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Festes!!! Davant una excessiva pretensió unificadora
envers el discurs fàcil de la globalitat, cal de cada vegada més, 
reafirmar-nos amb la nostra cultura, la nostra llengua i en conse-
qüència, també en les nostres festes patronals. 

Per això, no pensem que aquesta activitat lúdica tan pròpia 
com necessària de l’ésser humà sigui ni efímera ni trivial, tot el 
contrari; qui seria capaç de potenciar la unificació de les festes? 
És impossible imaginar-ho, només podria ésser fruit d’un deliri 
col·lectiu. 

Qualsevol dels actes de dins el programa respon a una pretensió, 
a una proposta d’un col·lectiu o d’una associació, elements bàsics 
per a la identificació del nostre programa, i és per això que es 
converteix en el programa de les festes de tots, unes festes desi-
tjades i anhelades, perquè l’ambient i l’energia que es crea amb 
les festes és únic, tot el poble surt al carrer per
mantenir i reafirmar les seves festes. 

Us desig, en nom de tot el consistori, molts d’anys i bones festes

Mateu Puigròs 
BATLE

Els llorencins tornam estar de festa. Si ja llegiu aquesta salutació és que en 
manco d’una setmana podrem tornar sortir al carrer a disfrutar d’aquesta 
setmana de diversió i entreteniment..
Tornam presentar un programa ple d’activitats que esperam sigui del vostre 
gust, un programa que és fruit del treball i la il·lusió de moltes entitats, 
associacions, grups d’amics... als que he d’agrair la seva implicació personal 
en aquesta setmana i la seva comprensió a l’hora d’entendre les condicions 
econòmiques que  marquen aquesta època de crisi.

Lluny queden aquells concerts de Manolo Escobar o José Guardiola,
Alaska, Hevia o Undrop... ara la situació és diferent, i és amb la col·laboració 
de tots que serà possible si més no, fer que les festes puguin ser igual 
d’entretingudes. Serà amb la participació de tots que
aconseguirem fer unes bones festes.

Els pobles dels voltants ens copien: Fires nocturnes, curses populars... és per 
això que seguim amb la línea d’un programa que funciona i al que aquests 
anys hi hem incorporat algunes novetats fruit de la imaginació i de les 
circumstancies que ens han fet cercar opcions amb manco despesa...

Esper que aquesta setmana sortiguem tots al carrer, facem una volta per la 
plaça i ens ho passem bé participant dels actes que més vos agradin.

Salut i Molts d’anys!!

Pep Gall
REGIDOR DE FESTES



DISSABTE 3 D’AGOST

12.00 h. Repicada de campanes i penjada de bandera. 
 A la plaça de l’Església 

16.30 h. I Gran Premi de Tir al Colomí de Mallorca a 10 coloms. 
 A sa Grua 
 Organitza: Societat de caçadors La Veda

20.00 h. Torneig de dards Festes Sant Llorenç. 
 Al bar sa Trobada. 
 Organitza: Club de Dards de Sant Llorenç 

DIUMENGE 4 D’AGOST

09.00 h. TRACTORRENTADA. 
 Concentració a la plaça de l’Església. 

10.00 h. Proves vàries amb els tractors.
 A les penyes de can Blanc 
 Organitza: Tractoristes de Sant Llorenç 

17.00 h. A l’Infern en bicicleta. 
 Inscripcions fins mitja hora abans a la plaça de l’Ajuntament.
 Obligatori dur casc.
 Organitza: Unió Ciclista Sant Llorenç. 

40 anys de la refundació de la banda de música de Sant Llorenç
Muntatge a càrrec de Joan Brunet  ·  Lloc: Al pati de la biblioteca

Exposició del material elaborat per l’alumnat dels tallers de Patchwork
De la tenda Un parell de coses   ·  Lloc: Al saló parroquial

Exposició col·lectiva de pintura a càrrec de Maria Huerga i Francisca Galmés 
Lloc: Sala petita de sa Rectoria

Exposició de les 20 camisetes de la Cursa Popular Nocturna
A ca s’Escaleta 

Horari de les exposicions: del 8 al 15 d’agost de 20 a 22 h.

Concurs de la persona famosa amb la camiseta de la cursa

Qui aconsegueixi fer una fotografia d’una persona famosa amb la camiseta de la cursa 
d’enguany posada, optarà a un premi sorpresa que serà lliurat el dia de la cursa. Les 
fotografies s’han de penjar al grup de facebook festes de Sant Llorenç des Cardassar!  i 
guanyarà la imatge que obtengui més “m’agrada”.  
El termini finalitzarà el diumenge dia 11 a les 00:00. 

I Concurs d’ensaïmades de Sant Llorenç. (A l’ensaïmada més plantosa i més bona). 

Les ensaïmades les han de dur a les 19:30 a la plaça de l’Església i han d’anar acom-
panyades d’un sobre tancat aferrat davall la llauna o palangana amb el nom de la 
persona concursant. 

I Concurs d’hortalisses grosses i estranyes.
 Entregar-les a les 19:30 a la plaça de l’Església. 
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21.00 h. Noctàmbuls teatre presenta l’obra “Panfonteta” 
 A la possessió de ses Talaies de Son Carrió
 Venda d’entrades:  a l’Auditòrium sa Màniga i a ca s’Escaleta 
 Preu: 10 €

DILLUNS 5 D’AGOST

17.00 h. Final de tennis dobles júnior. 
 A la pista de tennis municipal.

DIMARTS 6 D’AGOST 

16.30 h. Torneig de tennis taula.
 Al centre jove

17.00 h. Taller de fer ensaïmades.
 A càrrec de Francisca Galmés (sa madona des forn).Sant Llorenç encara  
 conserva la tradició de fer ensaïmades casolanes per a les festes més espe 
 cials, per això volem col·laborar per conservar aquesta tradició i que tothom  
 qui vulgui en pugui aprendre amb aquest taller.  Al forn de ca n’Amer. 
 Col.labora: Forn ca n’Amer

DIMECRES 7 D’AGOST 

16.30 h. Torneig de futbolí.
 Al centre jove
19.00 h. Final de dobles femení del torneig de tennis de les festes patronals. 
 A la pista de tennis municipal. 

20.30 h. Recital poètic-musical per a la recuperació de la memòria històrica,  
 homenatge a Bartomeu Rosselló-Pòrcel. 
 A l’Estació de Sant Llorenç
 Organitza: Obra Cultural Balear

DIJOUS 8 D’AGOST

17.00 h.  Torneig d’escacs escolar.
 Inscripcions al moment.
 Trofeus i obsequis per a totes les persones participants. 
 Al bar Can Pedro
 Organitza: Escacs Cardassar

18.00 h. Final de tennis júnior
 A la pista de tennis municipal.

19.00 h. Final de futbol 7 infantil
 Al camp de futbet Es Moleter

20.00 h. Final de tennis femení
 A la pista de tennis municipal.

20.00 h. Final de futbol 7 júnior 
 Al camp de futbet Es Moleter

21.00 h. Final de futbol 7 sènior
 Al camp de futbet Es Moleter



20.30 h. TRO DE FESTA.  Cercavila amb els gegants Jaume Belluguins i Angelina  
 Trebolina per inaugurar les exposicions amb l’acompanyament de la banda  
 de música de Sant Llorenç. 
 Sortida de ca s’Escaleta. 

21.30 h. Pregó a càrrec de Lourdes Melis: 
 “Els brodats a Sant Llorenç des Cardassar”. 
 A la plaça de l’Ajuntament

22.00 h. Cafè Teatre amb l’espectacle “Ja en som quatre”
 A càrrec d’Esqueix Teatre.
 A la plaça de l’Ajuntament.   
 I després continuarà la festa.... amb Esqueix Teatre

23.30 h. XVII Festa des Capell a sa Verga.
 Organitza: Pub sa Verga 

DIVENDRES 9 D’AGOST

10.30 h. a 13.30 h. i de 16.30 h. a 20.00 h.
 FESTA DE L’AIGUA. 
 PARC AQUÀTIC per a totes les edats:
 
 ·   Catapulta
 ·   Catarates gegants
 ·   Tobogan aquàtic

 ·   Pista lliscant
 ·   Batalla aquàtica de globus d’aigua
 ·   Piscines per als infants més petits 

 I el capvespre de 16:30 a 20:00 també: 

 Rocòdrom, taller de xapes, bàdminton, tallers de maquillatge... 
 Col·labora: Esports 85
 Al camp de futbol Es Moleter 

18.00 h. Taller d’iniciació al Patchwork per a tothom. 
 Preu: 2 €
 Al saló parroquial 

19.00 h. Final de tennis masculí sènior
 A la pista de tennis municipal 

20.30 h. Refresc per a la gent gran. Recollida de tiquets a ca s’Escaleta. 
 Lloc: Escola Nova

22.00 h. OLIMPÍADES RURALS. 
 Proves vàries: 

 ·   Duatló pagès
 ·   Lustic humol gloc
 ·   Surf & rostoll
 ·   Mens bessons



 ·   Prova cultural 
 ·   I alerta que no en facem una altra ....!!!

 Inscripcions a ca s’Escaleta. Categories masculina i femenina. Equips de 6  
 persones. Edat mínima 16 anys.
 Organitza: Tractoristes de Sant Llorenç. 
    Col.laboren: BALEÀRIA, Construccions Martet, Materials
 per a la construcció JB, Melchor Mascaró, Excavacions Toni Pascual,
 Llorenç Meco, Benzinera Cala Millor.
 A la plaça de l’Ajuntament.

DISSABTE 10 D’AGOST

03.30 h. V TRESCADA NOCTURNA A SA PUNTA DE N’AMER. 
 “De Sant Llorenç al Castell”. 
 A l’arribada xocolata amb ensaïmada. Inscripcions fins dia 9 a ca s’Escaleta.
 Organitza: Els Trescadors. 

10.30 h. DIADA INFANTIL. 
 Jocs populars per a tots els nins i nines.
 Al carrer Major i plaça de l’Església. 

12.30 h. FESTA D’ESPUMA INFANTIL I DISCOTECA. 
 A la plaça de l’Església 

20.00 h. Missa solemne en honor al patró Sant Llorenç.
 Predicarà i presidirà l’ofici Mn. Antoni Riutord Fullana.
 A l’església parroquial. 

20.30 h. Partida cap a la fira
 des de la plaça de l’Església, amb l’acompanyament dels xeremiers. 

A partir de les 20.00 h.
 XVII FIRA NOCTURNA  A L’ESTACIÓ.
 LA DIETA MEDITTERRÀNIA.
 Sopar de tapes Mediterrànies a la Fira amb els restaurants: 

 ·   Restaurant  Es Molí d’en Bou
 ·   Restaurant Cala Moreia
 ·   Restaurant Can Pedro
 ·   Sol i Vida Catering 
 ·   S’Esquerrà, espai gastronòmic
 ·   Andreu Genestra
 ·   Pastisseria can Roca
 ·   Magatzem Moyà 
 ·   Bodegues Torres
 ·   Cafès Sorbito

20.30 h. Actuació castellera a càrrec d’Al·lots de Llevant

A partir  de les 20.30 h.
 Presentació de la ginebra S’Loanes amb la tònica Indi, farà la presentació  
 Kike Bayano, millor cocteler de les Illes Balears.



21.30 h. Concert de JAZZ 
 amb el grup CHASCO JAZZ PROJECT.
  
22.30 h. Actuació d’ESKASSOS.

 I després música amb la furgo-espectacle
  de sa Font de ca na Robina.com  
 A l’Estació

00.30 h. VERBENA amb els grups: 
 
 ·   WITHOUT STRINGS
 ·   LOCAMOTORA
 ·   XIRIMINGUET BAND

 A la plaça de l’Ajuntament

DIUMENGE 11 D’AGOST

19.00 h. Partit de futbol MANACOR- CD CARDASSAR
 Al camp de futbol Es Moleter 

20.30 h. Presentació del llibre de Josep Cortès i Servera, a càrrec de Maria Eugè 
 nia Jaume, presidenta de la banda de música. 

 BANDA DE MÚSICA DE SANT LLORENÇ

 De la Filharmònica al Centre Musical A Contratemps (1887-2013)
 A damunt la biblioteca.

22.00 h. CAFÈ CONCERT amb els grups: 

 ·   MÚSIQUES
 ·   SONOR

 A la plaça de l’Església. 

DILLUNS 12 D’AGOST

18.00 h. Exhibició de natació sincronitzada. 
 A la piscina municipal
 Organitza: Club Sincro Inca

21.00 h. Classe col·lectiva de  ZUMBA- FITNESS PARTY CLASS.
 A càrrec de Ramón Martínez.
 A la plaça de l’Ajuntament. 
 
23.00 h. XX CURSA POPULAR NOCTURNA “Més sans que un gra d’all”.
 Sortida del carrer Major. 

 I després FESTA DE L’ESPUMA I DISCOTECA AMB EL DJ COVETTI. 
 A la plaça de l’Ajuntament.

 Venda de camisetes a ca s’Escaleta, delegació de Son Carrió, Delegació de sa  



 i passeig per l’estora vermella. 
 La gala estarà amenitzada pel grup musical Sansó&Nicolau. 
 A la plaça de l’Església

22.00 h.  MICROTEATRE PER A VEÏNATGE. 
 Aquesta producció  va guanyar el premi especial
 a la millor iniciativa teatral de l’any 2012. 

 Lloc de concentració i venda d’entrades: plaça de l’Església de Sant  
 Llorenç. Les entrades estaran a la venda a partir de les 20:00 hores
 Entrada: 3 € per funció.

 Tres obres de teatre, de quinze minuts de durada i per a uns quinze 
 espectadors cada funció.  Des del lloc de concentració, el públic 
 es desplaça als diferents llocs de representació.
 Les obres que es representaran són:  

 PORTAL 1: llibreria Rotes Noves 
 Títol: Desaparició (Desagertzeak)
 Autor i director: Jaume Miró
 Intèrprets: Margalida Grimalt, Joan Manel Vadell i Biel Bisquerra
 Sinopsi: Don Biel Ballonga ha desaparegut i els diaris que expliquen la  
 notícia no han arribat a la llibreria d’en Xesc. Na Mònica creu saber qui l’ha  
 segrestat: el basc que tot just acaba d’instal·lar-se a la casa del davant. I és  
 que als pobles tots ho sabem tot de tothom. Però dissimulam... o no? 
 Gènere: Comèdia negra

 Coma i el dia de la fira a l’Estació. 
  Preu: 5 €

00.00 h. Lliurament del premi del concurs de
  la persona famosa amb la camiseta.
 A la plaça de l’Ajuntament

DIMARTS DIA 13 D’AGOST

18.00 h. Curses d’atletisme infantil. 
 Inscripcions 1 hora abans a ca s’Escaleta. 
 Organitza: Malalts de Turmell. 

20.00 h. I Concurs d’ensaïmades de Sant Llorenç.
 (A l’ensaïmada més plantosa i més bona). 

 I Concurs d’hortalisses grosses i estranyes. 
 A la plaça de l’Església. 

21.00 h.  Lliurament dels PREMIS 2012
 de l’Associació de teatres a les propostes següents:
 - millor actriu: Lluqui Herrero per El sopar i per Pares (microteatre)
 - millor actor: Josep Mercadal, per Lucrècia
 - millor espectacle: Lucrècia
 - millor director: Joan Carles Bellviure, per El sopar
 - premi especial a la millor iniciativa teatral: el microteatre
 Arribada dels actors i actrius amb el cotxe oficial a les 21:00



  PORTAL 2: Carrer Major, 24
 Títol: Un bus a Barcelona
 Autor i director: Xavier Núñez
 Intèrprets: Laura Pons, Joan Bibiloni i Xavier Núñez
 Sinopsi: en Guillem i na Marta són un matrimoni gran que viu la seva rutina.  
 Un dia varen fer un viatge a Barcelona i ell va fer una promesa. Allò que  
 descriu una persona són els seus fets. Nosaltres som la nostra paraula.
 Gènere: Psicodrama romàntic

 PORTAL 3: (a determinar)
 Títol: Pares
 Autor i director: Toni Lluís Reyes 
 Intèrprets: Lluqui Herrero i Miquel Àngel Torrens
 Sinopsi: Segons sembla, en aquesta vida les persones haurien de fer tres  
 coses: sembrar un arbre, escriure un llibre i tenir un fill.
 Gènere: Teatre document

22.30 h. SOPAR A LA GRESCA de pa i taleca (veniu amb disfressa) 
 A la plaça de l’Ajuntament
 Organitza: Granots i sopes

01.00 h. PROCESSÓ DEL REI GRANOT  i festa Granot Power 380. 
 A la plaça de l’Església. 

DIMECRES 14 D’AGOST

19.00 h. Animació infantil a càrrec de  PETITS PIRATES
 A la plaça de l’Església

20.30 h. Documental de l’Associació Aproscom
 “A vegades somniam”, de Pau Quina i Rafel de can Renou (Tira tira d’IB3). 
 A l’Escola Nova 

22.00 h. GRAN VERBENA AMB ELS GRUPS: 

 ·   BANDA DE MÚSICA DE SANT LLORENÇ
 ·   LA CANCIÓN DEL VERANO
 ·   HORRIS KAMOI
 ·   PIRATES PIRATS

 A la plaça de l’Ajuntament 

DIJOUS 15 D’AGOST

21.00 h.  Entrega de medalles dels donants de sang
 A la plaça de l’Ajuntament 

22.00 h. BALL DE BOT amb els grups:
 ·   Aires de pagesia
 ·   Esclafits i castanyetes 
 A la plaça de l’Ajuntament 



DIUMENGE 18 D’AGOST 

10.00 h. a 17.00 h.
 Exhibició de 4x4 i exhibició de cotxes amb comandament a distància. 
 A darrere la Benzinera. 
 Organitza: Granots 4x4

DISSABTE 24 D’AGOST

19.00 h. V CURSA MALALTS DE TURMELL. 
  Partida i arribada a la plaça de l’Església. 

INFO FESTES

El dijous 8 d’agost no hi haurà mercat, el dia 15 si. 

Per les festes mou-te a peu o en bicicleta

Recollida selectiva de residus: 
Durant les festes hi haurà àrees d’aportació per la recollida selectiva de residus, aquí 
podreu separar el paper, vidre i envasos lleugers. Utilitzeu-les !!!

Recordau que l’horari per tirar els residus dins els contenidors és de les 19.00 h a les 
22.00 h. Col·laborau per mantenir el municipi ben net. 

Recordau que els wc estan situats al carrer Esperança, utilitzeu-los!!!

L’entrada al centre d’oci infantil Pam i Pipa serà gratuïta durant les festes del 8 al 15 
d’agost

Per més informació: 
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
971838393
www.santllorenc.es

I també pots consultar el programa i enviar les teves fotos de les festes al portal web 
de les festes.

amb la col·laboració de BITGRUP. 

www.festessantllorenc.es



www.festessantllorenc.es


