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Salutació Batlessa

Benvolgudes veïnades i benvolguts veïnats d’Alcúdia,
Ja han arribat les Festes de Sant Jaume, patró del municipi. Seguim endavant, malgrat
el que hem passat aquest darrer any, i som conscients que la nostra realitat ha canviat. A
pesar de tot, no hem d’abandonar l’alegria i aquest és el missatge que ens ha de deixar
Sant Jaume i el que m’agradaria també transmetre-us amb aquestes paraules.
Sant Jaume és el nostre patró, i és sinònim d’estiu, de platja, de places i carrers plens de gent. Enguany és
temps de renéixer, temps de celebrar tots junts les festes patronals, sense oblidar que arribar fins aquí ha
costat molt a tothom, fins i tot la vida a alguns. Un record emocionat per a ells i les seves famílies.
Tot i que la situació ha anat millorant molt aquest darrer any, no podem relaxar-nos. L’Ajuntament d’Alcúdia
ha elaborat un programa adaptat a les circumstàncies que ens ha tocat viure. Estic orgullosa dels alcudiencs
que, gràcies al vostre esforç i complint les mesures sanitàries, heu col·laborat perquè tots puguem tenir
una situació molt millor. Vull mostrar el meu agraïment a tots vosaltres per la responsabilitat, comprensió
i solidaritat que heu demostrat com a poble durant el darrer any. També m’agradaria agrair la tasca de
totes les persones que han fet possible aquest programa de festes, que, des de l’Ajuntament d’Alcúdia, hem
intentat que sigui el més complet possible.
Vos desig unes bones festes de Sant Jaume en nom meu i de tota la corporació municipal i vos seguesc
demanant, com heu mostrat d’ençà de l’inici de la pandèmia, seny i responsabilitat perquè així entre tots
puguem gaudir un altre any de Sant Jaume, festes entranyables i estimades per tots nosaltres.
Salut i molts d’anys!
Bàrbara Rebassa Bisbal
Batlessa d’Alcúdia

Salutació Regidor
Alcudienques i alcudiencs,

Iniciam el més de juliol, això vol dir que ens trobam en l’estiu, el paperí es comença a
col·locar pels carrers del nostre poble i arriba una de les festes més esperades per tots: les
festes de Sant Jaume, el nostre patró.
Ara fa més d’un any que les nostres vides van canviar completament. Una situació del tot inesperada ens va
fer aturar de cop. Enguany encara tenim incerteses però també molta il·lusió i esperança, i és per això que
us presentam un programa de festes adaptat a les normatives actuals i que esperam que us agradi.
Els alcudiencs som gent que ens agrada trobar-nos i celebrar les nostres festes en comunitat, i per fi, ho
podrem tornar a fer. Això sí, respectant en tot moment les mesures de seguretat que la situació actual fa
necessàries.
Durant aquests dies gaudirem de les festes de Sant Jaume amb una programació diversa, amb activitats que
reflecteixen les ganes i la il·lusió que tenim de fer festa.
Vull agrair a totes les persones que fan possible que aquestes festes siguin una realitat i que en són part
fonamental i imprescindible. I donar les gràcies també al fotògraf alcudienc Sebastià Torrens per aquesta
magnífica fotografia aèria d’Alcúdia.
Vos convid a participar de tots els actes, a viure les festes intensament, amb alegria i també amb civisme,
perquè la bona convivència també forma part de l’èxit de la festa.
Que tingueu unes molt bones festes de Sant Jaume! Gaudiu-les. Salut per a tothom.
Molts d’anys!
Gabriel de Hevia Aleñar
Regidor de Festes, Comerç i Promoció Econòmica

Mesures de seguretat en tots els actes

D’acord amb les autoritats sanitàries i seguint els protocols de seguretat decretats pel Ministeri de
Sanitat, l’Ajuntament d’Alcúdia informa:
* La cabuda estarà limitada en tots els actes.
* Les invitacions seran anticipades en tots els actes, si s’esdevé que en un espectacle NO s’han exhaurides
es podran adquirir a la porta del recinte.
* Les invitacions es podran obtenir a l’Auditori d’Alcúdia i a la Seu del Moll i NO es podran reservar per telèfon.
* L’horari per adquirir invitacions serà de dilluns a divendres de 8.00 h a 13.30 h.
* Per a cada acte es podran adquirir dues invitacions per persona.
* És obligatori l’ús de la mascareta en tots els actes.
* S’haurà de realitzar una neteja de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i la sortida del recinte.
* Per poder accedir al recinte s’haurà de dur l’entrada.
* S’haurà de respectar la distància de seguretat tant a l’entrada, com a la sortida i també dins el recinte (2 metres).
* Les cadires no es podran moure de la seva situació inicial.
* Les portes del recinte s’obriran una hora abans que comenci cada actuació per assegurar una entrada
escalonada del públic.
* En tots els casos s’haurà de seguir les instruccions del personal de seguretat tant a l’entrada, com a la
sortida, i també dins el recinte, que anirà donant indicacions de com actuar en cada moment.
* Les mesures i protocols de seguretat s’aniran adaptant a les condicions sanitàries i a la legislació que hi
hagi vigent a l’hora de la realització dels actes.

ALCÚDIA RÀDIO

Seguiment de les Festes de Sant Jaume 2021 cada dia, de dilluns a divendres.
A través del 94.7 de la fm i a www.alcudiaradio.com

Dijous 15 de juliol

A les 19.00 h: ELS GEGANTS S’ENGALANEN PER SANT JAUME: PRESENTACIÓ DEL NOU
VESTUARI DELS GEGANTS D’ALCÚDIA. A continuació cercavila dels gegants fins a la Plaça de l’Església.
Lloc: Porta des Moll.
A les 20.00 h: PREGÓ DE FESTES a càrrec d’APOLÒNIA BALLESTER VIDAL, mestra i apassionada de
la vida.
A continuació gaudirem de l’actuació de 5-SIS QUARTET.
Entrada: Gratuïta, anticipada i amb cabuda limitada.
Adquisició de les invitacions a l’Auditori d’Alcúdia.
Lloc: Plaça de l’Església.
ALCÚDIA RÀDIO RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE DEL PREGÓ DE FESTES 2021.
A partir de les 19.30 h des de la plaça de l’Església.
A través del 94.7 de la fm i a www.alcudiaradio.com.

Divendres 16 de juliol

A les 19.30 h: ACTUACIÓ INFANTIL amb LA FADA
DESPISTADA I ELS SOMIATRUITES.
Entrada amb invitació: Gratuïta i amb cabuda limitada. Adquisició
de les invitacions a l’Auditori d’Alcúdia i a la Seu del Moll. Si passa
que NO s’han exhaurides les invitacions d’aquest espectacle es
podran adquirir a la porta del recinte.
Lloc: Plaça de Toros.

Dissabte 17 de juliol

A les 20.00 h: INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ACARONANT
LES MURADES, quaranta escultures de l’artista Miguel Ginard
Sarasate a Alcúdia.
Lloc: Porta des Moll.
A les 22.00 h: ESPECIAL CONCERT FESTES DE SANT JAUME
amb els grups PÈL DE GALL i DOCTOR PRATS.
Entrada: 15 €
Adquisició:https://ticketib.com/events/doctor-prats-pel-de-gall-aalcudia-festes-de-sant-jaume
Lloc: Plaça de Toros.

Diumenge 18 de juliol
A les 16.00 h: TIRADA LOCAL DE RECORREGUT DE CAÇA.
Lloc: Camp de tir del Cap Gros.
A les 20.00 h: TEATRE MUSICAL A L’AUDITORI. ALCÚDIA ORGULLOSA.
Ha llegado el día de la revolución: STONEWALL.
Entrada: Gratuïta, anticipada i amb cabuda limitada.
Adquisició de les invitacions a l’Auditori d’Alcúdia.
Lloc: Auditori d’Alcúdia.

Dilluns 19 de juliol

De les 18.30 a les 21.30 h: ACTIVITAT INFANTIL.
JOCS POPULARS I TRADICIONALS.
Vine a jugar a jocs populars com les carreres de sacs, botar corda, xarranca i
guixos, estirar corda i bitlles. Gaudirem dels jocs tradicionals com l’aranya,
cues del llop, mocadoret, tocar i parar i baldufes. Practicarem la punteria
amb jocs com la diana de terra, pilotes indianes, petanca i tir amb fona. Ens
divertirem amb jocs gegants com el Twister, Connecta 4, jenga, pals xinesos,
dòmino gegant, escacs i dames . I per acabar també tindrem un castell inflable!
Les inscripcions es realitzaran in situ 15 minuts abans d’iniciar l’activitat.
Organitza: Departament de Turisme i Esports del Consell de Mallorca. Activitat corresponent al programa
“Fires i Festes 2020” i Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Lloc: Passeig Pere Ventayol.

Dimarts 20 de juliol

A partir de les 18.00 h: INICI DEL PRIMER TORNEIG DE PLAY STATION FIFA 2021.
Inscripcions: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci9UPGYeN1AmgHNzqpiPmxhGRtAanmOI6Sj
TIhLs5Up5q-CA/viewform
Inscripcions fins dia 18 de juliol.
Torneig individual per majors de 14 anys (els menors hauran d’acreditar una autorització del pare/mare o tutor legal).
PREMIS: 1 Premi: Play Station 5 / 2n Premi: Joc Fifa 22
Lloc: Edifici de Can Ramis, seu de la gent gran d’Alcúdia.
A les 20.00 h: BALL EN LÍNIA a càrrec de BELSBALL.
Més informació i inscripcions al número 620977364.
Lloc: Plaça de l’Església. Amb aforament limitat.

Dimecres 21 de juliol

A partir de les 18.00 h: CONTINUACIÓ DEL PRIMER TORNEIG DE PLAY STATION FIFA 2021.
Inscripcions: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci9UPGYeN1AmgHNzqpiPmxhGRtAanmOI6S
jTIhLs5Up5q-CA/viewform
Inscripcions fins dia 18 de juliol.
Torneig individual per majors de 14 anys (els menors hauran d’acreditar una autorització del pare/mare o tutor legal).
PREMIS: 1 Premi: Play Station 5 / 2n Premi: Joc Fifa 22
Lloc: Edifici de Can Ramis, seu de la gent gran d’Alcúdia.
A les 20.30 h: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE VICTÒRIAS Y TRIUNFOS OBTINGUTS PER LOS DE
ALCÚDIA PER MEDI DE MARIA SANTÍSSIMA DE LA VICTÒRIA a càrrec de Glòria Druguet, Antoni
Domingo, Antoni Mayol i Llorenç Vich.
Cabuda limitada.
Lloc: Pati de la Biblioteca de Can Torró.
A les 21.00 h: INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ L’ÈPOCA DEL RENAIXEMENT. LA GERMANIA.
CIUTAT D’ALCÚDIA S.XVI.
Lloc: Can Fondo.

Dijous 22 de juliol

A partir de les 18.00 h: CONTINUACIÓ DEL PRIMER TORNEIG DE PLAY STATION FIFA 2021.
Inscripcions: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci9UPGYeN1AmgHNzqpiPmxhGRtAanmOI6Sj
TIhLs5Up5q-CA/viewform
Inscripcions fins dia 18 de juliol.
Torneig individual per majors de 14 anys (els menors hauran d’acreditar una autorització del pare/mare o tutor legal).
PREMIS: 1 Premi: Play Station 5 / 2n Premi: Joc Fifa 22
Lloc: Edifici de Can Ramis, seu de la gent gran d’Alcúdia.

A les 18.30 h: JORNADA DE PORTES OBERTES AL JACIMENT DE LA
CIUTAT ROMANA DE POL·LÈNTIA.
Lloc de trobada: Entrada del jaciment.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a l’Àrea de Patrimoni
al 971 89 71 02.
A les 19.30 h: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE PAC QUI DEU d’Antoni Rodríguez
Mir. Presentació a càrrec d’Antoni Viver i Albertí, president de l’Obra Cultural
Balear (Delegació d’Alcúdia).
Cabuda limitada, prèvia inscripció al 971 54 73 11.
Lloc: Pati de la Biblioteca de Can Torró.
A les 22.00 h: TEATRE A LA FRESCA. La companyia TRUI TEATRE presenta UN MARIT FORA CORDA.
Què li pot passar a un pobre funcionari, que l’única cosa que desitja és arribar a casa seva, dormir i descansar tot un cap
de setmana, sense que ningú el molesti?
La resposta és: de tot! Embolics, visites inesperades, malentesos, passió
continguda... Al nostre protagonista, Tomeu, li succeeixen les coses més
inversemblants i inimaginables quan la seva dona se’n va a passar uns dies
fora, i això que ell, només vol dormir! Una comèdia vodevil que mantindrà els
assistents expectants durant una hora i mitja.
Entrada amb invitació: Gratuïta i amb cabuda limitada. Adquisició de les
invitacions a l’Auditori d’Alcúdia i a la Seu del Moll. Si passa que NO
s’han exhaurides les invitacions d’aquest espectacle es podran adquirir
a la porta del recinte.
Lloc: Plaça de Toros.

Divendres 23 de juliol

A les 15.00 h: TORNEIG DE VÒLEI PLATJA.
Categoria mixta.
Informació i inscripcions: Albert 687 10 88 11.
Lloc: Zona esportiva Ciutat Blanca.
A partir de les 18.00 h: FINAL DEL PRIMER TORNEIG DE PLAY STATION FIFA 2021
Inscripcions: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci9UPGYeN1AmgHNzqpiPmxhGRtAanmOI6Sj
TIhLs5Up5q-CA/viewform
Inscripcions fins dia 18 de juliol.
Torneig individual per majors de 14 anys (els menors hauran d’acreditar una autorització del pare/mare o tutor legal).
PREMIS: 1 Premi: Play Station 5 / 2n Premi:
Lloc: Edifici de Can Ramis, seu de la gent gran d’Alcúdia.
A les 22.30 h: CONCERT a càrrec dels grups A TU LADO, tribut a Los Secretos i VALNOU.
Entrada amb invitació: Gratuïta i amb cabuda limitada. Adquisició de les invitacions a l’Auditori
d’Alcúdia i a la Seu del Moll. Si passa que NO s’han exhaurides les invitacions d’aquest espectacle es podran
adquirir a la porta del recinte.
Lloc: Plaça de Toros.

Dissabte 24 de juliol

A les 9.30 h: TORNEIG VÒLEI PLATJA.
Categoria adults amateur.
Informació i inscripcions: Albert 687 10 88 11.
Lloc: Zona esportiva Ciutat Blanca.
A les 10.00 h: TORNEIG INFANTIL D’ESCACS.
Categoria infantil no federats.
Inscripció GRATUÏTA fins el 23 de juliol al telèfon 674 250 898 i 971 54 52 89.
Lloc: Poliesportiu Municipal d’Alcúdia.
A les 11.00 h: TALLER INFANTIL ESPECIAL DE TEMÀTICA ROMANA.
Cabuda limitada, prèvia inscripció al 971 54 73 11.
Lloc: Biblioteca Can Torró.
A les 22.00 h: MOSTRA FOLKLÒRICA amb la participació de SARAU ALCUDIENC i ESTOL DE
TRAMUNTANA.
Entrada amb invitació: Gratuïta i amb cabuda
limitada. Adquisició de les invitacions a l’Auditori
d’Alcúdia i a la Seu del Moll. Si s’esdevé que
NO s’han exhaurides les invitacions d’aquest
espectacle es podran adquirir a la porta del
recinte.
Lloc: Plaça de Toros.

Diumenge 25 de juliol

Sant Jaume

A les 11.30 h: CERCAVILA de la BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA D’ALCÚDIA,
dirigida per Jaume Garcia.
A les 12.00 h: CONCELEBRACIÓ FESTIVA DE SANT JAUME.
Lloc: Parròquia de Sant Jaume.

A les 12.45 h: PROCLAMACIÓ D’ANTONI MARIA QUES VENTAYOL COM A FILL PREDILECTE.
Que per la seva lluita i defensa dels valors democràtics va ser empresonat i afusellat pel règim franquista el
24 de febrer de l’any 1937.
A continuació la BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA D’ALCÚDIA interpretarà l’himne oficial d’Alcúdia.
Lloc: Plaça de l’Església. Amb cabuda limitada.
A les 22.00 h: CONCERT DE LA BANDA MUNICIPAL
DE MÚSICA D’ALCÚDIA.
“Dels 8 bits al cinema a casa”
E2S01 (2a part)
Un concert que continuarà fent un repàs de la música de què hem
gaudit a la pantalla de casa nostra. De les primeres consoles de
videojocs a les sèries franquícia dels serveis de TV a la carta.
Pokemon Go, Mario Bros, Twin Peaks, The Mandalorian,
“Campeones”, Bola de Drac...
Direcció i arranjaments: Jaume Garcia.
Lloc: Plaça de Toros.

El retaule major de l’església de Sant Jaume 1791-1870
En el llibre “Viatge a les viles de Mallorca” (1789), del militar i erudit Jeroni Berard i Solà,
fa una descripció de les viles i ciutats de l’illa, referent a l’església de Sant Jaume diu que està
construïda a manera de recinte fortificat, només té una entrada a la paret nord amb estrets
finestrals i escassa entrada de llum, murs gruixats i la coberta és un terrat.
El paviment pla estava al mateix nivell que el presbiteri, a la paret sud hi havia capelles amb
retaules i imatges adossades a la paret, i enfront, la capella de Nra. Sra. del Roser i la del Sant
Crist, a l’altar major el titular sant Jaume pintat i a cada costat havien ajustat dos altars formantne un que ocupava tot el front del presbiteri, i encara als costats altres dos que també estaven
units al major.
Alcúdia va sofrir despoblament i empobriment al llarg del s. XVIII, les causes eren molt
diverses: l’augment de la pressió fiscal i la suspensió del comerç amb Menorca, el tancament
del port a causa de la pesta l’any 1720, la supressió de “facto” dels seus privilegis i franqueses
per part de Felip V i la instal·lació de tropes aquarterades; progressivament anirà minvant la
població i la riquesa.
La pragmàtica reial de Carles III per a la repoblació d’Alcúdia i la reial ordre per habilitar el
port, amb la construcció del Llatzeret, dona nous ànims als alcudiencs que desitjaven un retaule
major per honrar sant Jaume. Els regidors que no podien sufragar les despeses del retaule, sabedors
que l’església de Monti-Sion de Pollença estava tancada i els jesuïtes expulsats d’Espanya, demanen
al comte de Cifuentes, l’any 1788, la concessió del retaule, el comte els retorna el memorial i el
document i els assenyala que s’havia d’adreçar al ministre de Gràcia i Justícia.

La petició va ser atesa per la Reial Ordre de 3 desembre 1789, la comissió de temporalitats
comunica que S. M. Carles IV mana que en lloc del retaule major se’ls donàs un dels retaules
nous que hi ha a les capelles laterals, en aquests retaules menors es venerava sant Francesc
Xavier, la Immaculada Concepció, sant Lluís Gonzaga i sant Francesc de Borja, tots eren obra
del mestre fuster Josep Sastre Tamorer i la imatge de la Verge era obra de l’escultor Gregori
Herrera Mateu.
El 16 de desembre de 1790, Juan Antonio Archimbaud Solano comunicà a l’Ajuntament
que podien triar el retaule que millor els semblàs, i que avisassin per donar l’ordre del seu
lliurament; els regidors li comuniquen que havien triat el retaule de la Immaculada Concepció,
patrona d’Espanya. En la sessió del 31 de desembre, es dona ple poder al regidor Ventura Calvis
i a l’ajudant de plaça, el tinent José Bolo perquè passin a Pollença com a comissionats i els facin
el lliurament de l’esmentat retaule sense daurar.
El 13 de gener 1791, es reuneixen a l’església de Monti-sion els jurats i el tinent de batle
reial de la vila de Pollença, l’escrivà de la Reial Audiència, Juan Desiderio, i els apoderats Ventura
Calvis i José Bolo, per fer efectiu el lliurament del retaule sense daurar de la Puríssima Concepció
amb totes les seves pertinences, que queda descrit, en l’inventari judicial rebut l’11 d’octubre
1775, i era d´aquesta manera “en el qual existeix un cambril daurat amb la figura de l’Esperit
Sant amb llamps i una figura de la Puríssima Concepció, i en ella pintada la mateixa Verge, en
el més alt una altra tela de la Divina Pastora i al peu del cambril una tela de l’Assumpta, aquest
retaule queda muntat damunt de pedestals de jaspi”, signen l’acta Joan Salas i el fuster Josep
Sastre.
El 20 de gener 1791, s’aporta la figura de la Puríssima acompanyada d’alguna cavalleria, i
estant davant la porta de Sant Sebastià, sortí la comitiva a rebre-la encapçalada per l’ecònom Rafel
Palou, i la portaren sota pal·li a l’església on se li va fer una ofrena amb gran alegria del poble.

Els jurats desitjosos de tenir un retaule major per honrar el seu patró, contracten Josep
Sastre, autor del retaule, perquè faci els ajustos més convenients i afegeixi un sagrari nou,
s’acorda pel preu de 400 lliures, i havia d’estar acabat en el termini d’un any.
Alhora s’inicien les obres de la sagristia nova, s’aixeca el presbiteri amb quatre escalons i es
tapien dos finestrals de l´altar major, contracten per fer les obres el mestre picapedrer Ignasi
Llompart, mentre els regidors demanen la col·laboració als ciutadans tant en metàl·lic com en
espècies decideixen obrir un llibre d’almoines per sufragar les despeses.
L’1 d’abril 1792, es lliuren al mestre fuster Josep Sastre les 400 lliures que va costar l’ajust
del retaule, pero els regidors no queden contents del resultat i acorden un nou ajust per 80
lliures en paga i solució de l’última obra que es va fer en el retaule.
El febrer de 1793, es donen per conclosos els ajustos en el retaule, els regidors compren
4.000 pans d’or portats de Barcelona per a daurar-lo i es contracta l’escultor Jaume Vives que
cobrà 41 lliures i 16 sous pel treball.
Les obres del temple continuen, el reverend Miquel Pastor col·loca la capella de sant Josep
al costat d’on està la de sant Antoni i el prevere Rafel Palou comença la capella de sant Antoni,
buidant la paret prop del presbiteri en la part de l’evangeli.
El 22 de maig 1794, pròxim a celebrar les festes de Sant Jaume i després d’haver col·locat el
retaule a l’altar major, els regidors acorden fer pintar un quadro de l’apòstol sant Jaume, patró
d’aquesta ciutat, i situar-lo en el cos superior del retaule. a més que el regidor Calvis passi a la
capital immediatament, allà contractà el pintor Guillem Ferrer que cobrà 30 lliures per pintar
sant Jaume i l’escultor Sebastià Vives que cobrà 40 lliures per posar 700 pans d’or en el marc del
quadro. L’any 1795, es donen per concloses les obres de reforma amb la trona i el portal nou de
la capella del Roser.

En la matinada del 18 de febrer 1870 es va assolar la volta damunt el cor i al costat de
l’evangeli per manca de rafes, el retaule major, que quedà intacte, és desmuntat i guardat a
la rectoria, i els quadres i ornaments a la sagristia. La reconstrucció del temple començà el 16
d’abril 1882 i les obres es donen per acabades per les festes de Sant Jaume 1893.
Amb la reconstrucció del temple parroquial, el rector Ferragut encarrega un nou retaule
major a l’escultor alcudienc Llorenç Ferrer Martí, aquest acabà el primer cos que serviria de base
per a posar damunt, la imatge de sant Jaume i anys més tard l´escultor Miquel Arcas acaba els
dos cossos superiors l’any 1931.
El retaule continuava emmagatzemat dins la rectoria quan el poeta Miquel Costa i Llobera,
que estava restaurant l’església de Monti-Sion, en demanà la cessió al rector Mateu Alzamora,
que hi va accedir. El mes d’agost de 1899, és transportat amb carros a Pollença, i el mes de
setembre el restauren i pinten les banderes d’Espanya en el cos superior, i presideix l’altar major.
Quant a la imatge de la Immaculada la podem admirar al costat del presbiteri de la capella del
Sant Crist d’Alcúdia.
Molt bones festes de Sant Jaume 2021
Joan Joan Saurina

Ajuntament d’Alcúdia
Àrea de Festes

