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Lloret de Vistalegre



Senyor batle, regidores i regidors, amigues i amics, bon vespre a tots.

Quan des de l’Ajuntament me proposaren fer el pregó, vaig contestar que m’ho pensaria, sort 
que no m’ho vaig pensar gaire, vaig dir que sí, guiat més per un sentiment, que per una re� exió 
raonada, per això és que avui som aquí. 

Un any més quan encara no hem oblidat del tot el ressò de les festes del nostre patró Sant Domin-
go, el poble de Lloret ja enceta la seva festa tan sentida i tan pròpia com és la festa des Sequer.

Quan veim els camps, eixuts com un os, amb la pell de la terra crivellada i torrada pels raigs del 
fort sol de la canícula estiuenca, que tantes hores  assolella les terres del pla de l’illa, de color 
groc, de la natura morta, que en força tornarà renéixer amb les pluges de la tardor, és quan es-
claten els � aires de la nostra festa. 

Aquests camps exposats al bater de sol i al baf de l’aire calent amb l’únic verd dels arbres i de 
manera destacada el verd de les � gueres, que amb el seu fullam, acaronat per febles bufades 
d’oratjol, d’un verd intens, posen un punt de vida enmig dels rostolls i l’herba morta del color de 
la palla. 

Les � gueres són una nota de vida dins el camp mallorquí, per desgracia cada vegada menys 
nombroses, moltes han estat arrabassades per la mà de l’home, que a vegades amb la seva 
actitud, la seva manera d’obrar, condemna i fa morir una natura, uns arbres que des de temps 
immemorials, tan de fruit han donat i tantes boques han assaciat amb els seus fruits, siconis, que 
són les � gues. 

Sementers tan extensos que en la nostra infantesa eren un delit per a la vista i per a l’esperit. 
Ombres generoses i espesses que a l’estiu encobeïen a porcs i a ovelles, a conills i a llebres, dins 
els ribolls que envoltaven la soca, creant un microclima de frescor que contrastava amb la forta 
calor i el fort sol fora de l’aixopluc de les seves branques, una ombra protectora, com un oasi 

enmig del desert. 

No en parlem dels forats de la soca a on el puput 
sura la seva nierada i de les seves branques atalaia 
del xoric per vigilar els voltants, suport de nierons 

d’ocells, que en haver abandonat el niu tornen per espipellar la dolçor de les seves � gues, així 
com les abelles que també gaudeixen del seu nèctar vertadera delícia pels sentits. Figues que els 
homes engoleixen com a vertaders regals de la natura, de la nostra maltractada i menyspreada 
� guera. Que els tractors amb les seves arades dibuixen unes retxes damunt la terra, uns solcs 
massa fondos per a les arrels que nodreixen l’arbre i que les arrabassen tallant les seves venes 
esqueixades per les reies i sense escoltar els gemecs de la pobra � guera i que per desgràcia han 
fet minvar i desaparèixer tants de � guerals del nostre estimat camp i de la nostra illa.

Aquelles tires semblants a una processó o com a teringues, que es veien a les possessions, una 
rere l’altre, fent dibuix de vinya castellana (mirades de qualsevol part feien tira), que els nostres 
padrins i repadrins havien obert la terra fent els clots, picant amb picó, manuella, càvec i senalla 
i que regaren amb la seva suor perquè poguessin eixamplar i estendre les arrels i tenir un arbre 
ufanós, bo i gros, per desgràcia cada vegada hi ha menys � guerals i aquestes tires són males 
de veure. 

El camp està adormit, està en “stand by”, pareix que està esperant temps millors, temps que tal 
vegada no tornaran ser com abans, en que cada llobada era una obra d’art, ben cavada, amb la 
terra ben � uixa, sense herbes ni esbarzers i de la que els bons pagesos es sentien orgullosos. 
Figueres i � guerals que en l’hivern romanen nus, hivernant, adormides amb les branques sense 
fulles, que pareixen mortes, però no ho són, només descansen per esser un esclat de vida i fruit a 
la primavera i a l’estiu. Figueres que juntament amb ametlers, vinyes i oliveres, eren un emblema, 
un tarannà, una taca de verdor, una nota característica i distintiva del camp mallorquí. Esperem 
que siguin essent tot un símbol i un referent de la nostra tan mal menada pagesia. 

Ara vos parlaré un poc de l’origen de la Festa des Sequer. “Començàrem un dia plujos de se-
tembre d’ara fa set anys damunt s’era de Son Joan Jaume”. Amb aquestes paraules comença 
un article publicat a la revista Es Pi Gros d’agost/setembre del 1986 en Felip Munar, gràcies a 
aquest article, sabem que es primer Sequer fet per recuperar les festes de sequer que es feien 
a les possessions damunt les eres en acabar les feines de collir i assecar les � gues, es va fer 
l’any 1980, vol dir que enguany fa 38 anys que va començar a fer-se 
aquesta festa. 
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Aquest mateix article diu que la Festa des Sequer de l’any 1986 es va fer dia 13 de setembre i 
s’exposaren 14 castes de � gues. Dia 19 de setembre de 1987, va ser el darrer any de la primera 
època que es va fer la Festa des Sequer i aquest any va venir el president del Parlament Balear, 
el sr. Jeroni Albertí, així � gura en el Pi Gros d’octubre del 1987. Llavors hi hagué un parèntesis 
de dos anys, 1988 i 1989, en que no es va fer la festa des Sequer. En Es Pi Gros de setembre/
octubre de 1988 na Ben Vista diu en l’article titulat “Carrossa des Sequer”:“Ja que ens privaren 
d’una festa que a mi m’agradava molt, llavors per disculpar-se feren una carrossa ben garrida 
per anar a Petra a la festa d’homenatge a Fra Juníper Serra”. 

Per altre part en el programa de l’any 2000 posa 11 edició, segona època, vol dir que es tornar 
a fer la Festa a partir de 1990. 

Els pioners de la primera època agrupats baix el nom, primer de Comissió de Música i després 
de Comissió des Sequer, començaren la festa l’any 1980 i la feren � ns el 1987. Després de dos 
anys inactiva, l’any 1990, es va reprendre la festa baix l’organització del grup anomenat Sa Font 
Figuera.

Vos xerraré de la segona època d’aquesta festa, que és la que conec més ja que vaig formar 
part del grup de Sa Font Figuera. Era un grup de persones molt nombrós, unes participaven de 
manera habitual, altres de manera puntual, però  hi havia entre 100 i 150 persones, o tal vegada 
més, que col·laboraven en les feines envoltant la Festa. Com sempre uns col·laboraven més i 
altres menys, però que se sentien identi� cades i que formaven part de la festa, la sa sentien com 
a seva, era un sentiment que va anar arrelant dins el poble, qui més qui menys sentia un orgull 
i una satisfacció profunda quan xerrava des Sequer, el poble se sentia la Festa com a seva, com 
una festa de Lloret i dels lloritans.

La gent participava de moltes maneres, ja que les feines envoltant la Festa eren moltes i molt 
variades, uns fent greixoneres de � gues seques, altres fent arrop i pa de � ga, altres fent plats en 
el quals un dels seus ingredients era la � ga, altres deixant eines, vestimentes i ormetjos, per fer 
l’exposició, altres construint la caseta del sequer o una cuina i menjador antics, fent un hort, un 
molí, un claper, una era amb la seva lloca i els seus pollets, una sínia, reproduint la Font Figuera a 

mida real, altres decorant i cuidant els detalls que com-
pletaven l’exposició i  fent el repèl per acabar d’en-
llestir i lluir tot el conjunt que en revoltava i embellia 
l’exposició de les diverses castes de � gues, albacor, 
roja o � or, bordissot blanca i negre, martinenca, 

paratjal, de la roca, hivernenca, verdal, de la Mare de Déu de Lluch, de la reina, de l’Empordà, 
galantina o alacantina, algerina, brocalet, de la tira, de la senyora, sitcelis, ull de perdiu, den Tià 
Penya, coll de dama blanca i negra, martina, pèl de bou... per citar-ne algunes, uns altres se’n 
cuidaven d’anar a cercar altres castes de � gues per diversos indrets de Lloret i pobles de l’illa, 
per exemple vos diré que la bergunya la duien de Banyalbufar, la de la reina d’Orient, la francesa 
i la de la pera de Pollença, la des torrent de Bànyols d’Alaró, de Sant Joan la de la plata, de Llubí 
la den Cosme Manyo, de Manacor la bala� . La porquenya blanca i negre de Son Sant Martí de 
Petra, vos contaré una anècdota d’aquesta. Va succeir que quan el que va anar a cercar-la es 
va trobar en que hi havia la guàrdia civil i forces de seguretat que no el deixaren passar, el motiu 
era que el govern del primer pacte de progres estava reunit a les cases de la possessió, tot es va 
aclarir i va poder dur les � gues.

Altres persones se’n cuidaven de dur � gues fresques que s’estenien damunt canyissos perquè 
la gent les pogués degustar. Tan bones les trobaven que no en deixaven espipellada. Altres feien 
les herbes, tant dolces com seques, perquè tots els que venien a la festa les poguessin assaborir, 
alguns n’hi havia que les assaborien un poc massa. Juntament amb les greixoneres de � gues 
seques que també es podien degustar, eren un delit per a tota la gent que ens visitava i gaudia de 
la festa. El grup de Sa Font Figuera animava la vetlada amb la ballada que feia damunt la plaça, 
seguida de ball obert per a tots els que hi volien participar, també ballaven el ball de l’oferta, ja 
que en aquells anys no podia faltar la missa, que era un acte més de la festa. Altres duien el bar 
per cobrir les despeses de la festa.

Amb una paraula, molta, molta de gent participava, donava una mà i sentia com si la festa fos 
seva, sa sentien part de la festa.

Després de Sant Domingo, quasi cada horabaixa i vespres del mes d’agost compareixia a la plaça 
un grup nombrós de gent, teniu en compte que la festa des sequer, en aquell temps, es feia més 
tard, a mitjans de setembre, ja que les � gues maduraven més tard que ara, això vol dir que hi 
havia més dies que ara de feina, que a més de les reunions que fèiem per organitzar la festa, triar 
la temàtica, crear el distints grups de feina, posàvem � l a l’agulla i, per exemple record, que amb 
tractors i remolcs, grans i petits anàvem a recollir pedres tant per dins la comuna com a 
caramulls de particulars, plens de esbarzers, fent viatges per poder construir 
els elements de l’exposició, traginar terra roja per sembrar un hort i ordi 



dins el centre, aquest ordi quan va créixer componia unes lletres que deien Sequer i en números 
l’any. Un any férem un mosaic ajuntant trossos petits de rajoles, l’escut de Lloret, que ara ocupa 
un lloc preeminent dins el saló de plens de l’ajuntament, la feinada i les nerviades que ens va 
costar per fer-lo, varen valer la pena.  

En aquestes dates es va � lmar un vídeo on es podia veure l’elaboració de � gues seques passades 
pel forn, com es feia el pa de � ga i també l’arrop. També es podia veure tot el procés que es fa 
per fer un canyís, també � lmaren les diverses castes de � gues i � gueres que teníem a l’abast 
dins el terme de Lloret, amb una explicació de les característiques de cada una de elles, � gues 
i � gueres. Per cert podem dir que la brocalet, que sapiguem, només es va trobar dins el terme 
de Lloret, altres que també s’hi trobaren, foren la martina i la sitcelis, pèl de bou, santmartina, 
miralla i carlina, escasses al resta de l’illa. L’any passat a Lloret es va trobar una casta de � ga no 
documentada a la qual se li va posar el nom de Son Pèl, lloc a on hi ha la � guera. 

El sequer en aquells anys el cuidàrem tant que � ns i tot un any es va anomenar un cap de proto-
col, que com diu la paraula orientava a la comitiva les passes que havia de fer i l’ordre establert 
per visitar tot el que es feia al voltant de la festa, i em va tocar a mi fer aquesta feina.

En aquells dies hi havia dues persones que avui ja no hi són i que les vull anomenar, les vull re-
cordar: una era na Maria Xineta, que era un puntal per a l’organització de la festa, i especialment 
per a la decoració; i l’altre era n’Adela, que amb la seva alegria i optimisme donava una mà allà 
on feia falta. 

Aquestes vetlades de feina, mentre els al·lots estones ajudaven i altres corrien i jugaven per 
damunt la plaça, solien acabar quasi sempre amb un pa amb oli o un trempó, allà on peus davall 
taula, se llimaven les diferències d’opinió i es discutia o xerrava de la feina feta i de la pendent 
per l’endemà i sempre s’arribava a un consens. Eren aquells sopars que unien el grup i el feien 
fort davant les di� cultats i problemes que sorgien “sobre la marcha”. En aquestes xerrades se 
congriava l’esperit i l’ànima del sequer, ens encoratjava i feia que féssim pinya i traspuava un 
esperit d’amistat i companyerisme, que era el vertader esperit i la pedra de toc, era el motor que 
ens movia a actuar i a fer tanta de feina per gaudir tots, lloritans i esterns, d’un vespre, una nit, 

que anomenàvem la Festa des Sequer. 

Hi havia gent que ens deia: “No sé com podeu fer 
tanta feina, vos ha sortit brodat”, i nosaltres els 
dèiem que no ens havia duit tanta feina com pa-

reixia, i era perquè la fèiem de gust i no ens costava fer-la, passàvem tant de gust o més de 
preparar el Sequer com del dia de la festa, i era per aquest esperit de grup i d’enteniment que hi 
havia, per aquesta germanor, per aquesta ajuda desinteressada, que jo vull anomenar i batejar 
com “l’esperit del sequer”, el batec d’un poble.

No m’agrada citar noms, perquè sempre en deixes qualcun, però no puc deixar d’expressar, en 
nom dels grups la Font Figuera i del Sequer, el nostre reconeixement i gratitud a dues persones, 
dos llucmajorers , en Josep Sacarès i Mulet, coautor del llibre “Les � gueres mallorquines”, que va 
ser el primer que ens va facilitar noves castes de � gues per exposar en el sequer, i en Montserrat 
Pons i Boscana “l’apotecari de les � gues”, autor del llibre “Les � gueres a les Illes Balears” i que 
ha sembrat i parit el camp d’experimentació de Son Mut Nou, conegut a molts d’indrets, i que 
sense ell, seria impossible tenir aquesta nombrosa varietat de � gues.

Un any el temps de la missa, me’n vaig témer que faltaven quatre o cinc castes de � gues, de les 
més comunes, i vaig anar a cercar-les pels voltants de Lloret. 

Enguany hem volgut que els al·lots de l’escola de Lloret, sabessin de primera mà que és el 
Sequer. Durant el curs passat, un grup de dues o tres persones, vàrem realitzar una sèrie d’ac-
tivitats amb el grup de sisè. Primer explicant-los que és una tradició, i posteriorment la tradició 
del sequer, ja que si no coneixen la festa, no poden estimar-la mai i participar-hi. Aprengueren 
a fer un canyís, un ganxo, corda d’espart i sembraren una vintena de � gueres dins cossiols que 
quasi totes han aferrat i que demà dia del Sequer exposaran conjuntament amb una sèrie de 
treballs fet per ells, relacionats amb el Sequer. La � nalitat d’aquestes activitats es que coneguin 
i s’engresquin una mica amb la festa des Sequer i qui sap, si tal vegada tornin sentir i recuperar 
aquest esperit del Sequer que noltres un dia sentírem.

Record que quan era nin anàvem per diferents � nques a aplegar � gues, un parell d’anys mon 
pare va llogar un � gueral, cosa molt habitual en aquell temps, la mitat de les � gues per l’amo i 
l’altra mitat pel llogater, que feia la feina de aplegar-les i assecar-les, per Pina també se llogaven 
corrals de � gueres de moro, amb l’objectiu d’engreixar els porcs. El sequer consistia en escampar 
les � gues damunt els canyissos perquè s’assecassin amb el fort sol de l’estiu, els 
vespres aquests canyissos s’acaramullaven, es posaven un damunt l’altre 
i perquè les � gues no s’esclafassin, damunt cada canyís hi havia 



dues barres. No en parlem si plovia, escapats anàvem a entrar es canyissos dins la caseta, que 
quasi sempre estaven escampats per damunt l’era. 

Com que hi havia anys en que plovia molt, era molt mal de fer el sequer i es va provar de fer 
piques, petits safaretjos a on hi posaven les � gues verdes, les quals agafaven el bull, però això no 
va anar del tot bé, perquè quan fermentaven i bullien solien rebentar la pica. 

Ara vos contaré una anècdota que li va passar a nen Gabriel Janer Manila i que relata en el seu 
llibre “Ha nevat sobre Yesterday”: 

     - A un sequer quan era al·lot li va picar una abella i va plorar molt, i sa tia no hagué de pen-
sar-ho, s’alçà la falda, pixà fort, pot ser aquell roi hauria xapat una roca, agafà una embosta 
del fang que havia fet i li va plantà a la cama damunt el � bló, damunt la picada. 

Això ell ho conta, però quan jo era nin vaig veure més d’una dona fer aquest fet d’alçar-se un poc 
la falda, eixancar les cames i amollar-li.

Per anar a collir � gues no podien faltar el manegots, les dones, se cobrien els braços i els da-
munts de les mans, per evitar el contacte amb la lletrada, que coïa molt i feia taques, cremava 
la pell. Lo que no hi faltava tampoc, eren les cançons, com aquella que diu:

Sa nostra � gueralera / ha caiguda d’un cimal /
i diu que no s’ha fet mal /perquè no se’n riguin d’ella.

Del sequer, les � gues més rueques eren pel consum dels porcs , i les més bones pel consum 
humà, algunes, ja seques i fornejades es posaven ben pitjades dins caixonets de fusta, olletes o 
alfàbies, i altres s’esclafaven pitjant damunt el capoll, la � ga feia com un rotlo amb forma d’estre-
lla ja que així assecava més aviat, llavors quan eren ben seques també se fornejaven i s’ajuntaven 
dues � gues i feien lo que es diu un acop, i es feia lo que s’anomena � gues seques, a més de les 
� gues hi posaven llavors d’anís, cassalla o anís i les cobrien amb fulles de � guera, a l’hivern amb 
el fred, aquelles olletes de � gues seques eren el corn de l’abundància. Per les matances no podia 

faltar l’olleta de � gues seques. Record que la padrina en 
feia un caixonet per regalar al metge. 

Una � ga per esser bona / ha de tenir tres senyals/
crivellada, secaiona / i picada d’animals.

Les � gues seques, els anys de la postguerra, els anys de la fam, salvaren moltes persones de 
passar rusca, eren un aliment molt important per a la supervivència.

Mirau si era important una � guera que en Josep Sacarès me va contar que el seu padrí a Lluc-
major, anava a jornal, però en acabar el jornal se n’anava a fora vila a un tros seu i feia clots de 
� guera. Ell i la dona amb un llum d’oli feien el clot de nit i com que havia de ser gros, la dona amb 
una corriola treia les senalles que ell omplia al fons del clot. 

Ara vos diré algunes dites damunt la � guera:

 - Foc de � guera, foc de quimera (el foc de � guera es � uix, dura poc).

 - Per Sant Pere en revolten la � guera (per Sant Pere hi ha les primeres � gues � ors).

 - Fer � ga (ser dèbil, es genolls es dobleguen).

 - Mig � ga, mig raïm (que no se de� neix de manera clara).

 - Beure es cop com sa � guera (beure i sofrir calladament).

 - Sembrar una � guera (caure i fer-se una genollera).

Acabaré amb un tros d’un poema escrit per na Maria Antònia Salvà:

Les � gueres fan aquí / belles ombres regalades /
I � gues � ors crivellades / per la frescor del matí.

I des de aquest esperit des Sequer, desitjar-vos bona nit i bona festa des Sequer.

Que esclati la festa! Visca es Sequer!

Xesc Oliver Jaume



A les 20.00 h. Presentació del llibre del Dr. 
Carles Amengual «L’hort de 

les rondalles mallorquines» a càrrec de Ma-
ria Magdalena Gelabert i de Carles Amengual. 
Es tracta d’un buidatge de les mencions botàni-
ques que es troben a les tres mil pàgines de les 
433 rondalles que, en 24 toms, va recollir Antoni 
Maria Alcover de la tradició oral de l’illa. Estruc-
turat per tipus de planta o arbre, el llibre conté 
les citacions textuals, el títol de la rondalla on 
apareix, a més d’algunes especifi cacions popu-
lars i científi ques de cada planta. “Les rondalles 
són d’una saviesa extraordinària”, afi rma Carles 
Amengual. 
Lloc: Plaça de l’Església

A les 21.00 h. Presentació del llibre d´Espe-
rança Llabrés “Figueres i fi -

gues. Història i simbolisme. Receptari” a càrrec 
de Felip Munar i Esperança Llabrés 
Lloc: Plaça de l’Església

Programa des Sequer 2018

A les 21.00 h. Pregó del Sequer 2018 a 
càrrec de Sr. Miquel Calent.

En acabar hi haurà una espipellada per a tothom.
Lloc: Placeta dels tarongers

A les 18.00 h. Amollada de coets i rebuda 
d’autoritats.

Lloc: Davant l’Ajuntament

18.00 h. Rebuda dels Figueralers joves i Crida a 
la festa. Recollida dels Figueralers ma-

jors pel grup de gent vestida a l’ample, Figuera-
lers joves, Gegants Figueralers Domingo i Loreto, 
agrupació Brocalet, Susurros isleños de Gran Ca-
naria i autoritats acompanyats pels xeremiers.

(Convidam als veïnats de la plaça Jaume I, Costa 
des Pou, carrers de Ses Parres, Mn Antoni Maria 
Alcover i Major a treure els domassos i a deixar 
engalanats els carrers per al cercavila).

Lloc: Davant l’Ajuntament, cercavila recollint
els fi gueralers en el seu domicili. 

A les 19.00 h. INAUGURACIÓ de l’exposició de 
classes de fi gues (SEQUER 2018 ). Lloc: Claustre.

INAUGURACIÓ de l’exposició «Formes i colors» a 
càrrec d’Antònia Puiggròs.
Lloc: Casal dels Tarongers

INAUGURACIÓ de l’exposició «Art i disseny» a 
càrrec de Marga Camps.
Lloc: Casal dels Tarongers (sala d’alt)

INAUGURACIÓ de l’exposició «Pintures del Se-
quer» a càrrec de Joan Vallespir i Aguiló.
Lloc: Casal de Can Bolero

INAUGURACIÓ de l’exposició de pintura «Algues» 
a càrrec d’Antònia Fuster. Lloc: Cova des Pou

INAUGURACIÓ de l’exposició «Bonsais de fi gue-
res» a càrrec de l’Associació Bonsai Llevant.
Lloc: Voltes de Can Bolero i Casal dels Tarongers

INAUGURACIÓ de l’exposició «Eines del camp en 
miniatura». Lloc: Can Bolero (sala d’alt)

INAUGURACIÓ de l’exposició de pintura amb tèc-
nica mixta «Paisatges de Mallorca» a càrrec 
d’Emira Myftiu. Lloc: Antic Centre Sanitari

INAUGURACIÓ del clàssic mercat artesà inclòs 
dins el recorregut de la Festa.

INAUGURACIÓ del Mercadet Gastronòmic on es 
vendran tapes elaborades amb fi gues i altres 
productes amb la fi ga com a ingredient principal.
Lloc: Plaça de l’Església i Sa Riba

Hi haurà degustació de fi gues i fi gues seques al 
llarg del recorregut de la Fira.

Diumenge 26 d’agost

Dimecres 29 d’agost

Divendres 31 d’agost

1Dissabte de setembre

2Diumenge de setembre

 de l’exposició «Formes i colors» a 

A partir de les 19.00 h.   FIGATAPA
Venda de pintxos i tapes elaborades amb fi gues a 
tots els bars de Lloret. Es Fasser, Es Pou Nou, Ca’n 
Putxet i Poliesportiu.

A les 20.00 h. Representació del Quedo 
(tothom queda convidat a par-

ticipar-hi vestit a l’ample) i Mostra de ball de bot 
i de ball amb els grups:

SUSURROS ISLEÑOS 
(Gran Canaria)

Agrupació Cultural BROCALET

Lloc: Plaça Jaume I

A les 22.00 h. Ballada popular amb els grups:

BROCALET i SA TORRE
Hi haurà servei de bar. Lloc: Plaça Jaume I

A les 24.00 h. Gran Concert de

CRIS JUANICO
 i la seva banda

Cris Juanico presenta a la Festa del Sequer la 
nova Gira Mallorca 2018, amb un repertori reno-
vat que inclou també noves composicions. Amb 
formació de quartet de rock, es va perfi lant la 
sonoritat que vestirà el seu proper treball disco-
gràfi c que ha de sortir a fi nals de 2018.
Lloc: Pati de les escoles

A les 18.00 h. Partit de lliga:

UE LLORET vs SERRALTA
Lloc: Camp municipal Toni Coll Real



L’Ajuntament vol agrair a totes les entitats, associacions 
i particulars, encapçalats per la COMISSIÓ DEL SEQUER, la 
seva col·laboració desinteressada i la participació en els 
actes i activitats de la nostra festa, SENSE VOSALTRES HA-
GUÉS ESTAT IMPOSSIBLE FER UNA FESTA TAN LLUÏDA.
MOLTES  GRÀCIES!!!

Ajuntament de Lloret de Vistalegre


