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Amics i amigues:

Ja tornam a ser a les festes… Pareix un tòpic per començar, però és que és així…

Volia aprofitar aquesta salutació per comentar-vos un parell de coses, tampoc no hem 
d’embafar.

Vos volia parlar del pregó. Encetàrem amb els pregons més locals ja fa uns anys amb en 
Tomeu Pinxo, l’Associació de veïnats de Sant Llorenç, que ens va parlar de la història del tren, 
n’Ignasi i el seu cinema, l’Associació de Gent gran amb les anècdotes entranyables de na Ca-
talina, la història de la Banda de música, la recerca de na Lourdes sobre els brodats, la defensa 
de la llengua de la revista Flor de Card... Aquests personatges i associacions han contribuït a 
fer les festes més nostres, que les sentim més pròpies, i és per això que seguim amb la idea 
de donar protagonisme al nostre poble i enguany hem convidat a donar el sus a les festes 
a l’Associació Granots i Sopes, un grup de joves del poble que, tot i fer molt poc que s’han 
constituït oficialment, ja fa estona que organitzen i participen en diferents actes de la vida 
cultural i social del poble. Hem pensat en ells no només per això, sinó també per posar-los 
d’exemple d’una societat viva, que no es queda asseguda esperant que li serveixin les coses. 
Vivim uns temps canviants en què la gent no es conforma i es mou, i ha de ser així. 

No tenim un programa novedós, però sí un programa on hi ha participat un grapat de gent 
a la qual hem d’agrair el seu esforç i dedicació per gaudir d’una setmana de gresca i de fer 
poble. Un programa que ens ha de servir per fer-nos més veïnats.

Salut i molts d’anys!

Pep Gall, regidor de festes.
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Sempre sobren motius per celebrar les festes patronals. La totalitat de municipis de Mallorca 
ho celebren, de cada vegada més, amb més entusiasme i més propostes de participació, i 
aquí, al nostre municipi, també.

Després d’un parell d’anys d’una forta restricció inversora més per imperatiu legal que per 
la situació econòmica del nostre Ajuntament, ara tenim l’oportunitat d’anunciar nous pro-
jectes que, ben segur, milloraran i ampliaran l’oferta cultural i esportiva del nostre municipi.

La Sala Rigal a Sant Llorenç serà un dels projectes més importants a nivell cultural que s’hau-
ran executat durant els darrers anys. 

El Centre Esportiu a la zona costanera respondrà  a una insuficient dotació d’instal·lacions 
esportives a la zona costanera i també serà un fort impuls a la indústria turística. 

I, per acabar, ho vull fer amb la commemoració de l’any dels brodats, per fer honor a totes 
aquelles persones que han format part d’aquesta indústria manufacturera que ha format 
les arrels socials, culturals i econòmiques de la nostra societat llorencina actual. Per això, el 
programa en si forma part d’aquest homenatge, on també surt la declaració institucional. 
També dins les festes farem el descobriment de la placa del Passeig de les Brodadores.

Us desig unes bones festes a tothom.

Mateu Puigròs Sureda 
Batle de Sant Llorenç des Cardassar

Exposició de pintura Aina Galmés Roig

“Gènesis 6789”. 
A la sala petita de sa Rectoria
Horari: Cada dia de 20:00 a 22:00
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Dissabte 2 d’agost
16:30. Campionat de Balears de Tir al Colomí.
 A sa Grua.
 Organitza: Societat de caçadors La Veda.

17:00. Carreres ciclistes.
 Categoria base i open, puntuable per al campionat de Mallorca. 
 Veure programes apart. 
 Partida de la plaça de l’Església. 
 Organitza: Unió Ciclista Sant Llorenç.

Diumenge 3 d’agost
09:00. Tractorrentada.
 Anada en tractor a berenar a Infern.
 Concentració a la plaça de l’Església a les 8:30. 
 Organitza: Tractoristes de Sant Llorenç 

12:00. Repicada de campanes i penjada
 de la bandera de Sant Llorenç.
 A l’Església. 

18:00. A l’Infern en bicicleta. 
 Concentració 1/2 hora abans a la plaça de l’Ajuntament. 
 Obligació dur casc, a l’arribada gelat i ensaïmada per a tothom. 
 Organitza: Unió Ciclista Sant Llorenç. 

20:00. Trobada de ball en línia. 
 A càrrec de l’escola de ball d’Antoni Jaén i Antònia Duran. 
 A la plaça de l’Església.

Dilluns 4 d’agost
19:00. Final de tennis dobles femenina.
 A la pista de tennis municipal.

20:30. Final de  tennis dobles masculina.
 A la pista de tennis municipal.
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Dimarts 5 d’agost
17:00. Torneig de futbolí.
 Al Centre Jove.

21:00. Sessió d’entrenament a càrrec
 de Fitclub 24 Mallorca.  
 Iniciació al rugby per a totes les edats. Veure programa apart.
 Al camp de futbol Es Moleter.

Dimecres 6 d’agost
17:00. Torneig de tennis taula.
  Al Centre Jove. 

18:00. Taller de fer ensaïmades,
 a càrrec de dones de la Gent gran.
 A la plaça de l’Església i al bar de la Gent gran.  

19:00. Final de tennis individual femenina. 
 A la pista de tennis municipal.

20:30. Final de tennis individual masculina.  
 A la pista de tennis municipal.

20:00. Final de pàdel femenina
 Pista 1.
 A les pistes de pàdel de sa Teulera.

20:00. Final de pàdel masculina. 
 Pista 2. 
 A les pistes de pàdel de sa Teulera.
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Dijous 7 d’agost 
20:30. Tro de festa.  Cercavila amb els gegants Jaume Belluguins i Angelina 
 Trebolina amb l’acompanyament de la banda de música de Sant Llorenç. 
 Sortida de ca s’Escaleta. 

21:30. Pregó a càrrec de Clara Santandreu
 de l’Associació Granots i Sopes. 
 A la plaça de l’Ajuntament.

22:00. TA3 amb les obres: 

 Que vénen els americans. D’Albert Herranz.

 Merceria. De Josep R. Cerdà.

 El barril de l’amo en Tià Lladó. De Bernat Molina.

 A càrrec d’Esqueix Teatre. Dirigeix Tomàs Martínez.
 A la plaça de l’Ajuntament.   

23:30. XVIII Festa des Capell a sa Verga.
 Organitza: Pub sa Verga. 
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Divendres 8 d’agost 
18:00. Curses d’atletisme infantil. 
 Inscripcions 1 hora abans a ca s’Escaleta. 
 Organitza: Malalts de Turmell.

20:00. Torneig de dards Festes Sant Llorenç.
 Al bar sa Trobada.
 Organitza: Club de dards Sant Llorenç.

20:30. Representació teatral per a la memòria
 històrica “Les llargues nits de can Sales”.  
 a càrrec de la companyia LES NITS.
 Intèrprets: Francesca Vadell, Rosa Serra i Mercè Sancho de la Jordana.

 A l’Estació. 
 Organitza: OCB.

22:00. Olimpíades rurals. Proves: 

 - Un quintà.
 - Llançament de pes.
 - S’ensortilla.
 - Cultural.
 - Carreres de carreretes.
 Menció especial  a l’equip de més edat que acabi la competició. 

 Inscripcions a ca s’Escaleta fins el mateix dia a les 12:00. 
 A la plaça de l’Ajuntament. 

Dissabte 9 d’agost 
19:30. Exhibició castellera a càrrec d’Al·lots
 de Llevant.
 A la plaça de l’Església. 

20:00. Partida cap a la fira amb l’acompanyament dels xeremiers. 
 De la plaça de l’Església. 



 Dissabte 9 d’agost
 A partir de les 20:00. 

 Sopar de tapes
 a la Fira amb l’oferta gastronòmica de: 

 - Molí d’en Bou. 
 - Jardín Catering. 
 - Cala Moreia. 
 - Hotels Sentido Castell
  de Mar i Playa del Moro.
 - S’Esquerrà.
  Espai gastronòmic. 
 - Restaurant Can Pedro. 
 - Gelats Can Pinxo. 
 - Pastissos de Can Roca
  i cafè a càrrec de l’AMIPA 
  de Sant Llorenç. 
 - Vins i gins a càrrec
  de Licors Moyà.
 Intervenció en escultura a càrrec
 de Damiarnau (artista).
 A l’edifici de passatgers. 

22:00. Ball de swing a càrrec de: 
 OHH SISTER.
 A l’Estació. 

00:00. Gran Revetlla amb
 els grups.

 LA CANCIÓN DEL VERANO. 
 LA LOCAMOTORA. 
 PIRATES PIRATS.  
 A la plaça de l’Ajuntament. 



10

Diumenge 10 d’agost 
10:30. Diada infantil. 
 Jocs infantils tradicionals: canyes, olles, cintes...
 A la plaça de l’Església.

12:30. Festa de l’espuma infantil i discoteca.
 A la plaça de l’Església.

16:30-18:30. Observació del sol amb el telescopi solar. 
 A la plaça de l’Església.
 Organitza: Club Astronòmic Newton. 

18:30. GRAN Partit de futbol del CD CARDASSAR per commemorar
 el seu 90è aniversari. Homenatge a Jaume Figuera, soci núm.1
 i agraïment als antics socis.
 Al camp de futbol Es Moleter. 

20:30. Missa solemne en honor al Patró
 Sant Llorenç.
 A l’Església parroquial.

21:30. A la sortida de missa descobriment
 de la placa del Passeig de ses Brodadores,
 amb l’acompanyament dels xeremiers, per commemorar l’any dels Brodats. 
 A la cantonada del carrer Gabriel Carrió. 

22:00. Ball de bot amb els grups: 

 - ABENIARA.
 - ES REVETLLERS. 
 A la plaça de l’Ajuntament.

00:30. PROCESSÓ DEL REI GRANOT
 i festa Granot Power 380. 
 A la plaça de l’Església. 
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Dilluns 11 d’agost 
10:00 a 14:00. 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. 
 Al camp de futbol Es Moleter

17:00. Ginkana pseudoliterària familiar
 de 0 a 100 anys. 
 Organitza: Elefant Verd.
 Inscripcions i bases fins dia 8 a l’Elefant Verd, C/ Cardassar, 23.
 El concepte familiar és molt ampli, recordau que per les festes 
 “No som un poble, som una família”.

19:00. Animació infantil ZUM ZUM
 LA TRESCA I LA VERDESCA (Catalunya). 
 Espectacle Tap. Obra Social La Caixa.
 A la plaça de l’Ajuntament

20:30-22:00.  Masterclass de Zumba. A càrrec d’Azor Gym.
 A la plaça de l’Ajuntament

23:00. XXI Cursa popular nocturna 
 “Més sans que un gra d’all”. 
 Sortida del carrer Major. 
 Venda de camisetes a ca s’Escaleta. 
 Preu: 5 €.

 I just després Festa amb música 40 principals
 amb el DJ Javi i festa de l’espuma.  
 A la plaça de l’Ajuntament.



12

Dimarts 12 d’agost 
17:00. Uluburun: un naufragi a la piscina. 
 Activitats i tallers d’arqueologia subaquàtica. 
 Es recrea al fons de la piscina restes del peix més antic trobat al 
 mediterrani, l’Uluburun. És una activitat per experimentar, rescatar, 
 descobrir, identificar i analitzar. 
 Per adults i infants. 
 Inscripcions a ca s’Escaleta fins el mateix dia. 

 Organitza: Universitat de Saragossa. 
 A la piscina municipal.

19:00. Exhibició de kickboxing.
 A la plaça de l’Ajuntament. 
 Organitza: Azor Gym.  

20:00. II Concurs d’ensaïmades de Sant Llorenç. 
 A l’ensaïmada més plantosa i més bona.  

 II concurs d’hortalisses grosses 
 i estranyes.
 Els participants poden deixar els productes 1 hora abans a la plaça. 
 A la plaça de l’Església.

21:00. Sessió d’entrenament a càrrec
 de Fitclub 24 Mallorca. 
 Veure programa apart.
 A la plaça de l’Ajuntament. 

22:00. Cafè concert. 

 Le Carromato + Marta Elka.
 High-way west.
 A la plaça de l’Església.
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Dimecres 13 d’agost 
16:30 a 19:30 h. Festa aquàtica a la piscina municipal. 
 Entrada gratuïta. 
 Organitza: Algal·lia

 Rocòdrom, taller de xapes, bàdminton, 
 tallers de maquillatge... 
 Patrocina: Esports 85.
 A la pista de tennis municipal.

21:30. Revetlla de ball i concert.
 - Exhibició de ball esportiu a càrrec del 
  Club de ball esportiu Styl de Campos.
 - ORQUESTRA TRAMUNTANA. 
 - TOMEU PENYA & GÈMINIS.
 A la plaça de l’Ajuntament. 

Dijous 14 d’agost 
18:00. Exhibició de natació sincronitzada. 
 A la piscina municipal.
 Organitza: Club Sincro Inca.
 Col·labora: Algal·lia.

20:30. Presentació del llibre “Joan Sancho Tous 
 1905-1978.  Vida i obra d’un ideòleg del
 nacionalisme d’esquerres” de Josep Cortès.  
 Presentació a càrrec de Mateu Morro. 
 A damunt la biblioteca.

22:00. Gran revetlla amb:
 - BANDA DE MÚSICA DE SANT LLORENÇ. 
 - VAL-9.
 - HORRIS KAMOI. 
 - TUMBET DE SOLFA. 
 A la plaça de l’Ajuntament.
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Divendres 15 d’agost
03:30. VIII Trescada nocturna a sa Punta
 de n’Amer: “De Sant Llorenç al Castell”. 
 Acompanyament de sol en clau de fa. 
 A l’arribada xocolata amb ensaïmada.
 Partida del Pou Vell.
 Inscripcions fins dia 14 a ca s’Escaleta. Gratuït. 
 Organitza: Associació d’excursionistes Els Trescadors.

21:00. Sopar per a la gent gran i després
 música i ball. 
 Inscripcions al centre de la gent gran fins dia 13. 
 Preu: 3 €.
 A la plaça de l’Ajuntament.

22:30. Projecció comentada de fotos 
 antigues de Sant Llorenç inèdites, 
 del projecte de recopilació de fotografies que s’ha duit a terme. 
 A càrrec de Rafel Duran, administrador de la pàgina de facebook. 
 Fotos antigues de Sant Llorenç des Cardassar. 
 A la plaça de l’Ajuntament. 

Dissabte 16 d’agost 
21:00. Concert d’havaneres de la coral llorencina. 
 A l’Església de Sant Llorenç.

Dissabte 30 d’agost
19:00. VI Cursa Malats de Turmell.
 Veure programes apart.
 I Cursa Nordic Walking Malalts de Turmell.  
 Organitzen: Malalts de Turmell.
 Sortida i arribada de la plaça de l’Església. 



“PRP2014/78 Declaració institucional de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per comme-
morar l’any 2014 Any dels brodats, amb motiu del 90 aniversari de la fundació del primer taller de 
brodats de Sant Llorenç des Cardassar.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La transcendència de la indústria dels brodats a Sant Llorenç des Cardassar és tal que avui podem afir
mar que els brodats a Sant Llorenç formen part de la història social, cultural i econòmica del municipi 
i que la seva evolució és deguda a aquesta indústria manufacturera. Avui, un segle després dels seus 
inicis, es vol valorar i reconèixer l’activitat generada entorn als brodats i sobretot, la tasca i l’empremta 
de la dona llorencina. 

El brodat de cobertors, adreços de taula, bruses, vestits, mantons i altres peces realitzades a màquina per 
les dones del poble, varen despertar el gust per l’exquisidesa i varen situar els brodats de Sant Llorenç 
des Car dassar com un referent, per això, és també una ocasió per posar de manifest el treball, l’esforç i la 
capacitat artística de la dona. 

De la investigació duita a terme per Lourdes Melis Gomila, la guanyadora de la beca que es va 
proposar l’any 2010, que engloba des de l’any 1924 al 1974, es pot concloure que aquesta indústria 
llorencina va tenir els seus inicis en una societat independitzada del nucli de Manacor. A principis 
del s. XX ja hi ha manifestacions manu factureres al poble, com l’elaboració de bosses d’argent i la 
producció de perles. Els primers tallers de brodats registrats daten de la segona dècada del segle 
XX, tot i que s’han trobat testimonis orals de tallers instal·lats amb anterioritat, segurament durant 
la primera dècada del mateix segle. El primer taller que revelen les fonts documentals i orals era pro
pietat d’un empresari català, Joan Miró, qui es pot considerar l’introductor d’aquesta manufactura 
en el poble, la qual durant vàries dècades proporcionà una sortida laboral remunerada diferent a 
l’agricultura, així com una font d’ingressos molt important. D’aquesta manera, els brodats suposa
ren una nova via laboral per les dones llorencines que amb la seva tasca feien una gran contribució 
a l’economia familiar. 

Els tallers, encara que fossin propietat d’empresaris catalans, tenien una dona com a encarregada, responsable 
de la gestió del taller, lloc on es preparava la feina. Les peces més treballades eren els adreços i estovalles, els 
quals es preparaven en el taller i després eren brodats per les dones que treballaven en el seu domicili. Eren 
diverses les tasques incloses dins aquesta activitat, les quals solien ser realitzades per tots els membres feme
nins de la casa, des de les padrines fins a les nétes, que de ben petites ja eren introduïdes dins aquest món i 
així les famílies s’asseguraven una font d’ingressos. Per aquest motiu, l’ajuda salarial femenina era bàsica per 
a l’economia familiar, fins al punt que els homes també es dedicaven a les tasques domèstiques, normalment 
assumides per les dones, per tal que aquestes es dedicassin el major temps possible a brodar per tenir, així, una 
major quantitat d’ingressos. 

D’aquí també esdevé que aquest treball domiciliari, sense horari, era una mica lliure, i una de les con
seqüències és l’autoexplotació de la dona, ja que com més feina feia més cobrava. 

La Guerra Civil va interrompre l’activitat momentàniament, però en acabar el conflicte bèl·lic es va tornar a iniciar 
i comencen a proliferar els tallers que en la investigació han estat classificats com els de la segona generació, 
anomenats així bàsicament perquè són propietat de gent del poble i perquè els productes que elaboren són 
diferents. Aquests tallers es dedicaran sobretot a fer vestits de nina i dona, mocadors i mantons però sobretot 
bruses de dona. Aquest tipus de producció va dirigida bàsicament a la demanda turística, no només de Mallorca 
sinó també d’altres indrets d’Espanya i fora del país. Fou precisament el turisme qui va afectar a la pervivència 
dels tallers ja que els sous que s’oferien en el sector no podien compatir amb els dels tallers. A això cal sumarli 
la competència procedent de mercats internacionals, sobretot el xinès, que oferia els productes a uns preus 
molt més baixos. Aquesta casuística provocà que la manufactura llorencina dels brodats entràs en decadència. 

Certament, aquesta manufactura dels brodats, que estigué en plena vigència fins a finals del segle XX i 
que es perllonga, tot i que de manera molt minoritària, fins al segle actual, fou una activitat amb unes 
conseqüències econòmiques i socials molt importants per al poble de Sant Llorenç. 
Per tot això, el Ple adopta el següent ACORD: 

1. Declarar l’any 2014 Any dels brodats amb motiu del 90 aniversari de la fundació del primer taller de 
brodats a Sant Llorenç des Cardassar.”
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