
Inscripcions a les beneïdes i per fer foguerons:

Sant Llorenç: Oficines generals de l’Ajuntament: 971 83 83 93
            Ca s’Escaleta: 971 56 95 49

Delegació de Son Carrió: 971 56 96 19

Delegació de sa Coma: 971 81 20 83

L’Ajuntament obsequiarà cada fogueró amb una caixa de vi, que hau-
reu de passar a recollir a l’Ajuntament o delegacions.

Premis carrosses:

1r 300 € i ensalmada

2n 240 € i ensalmada

3r 200 € i ensalmada

El jurat valorarà:

Tipisme: Relació amb Sant Antoni: duen animals, van vestits de   
 manera tradicional...

Feina: feina que ha duit la carrossa i impressió artística.

Animació: la gent que va damunt les carrosses canten gloses   
     durant el recorregut, fan participar el públic, fan “feina”...

Altres aspectes que cregui convenients.

Obsequis de participació per a tothom:

Carrosses sense premi: 50 € i ensaïmada

Comparses i carretons:  20 € i ensaïmada

Cavalls: 10 €      
 
Per recollir el premi o l’obsequi de participació, és obligatori presentar 
l’acreditació corresponent, així com el DNI. Els menors d’edat hauran 
de venir acompanyats d’una persona adulta.

Una persona responsable de cada carrossa haurà de signar una autorit-
zació de responsabilitat segons la qual es compromet a no utilitzar ele-
ments pirotècnics durant les Beneïdes, així com, en el cas d’assistir amb 
animals, impedir que facin curses o corregudes, procurant en tot moment 
evitar situacions de risc potencial i que els animals estiguin tranquils.

Dia 17, el punt verd de Sant Llorenç  estarà obert de les 17 a les 18 
hores per a tothom que vulgui anar a desmuntar les carrosses.

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar es reserva el dret a decla-
rar desert algun dels premis. 
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Dissabte, 11
19:00-22:00. Firó de Sant Antoni a la plaça de l’Església.

20:00. Assaig dels goigs de Sant Antoni a sa rectoria i lliura-
ment del premi del concurs del cartell. Seguidament, 
ball dels dimonions i torrada popular de pa i taleca a la 
plaça de l’Església. 

Diumenge, 12
13:30. Torrada de Sant Antoni i ball per als socis de la 3a 

Edat. Preu: 5 €. A la plaça de l’Església. Organitza: As-
sociació de jubilats i pensionistes de Sant Llorenç.

Dimecres, 15
20:00. Conferència: La festa de Sant Antoni, a càrrec de To-

màs Martínez. A sa Rectoria.

Dijous, 16
10:30. Primer ball dels dimonis a sa Rectoria. Visitaran: centre 

de Dia, escoleta Card i escola Mestre Guillem Galmés.

12:00. Fogueró a l’escola Mestre Guillem Galmés amb la 
participació dels dimonis. 

A partir de les 13:00. Tapes de Sant Antoni pels bars i 
restaurants participants (bar VB, rest. sa Plaça, bar sa 
Trobada, bar Nou, sa Guàtlera, bar Olímpic, Can Pedro, 
Can Neula, Odissea’s). 

17:00. Sortida dels dimonis de sa Rectoria i volta pel centre.

19:00. Lectura de l’argument i cant dels goigs a sa Rectoria. Se-
guidament, tro d’encesa dels foguerons i volta dels dimo-
nis acompanyats de la Banda de Música de Sant Llorenç.

Divendres, 17
15:30. Beneïdes de Sant Antoni. Concentració de les carrosses 

a les 15:00 a la plaça Jaume Santandreu i voltants. Es 
faran 2 voltes al recorregut. Els premis es lliuraran des-
prés de la segona volta a ca s’Escaleta.

 Seguidament, volta de Sant Antoni i els dimonis per les 
cases (prèvia inscripció al Sobreposat).

A partir de les 18:00. Torrada i exhibició de ball infantil a 
càrrec dels Revetllers. A la plaça de l’Església.

19:30. Missa de Sant Antoni.

20:00. Darrer ball. A la plaça de l’Església.

Dissabte, 25
21:00. Torrada i ximbombada organitzada pel grup de joves 

Granots i Sopes. Al carrer des Turó. 

Dijous, 16 
16:00. Sortida dels dimonis de ca n’Apol·lònia per anar a ballar a 

cals Tonis i Tonines que ho hagin sol·licitat (a la delegació 
fins dia 14), acompanyats pels xeremiers Puig de sa Font.

20:00. Ball del dimoni gros a ca n’Apol·lònia i sortida amb 
tota la colla a ballar pels foguerons. Encesa del fogue-
ró de la plaça de l’Església i seguidament torrada per 
a tothom i ximbombada.

Divendres, 17 
10:00. Missa de Sant Antoni.

11:00. Beneïdes de Sant Antoni, amb l’acompanyament de 
la banda de música municipal. Concentració de car-
rosses a les 10:30 a la plaça Mossèn Alcover. 

12:30. Darrer ball dels dimonis.

Dijous, 16
11:00. Fogueró i torrada per a l’alumnat de l’escola Punta 

de n’Amer.

20:00. Encesa dels foguerons de la zona costanera. Volta 
dels dimonis de sa Coma pels foguerons.

20:30. Torrada al fogueró de l’AMIPA a l’escola Punta de 
n’Amer.

Dissabte, 18
20:00. Encesa del fogueró de la plaça del Talaiot i torrada, 

amb l’animació de la banda de música municipal i 
els dimonis de sa Coma.

Diumenge, 19 
11:30. Beneïdes de Sant Antoni i primer ball dels di-

monis de sa Coma. Amb l’acompanyament de la 
banda de música municipal. Concentració dels 
participants a les 11:15 a la plaça de les Este-
pes.

Dissabte, 25
14:00. Fogueró i torrada per als socis de la Gent gran de sa 

Coma. Al local de la 3a edat.
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