
 
 
 
 
 

SALUTACIÓ 
Estimats llorencins i llorencines: 

Durant el temps en que he estat entre vosaltres, m’he donat compte de que 

el racó més preuat i estimat per la majoria de llorencins és l’emblemàtica 

capella de la Mare de Déu Trobada. L’exemplar devoció que hi ha a Sant 

Llorenç a la nostra Mare del Cel és prou reconeguda, i és digne 

d’admiració. Vosaltres, llorencins, sou gent amb caràcter, i això és una cosa 

molt bona, sobretot si va acompanyada de l’amor que li teniu a la nostra 

Mare de Déu, a la qual li confiau les vostres necessitats més íntimes: el bé 

de la família, la pau i concòrdia entre els germans, la salut pels malalts, la fe 

i l’esperança pels descreguts, el perdó entre els enemistats, el pa i la justícia 

pels més necessitats. Ben segur que la Mare de Déu Trobada escolta amb el 

seu Cor Immaculat les vostres oracions i súpliques, ella que és auxili del 

cristians. 

Vull aprofitar aquest espai per fer memòria del qui va ser el vostre estimat 

rector, el meu predecessor, Don Jeroni Llambies. A ell li vull donar les 

gràcies per tot el bé que va fer per la parròquia i al poble de Sant Llorenç. 

Que el Senyor, per intercessió de la Verge Maria, li ho pagui amb la felicitat 

i la vida eterna. I, a tots vosaltres, vos desig que passeu unes bones festes de 

la Mare de Déu, i que Nostre Senyor vos ajudi en les vostres necessitats 

durant aquest nou curs que comença. 

Molts d’anys i que Déu vos beneeixi. 

Mn. Jaume Mercant Simó, rector 

 
Programa d’actes 

DIVENDRES 4 SETEMBRE                           

 A les 19.30 h Final del Torneig de Petanca de la Tercera Edat. 
Lloc: Escola Nova. 

Col·labora: Materials de Construcció Santandreu Sureda.  

 A les 20.00h Taller Teatre 

Lloc: Escola Nova 

Organitza: Esqueix Teatre 

“ per a nins i nines de 6 a 12 anys, però obert també a tothom” 

Interessats apuntar-se a s’Escaleta fins dia 28 d’Agost. 

DISSABTE 5 SETEMBRE 

• A les 9.30 h. repicada de campanes.  

• A les 9.30 h. Dibuixos presentats pels nins i nines per tal 

d’oferir-los a la Mare de Déu Trobada.  

Lloc: Lloc Sagrat. 

Porteu llapis de colors. 

 A les 10.30 h. Jocs infantils a la Plaça de l’Església.  

Organitza: AMIPA. 

 A les 20 h Concert de la Banda de Música 

            Lloc: Al lloc Sagrat 

            Organitza: Banda de Música de Sant Llorenç 

 

DIUMENGE 6 SETEMBRE 

 XXXI Cicloturistada. A les 9.00 h. Sortida  de la Plaça de 

l'Església.  
Recorregut tradicional. Obligatori du casc.. 

  Organitza Unió Ciclista Sant Llorenç. 

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

Sant Llorenç 

.(NOTA: aquest any no hi haurà camisetes)  

 

DILLUNS 7 SETEMBRE 

 A les 21.00 h. Sopar a la fresca a la Plaça de l’Ajuntament, 
cadascú duu pa i taleca. Inscripcions a ca s’Escaleta fins dia 3 de 

setembre. Es farà una rifa per sufragar les festes de la Mare de Déu 

Trobada i en benefici de les obres parroquials.  

 L'Associació de Comerciants lliurarà un premi  a la taula decorada 

més ESPORTIVA. (veure programa apart) 

 A les 22:15 h. Rifa. 

 

 

 

 A les 22:30 h. Vetllada amenitzada per el DUO: “PREBE 

VERMELL” 

Col·laboren: Ajuntament de Sant Llorenç, Associació Tercera Edat, 

Associació de Comerciants i Consell Parroquial. 

 
DIMARTS 8 SETEMBRE 

       Festa de la Mare de Déu Trobada 
XV 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.  
Passejada de tota la gent, grans i petits, (cavalls, egües, muls, mules, 

enganxats i a peu) amb les flors enllestides des de la Plaça de 

l’Ajuntament fins al lloc sagrat. 

Els participants hauran de du el ram que vulguin entregar a la 

Mare de Déu Trobada. 

 Lloc: Lloc Sagrat. 

 Organitza: Associació de Cavallistes de Sant Llorenç 

  

 A les 19.30h. Eucaristia solemne i visita comunitària a la Mare 

de Déu Trobada, amb el cant de la Salve i els Goigs. Entrega del 

brot d’alfabeguera. Participarà el cor parroquial i hi haurà el ball de 

l’oferta. Oficiarà l’Eucaristia Mossèn Jaume Mercant Simó  

 

 A les 21h Sopar de la 3ª Edat 

Lloc: Plaça de l’Ajuntament 

Organitza: Associació Tercera Edat 

(preu del sopar: 5€, presentant el carnet de soci. Inscripcions a la 

tercera edat fins dia 5) 

 

• A les 22.00 h. Ball de Bot amb els grups “Aires de Pagesia..  

Organitza i patrocina: Societat de Caçadors de Sant Llorenç – Son 

Carrió, en  agraïment a la gent del Municipi que deixa practicar l'art 

tradicional de la caça dins les seves finques.  

Lloc: Plaça de l’Església. 

 

DIVENDRES 11 SETEMBRE 
 

 A  partir de les 24h NIT DE BAUXA 

Lloc: Escola Nova 

Organitza: Granots i sopes 

(veure programa apart) 

 
DISSABTE 12 SETEMBRE 

Diada de caça 

 A les 7:00 Mostra de cans damunt Guatlera Sembrada 

 A les 15.00h Tirada local de guatleres 
Organitza societat de caçadors la Veda (Sant Llorenç – Son Carrió) 

Veure programes apart. 

 
DIUMENGE 13 SETEMBRE 

 

 A les 9.30 h. 2ª Cursa de bbt (Montanbike Super copa Mallorca) 
Lloc: Costa d’es Garrigó 

Organitza: Unió Ciclista Sant Llorenç 

Veure programa a part. 

 

 
 


