un montón de artistas”,
amb direcció musical de Jaume García.

00:00 h GRAN ESPECTACLE PIROMUSICAL
a la plaça de Carles V.

13:15 h TRADICIONAL REFRESC
a la Sala.
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EL VICTORIA EUGENIA F.C. (1921-1931)

L

’inici del futbol a Alcúdia es remunta a principis dels anys 20 del segle passat quan
els joves alcudiencs comencen a interessar-se per practicar-lo, un esport que es comença a popularitzar a Mallorca i es funden diversos clubs de futbol: El Veloç Sport
Balear (1903) l’Alfons XIII (1916) que posteriorment es denominarà Club Esportiu
Mallorca en entrar la II República, el Balears (1920), Manacor (1921) Constància
d’Inca (1922) i Ràpid Sport de sa Pobla (1923).

Acabada la I Guerra Mundial, l’Armada anglesa torna a visitar anualment l’illa i recala a les
badies de Palma i Pollença, les tripulacions aprofitaven l’oci per a la pràctica del futbol,
jugaven contra equips locals o entre ells mateixos i així ajudaven a popularitzar aquest
esport. Un altre fet destacat serà la medalla de plata aconseguida per la selecció espanyola
de futbol en els Jocs Olímpics d’Anvers (1920).
Com que no tenien camp propi, els joves alcudiencs jugaven en qualsevol descampat que
pogués servir com a terreny de joc, Bartomeu Palou conta que l’any 1922 va començar a
jugar amb els juvenils del Victòria Eugènia i que posteriorment va passar a jugar al primer
equip (1925) , la data de quan es va formar l’equip juvenil és incerta però es conserva la
foto d’un carnet honorari núm. 91 a nom de Bernat Cifre Cifre “Llana” amb data 16.3.1921
per la qual informació s’avançaria a un any la fundació del club. En el document apareix la
signatura com a president de l’administrador de correus Andreu Ventayol Vanrell “Vingo” i
el director de la central elèctrica d’Alcúdia Pau Salord.
Alhora que va creixent i es va popularitzant el futbol a Alcúdia anirà decreixent el joc de
la pilota, un esport que es jugava des del s. XVII segons l’historiador Pere Ventayol Suau,
l’Ajuntament va acordar l’any 1921 alienar el solar en pública subhasta.
L’increment de l’afició al futbol a Alcúdia va fer necessari l’habilitació d’un terreny per a
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1924 partit de la esquadra anglesa
la pràctica d’aquest esport, un sector de la societat benestant va veure els beneficis que
reportaria aquesta activitat a la societat.
No s’ha conservat l’acta fundacional de la Societat Victòria Eugènia F.C. ni els estatuts que
la regien en el registre de societats del Govern Civil que es conserven a l’Arxiu del Regne
de Mallorca; una nota de premsa apareguda al diari El Dia amb data del 23 de desembre
de 1923 anunciava la creació d’una nova societat esportiva a Alcúdia, va ser nomenat president Bartomeu Mestre Vila.
La societat incloïa també una secció ciclista per la qual cosa es pot considerar de caràcter
multiesportiu. La seu social va quedar instal·lada a la plaça de la Constitució núm. 11, 1r
pis, al bar de Jaume Vera Qués.
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L’increment de l’afició va fer que es creàs un himne a l’equip.
<< Viva el Victoria Eugenia, hermoso.club,
Vivan los jugadores con gran salud,
Tiran de la pelota con gran rapidez,
Van a jugar al campo del Barcarés.
A jugar, a jugar al Barcarés.
A jugar, a jugar con mucha rapidez.>>
Un dels primers partits amistosos que es va jugar al camp del Barcarès va ser el protagonitzat pel Victòria Eugènia i el Constància d’Inca el 20 de gener de 1924, el partit va acabar
amb la victòria de l’equip local d’un gol a zero, al final del partit els jugadors visitants van
reclamar la validesa del gol, després de discutir si estava orsai, es va accedir a la petició i
el resultat va quedar en empat a zero.  “
Les visites de la flota anglesa eren freqüents des de l’any 1900, solien jugar a futbol en els
temps d’oci contra els equips locals o entre ells mateixos, amb la qual cosa promocionaven
aquest esport en les ciutats on atracaven. Finalitzada la I Guerra Mundial es reprenen les
visites de l’Armada britànica, recalaven a les badies de Palma i Pollença. Al mes de març
de 1924 es va produir una gran concentració naval a la badia de Pollença, uns 98 navilis
de guerra procedents de la flota Atlàntica i de la Mediterrània s’ajunten per fer uns grans
exercicis navals en aigua de les Balears.
L’esquadra anglesa arriba a Palma el 7 de març 1924, l’endemà juguen un partit amb l’Alfons XIII, tres dies després el gruix de la flota es trobava a la badia de Pollença. L’almirall
anglès va sol·licitar permís per fer un partit de futbol entre els equips de la flota Atlàntica
i la Mediterrània en el camp del Barcarès. . El capvespre de l’11 de març de 1924 es va
produir un accident practicant exercicis d’aviació, 1 biplà del portaavions Argos cau a la
mar amb el resultat de la mort de l’observador Kenneth Croman Tilman, va ser enterrat al
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cementiri protestant d’Alcúdia.
El partit entre una selecció de les esquadres de l’Atlàntic i les del Mediterrani es va fer el
12 de març, hi va concórrer molta de gent procedent d’altres pobles, va estar presidit per
l’almirall de la flota i amenitzat per la seva banda de música.
El partit va ser molt disputat, i varen quedar empatats a zero al final del partit. L’almirall va
disposar que fos prorrogat mitja hora més, va tornar acabar en empat, a dos. Al final del
partit hi va haver medalles d’or i plata per als jugadors.
Els anglesos tenien planejat jugar un altre partit el 15 de març i un altre a la ciutat d’Inca
però la previsió de vents forts va anticipar la sortida de la flota. El comandant Porter va regalar al club esportiu Victòria Eugènia les xarxes i la resta de material de futbol que havien
desembarcat per al partit i que no es va poder fer.
La inauguració del camp de futbol es va efectuar el 20 d’abril de 1924 amb l’assistència
de les autoritats locals i eclesiàstiques que el varen beneir. Es va disputar un partit entre
el Balears i el Regional amb l’assistència de nombrós públic, van guanyar els regionalistes
de dos a un .
L’increment de l’afició al futbol va fer que els clubs es federassin amb la disputa d’un campionat a Mallorca i Menorca organitzat pel Comitè Provincial Balear, que estava adherit a
la Federació Catalana de Futbol. El mes d’agost de 1924 hi va haver diverses reunions per
posar en marxa el campionat, el Comitè format per representants dels clubs es va reunir
amb els delegats catalans per donar possessió dels seus càrrecs als delegats, i va quedar
constituït el Comitè Provincial, el Sr. Lluc Arbona, delegat del Victòria Eugènia, ocupava el
càrrec de tresorer.
El Victòria Eugènia es va estrenar la temporada 1924-1925, jugava a la segona categoria de
Mallorca (Tercera de la Federació Catalana). Estava dividida en tres grups geogràfics: nord,
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sud i llevant. El Victòria era al nord i es va enfrontar al Isleño d’Alaró, Congregació Marina
d’Alaró, el Ràpid Sport Club de sa Pobla i Lloseta F.C. Inicialment també havia de competir
el Inquense però no va arribar a començar la competició.
La plantilla estava formada pels porters: Toni Massot, Pep Vallès, Pau Massanet, i els jugadors Josep Truyols, Miquel Llompart, Tòfol Ramonell, Miquel Domingo, Miquel Ventayol,
Gabriel Torres, Rafel Aloy, Lluís Tugores, Bartomeu Palou, Bernat Cifre i un inquer.
La lliga va durar entre novembre de 1924 i abril de 1925. Els Resultats varen ser els següents:

Primera volta:
(2 nov)  Victòria Eugènia 1 – Isleño 2
(23 nov) Lloseta 2 – 1 Victòria Eugènia
(21 des) Victòria Eugènia 0 – 2 CM Alaró
(28 des) Ràpid 5 – 0 Victòria Eugènia
Segona volta:
(11 gen) Isleño 1 –Victòria Eugènia 0
(25 gen) Victòria Eugènia 1 – 0 Lloseta
(19 abr) Victòria Eugènia 1 – 0 Ràpid
(26 abr) CM Alaró 5 – 0 Victòria Eugènia
Classificació final: CM Alaró, 14 punts; Ràpid i Isleño, 10; Victoria Eugenia 4 i Lloseta, 2.
Al final del campionat de 1924-25 va quedar campió de Mallorca l’Alfons XIII.
El jugador Bartomeu Palou contava que anaven a jugar als pobles amb una camioneta
que va comprar el senyor Josep Ventayol Sureda i el xofer era en Damià Xico, un camió
que anava amb cadenes i que per arribar fins Alaró es va torbar una hora i mitja. Anaven
sempre acompanyats pel metge Bernat Qués Capellà   
En la temporada 1925-26 es varen retirar abans de començar el campionat en el mes
de novembre de 1925. L’any següent l’Ajuntament va desestimar la petició del Victòria
Eugènia per abonar el pagament del lloguer anual del camp de futbol al·legant que havia
decrescut molt l’afició al joc del futbol.  Molts dels components de la plantilla varen ser
cridats a files per complir el servei militar. El camp estava tancat d’una paret de marès
que un temporal fort va fer caure i es va abandonar , el club va desaparèixer quan es va
proclamar la II República.

Victoria Eugenia F.C. (col·lecció Antoni Domingo
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Molt bones festes de Sant Jaume 2017
Joan Joan Saurina
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