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Josep Lluís Obrador Esteva, secretari de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, 

 
 

CERTIFIC: Que a la sessió número JGL2014/41 de data 30 de desembre de 2014 la 
Junta de Govern va adoptar entre altres l’acord següent: 

 
PRP2014/1287. BASES BENEÏDES SANT ANTONI 
 
 
Antecedents 
 
Vistes les bases de les beneïdes de Sant Antoni. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:  
 
 
Aprovar les bases de les beneïdes de Sant Antoni: 

 
BASES BENEÏDES 

 
Inscripcions a les beneïdes 
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 
 
Premis carrosses: 
1r 300 € i ensaïmada 
2n 240 € i ensaïmada  
3r 200 € i ensaïmada  
 
El jurat valorarà: 
Tipisme: Relació amb Sant Antoni: duen animals, van vestits de 
manera tradicional, temàtica local...  
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 TAL D’EVITAR SITUACIONS DE RISC POTENCIAL INNECESSÀRIES I 
SEGONS LES DIPOSICIONS DE SEGURETAT  DE LA FESTA S’ADOPTARAN LES 
SEGÜENTS MESURES:  
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1. Hi haurà un acordonament del carrer Major (des de la cruïlla amb el carrer Sant 
Llorenç) i del carrer Rector Pascual fins al carrer Mossèn Galmés. Estaran disposats 
amb barreres contínues als dos costats per evitar perills per als espectadors. 
 
2. Queda prohibit utilitzar elements pirotècnics durant el recorregut de les Beneïdes. 
 
3. Només es podran tirar caramels, llepolies o similars des de les carrosses amb els 
vehicles aturats amb la finalitat d’evitar qualsevol atropellament. 
 
4. Una persona responsable de cada carrossa, cavall, muntura o carro haurà de signar 
una autorització de responsabilitat.  
 
5. Les persones que porten animals hauran de procurar en tot moment que estiguin 
tranquils i queda prohibit fer curses o corregudes, en el cas que no sigui així hauran 
d’abandonar el recorregut.  
 
6. Les carrosses o les comparses que duguin elements pirotècnics o que presentin 
perill per als espectadors seran desqualificades i hauran d’abandonar el recorregut.  
 
7. 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. 
 
8. L’ordre de les beneïdes serà:  
 
 1. cavalls, carros i carretons 
 
 2. persones a peu a beneir animals, carrosses i comparses  
 
9. Dia 17, el punt verd de Sant Llorenç estarà obert de les 17 a les 19 hores per què 
tothom que vulgui anar a desmuntar les carrosses. 
 
10. L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar es reserva el dret a declarar desert 
algun dels premis. 
 
 
 

 
I, perquè consti i tengui els efectes que corresponguin, expedesc, abans de l’aprovació 
de l’acta i amb reserva dels termes de la redacció definitiva, i per ordre i amb el 
vistiplau del batle, aquest certificat. 

 
Sant Llorenç des Cardassar, 2 de gener de 2015      
  

Vist i plau 
El batle 

 
 

     Mateu Puigròs Sureda 
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