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Salutació

 En acostar-nos al dia 8 de setembre, els llorencins i llorencines ens 
disposam a celebrar la festa de la Mare de Déu Trobada, entorn de la 
seva imatge que està fortament arrelada dins el cor i la fe dels ciutadans i 
ciutadanes  d’aquest poble.

 Són uns dies d’actes populars, en que participen totes les institu-
cions que han pogut i el poble en general, en una mútua interrelació, des 
del desig de treballar junts pel poble, cadascú des de la seva pròpia iden-
titat i sensibilitats. Des d’ara el nostre agraïment més sincer per la vostra 
participació i col·laboració. I vos animam a prendre part a tots els actes, 
especialment als que siguin més del vostre gust.

 Que trobem també un moment per a la pregària o l’eucaristia de 
la festa, mirant de lligar dins el nostre interior la fe i la vida i el compromís 
en el millorament de nosaltres mateixos i el món.

 Molts d’anys i bones festes. 

                                                    Jeroni i el Consell Parroquial.



Dissabte, 31 d’’agost
•  A les 16·30 h. Cursa ciclista per a categories base Festes de la Mare 

de Déu Trobada. Circuit tradicional.
 Organitza: Unió Ciclista Sant Llorenç.
 Col·labora:  Ajuntament. Veure Programes apart.

Diumenge, 1 de setembre
• XXX Cicloturistada. A les 9·00 h. Sortida des de la plaça de l’església. 

Recorregut tradicional. Obligatori dur casc. Les camisetes es posaran a la 
venda mitja hora abans pels qui no en tinguin.

 Organitza: Unió Ciclista Sant Llorenç.                                                                                                                                              

 Col·laboren:
 Família Brunet-Busco, Mil Begudes,
 Ajuntament de Sant Llorenç.                                                                                                                                                

• Paelles domingueres. A les 14·00 h. tast a l’estació.
 Organitza el grup de joves Granots i Sopes. 

• A les 18.00 h. Setena Crancada amb síndria: anada a peu a Son Milana. 
Sortida des de la plaça de l’església.

 Organitza: Grup dels Trescadors.



Divendres, 6 de setembre
• A les 20·30 h. Inauguració de l’Exposició Filatèlica amb la temàtica 

“Molins de farina”. Oberta fins dilluns dia 9, a la rectoria.
 Organitza: Grup Filatèlic Gent Cardassana.  

• A les 21·00 h. Sopar a la fresca a la Plaça de l’Ajuntament, cadascú 
duu pa i taleca. Apuntar-se a ca s’Escaleta fins dia 3. Es farà una rifa 
a benefici de les obres parroquials (Instal·lació elèctrica de l’església). 
L’Associació de Comerciants donarà un premi  a la taula decorada 
més divertida.

 La Vetlada serà amenitzada per la Tercera Edat: ball de saló i ball de línia 
amb l’animació de Miquel Coronel.

 Col·laboren: Ajuntament de Sant Llorenç, Associació Tercera Edat, Asso-
ciació de Comerciants i Consell Parroquial.



Dissabte, 7 de setembre
• A les 9·30 h. repicada de campanes per convocar els nins i nines al Lloc 

Sagrat i fer un dibuix per oferir-lo a la Mare de Déu Trobada.
 Duis llapis de colors.

• A les 10·30 h. Jocs infantils a la Plaça de l’Església. Organitza AMIPA
 
•	 A les 16·30 h. Campionat de Tir al Colomí de Balears “Colombaire”. 

Lloc: Sa Grua.
 Organitza: Societat de Caçadors La Veda “Sant Llorenç-Son Carrió”.

•	 A les 16·30 h. Pedals en marxa, concentració a la plaça de l’Església. 
Organitza: grups de joves Granots i Sopes.

•	 A les 19·00 h. Partit de Lliga: C. D. Cardassar- C. D. Escolar

•	 A les 19·00 h. Sortida des de la rectoria a recollir buguenvíl·lia  per 
l’ofrena al lloc sagrat. (convé dur estisores).

•	 A les 20·30 h. Concert 4 Pobles - 1 Banda.
 Amb participació de: Banda de Capdepera • Sa Nostra Terra de Son 

Ferriol • Filharmònica Porrerenca • Banda de Sant Llorenç. 
 Hi haurà passa carrers des de l’església fins la plaça de l’Ajuntament, on 

tindrà lloc el concert.



Diumenge, 8 de setembre
Festa de la Mare de Déu Trobada

• XIVª  Trobada de Cavallistes de Sant Llorenç: Es convida a tota la gent 
vinculada al món del cavall (cavalls, egües, muls, mules, enganxats i a 
peu) que vulguin realitzar un petit recorregut pel terme de Sant Llorenç, 
i participar a l’Ofrena floral a la Mare de Déu Trobada. 

 Concentració a les 9·15 h. al voltant de l’Ajuntament. 
 Inici del recorregut a les 9·30 h. 

•	 A les 11·00 h. Ofrena floral a la Mare de Déu, en el lloc sagrat: per 
començar la desfilada es concentra tota la gent, grans i petits, amb les 
flors a punt  la plaça de l’Ajuntament .

•	 A les 14·00 h. Paella oberta a tothom, a S’Escola Nova, prèvia adquisi-
ció del tiquet. Programes apart. 

 Organitzada pels cavallistes

•	 A les 20·00 h. Eucaristia solemne i visita comunitària a la Mare de 
Déu Trobada, amb el cant de la Salve i els Goigs i l’entrega del brot 
d’alfabeguera. Participarà el cor parroquial i hi haurà el ball de l’oferta. 
Presidirà i predicarà Mn. Francesc Xavier Riutord Ortega.

•	 A les 21·00 h. Sopar pel socis de la Tercera Edat a la Plaça de 
l’Ajuntament. Preu del tiquet: 3 euros, presentant el carnet de soci. 
Inscripcions a la Tercera Edat fins dia 5. 

•	 A les 22·00 h. Ball de Bot a la Plaça de l’Església. Amb l’Agrupació Sa 
Torre. 

 Patrocinat per la Societat de Caçadors La Veda de Sant Llorenç-Son Ca-
rrió, amb  agraïment a la gent del Municipi que deixa practicar l’art tra-
dicional de la caça dins les seves finques. 



Divendres 20 i dissabte 21 
de setembre

• A les 21·00 h.  A S’Auditorium “Sa Màniga”, Representació de l’Obra 
“Flor de Card”, de Mn. Salvador Galmés. Grup “Esqueix Teatre”, dirigit 
per Joan Gomila. 




