
SALUTACIÓ DEL RECTOR 
Estimats llorencins i llorencines: 

 Sant Llorenç viu cada primera setmana de setembre amb gran alegria,       

car celebram la festa de la nostra amada Mare de Déu Trobada. Cada any, 

evitant la monotonia, la celebració adquireix matisos diferents, doncs       

cadascú de nosaltres acudeix a l’altar de la nostra mare celestial amb uns 

desitjos i preocupacions dins el cor sovint molt distints dels de l’any          

anterior. Per tant, no és difícil imaginar que la celebració d’enguany tindrà 

un caràcter més emotiu, doncs mancarà sols un mes per a que es compleixi 

el fatal primer aniversari de la terrible torrentada que va trastornar la pau i 

la tranquil·litat del nostre poble. Per aquest motiu, el senyor Bisbe don     

Sebastià vindrà a celebrar l’eucaristia dia 8 de setembre a la nostra                     

parròquia. Vos anim a tots a que hi aneu, encara amb més devoció,                                  

a venerar la Mare de Déu Trobada, sobretot per a donar-li gràcies, ja que 

sabem prou bé que aquell desastre natural hagués pogut ésser encara molt 

més greu. Per això, a més de pregar per les víctimes, ho hem de fer també 

per totes les persones que quasi miraculosament es varen salvar de                          

la inundació i també per tota aquella gran massa de gent solidària que va 

col·laborar per restablir la normalitat de la vida quotidiana del nostre poble, 

demostrant que «tots som una família».  

Preguem, doncs, a la Mare de Déu Trobada que sempre protegeixi el poble 

de Sant Llorenç que tant la venera i estima: «Sota el vostre mantell ens               

emparam Santa Mare de Déu; escolteu les nostres pregàries en tota neces-

sitat i aparteu-nos sempre dels perills, Verge, gloriosa i beneïda». 

Dr. Mn. Jaume Mercant Simó 

Programa d’actes  
 
DIUMENGE 1 SETEMBRE  
A les 9.30 h. repicada de campanes.   
 
A les 9.30 h XXXIII Cicloturistada. Sortida de la Plaça de                       
l’Església.   
Venda de camisetes a 5 € abans de partir.  
Recorregut per la via verda. Obligatori du casc  
Organitza i patrocina:  Unió Ciclista Sant Llorenç.  
Col·laboren: Ajuntament Sant Llorenç.  
 

DIMECRES 4 SETEMBRE  

20:30 Projeccions dels curtmetratges dels Granots d’or 2019.  
Lloc: Espai 36 sala 1A  
Organitza i patrocina: Granots i Sopes.  
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç.  

DIJOUS 5 SETEMBRE  

 

A les 18.30 h Final del Torneig de Petanca de la Tercera Edat.  
Col·labora: Materials de Construcció Santandreu Sureda.  
Lloc: Escola Nova  
Festa de la Mare de Déu Trobada  
 
A les 21:00 h Concert de la Banda de Música  

Organitza: Banda de Música de Sant Llorenç  

Lloc: Lloc Sagrat.  

DIVENDRES 6 SETEMBRE  

 

A les 21.00 h. Sopar a la fresca a la Plaça de l’Ajuntament.  Cadascú 
duu pa i taleca.. Es farà una rifa per sufragar les festes de la Mare 
de Déu Trobada i en benefici de les obres parroquials.                                                                                                     
Inscripcions per a les taules: a Ca s'Escala ta fins dia 4.  
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç.  

 

A les 22:15 h. Rifa.                                                                                                                            
Patrocinen i col·laboren: Associació Tercer Edat, Comerços i particu-
lars  de Sant Llorenç  

 

A les 22:30 h. Vetllada amenitzada i patrocinada per la Tercera 
Edat amb el cantant Marga.  
Col·laboren: Ajuntament de Sant Llorenç.  Associació Tercera Edat.  

 

DISSABTE 7 SETEMBRE  

 

A les 11.00 h. dibuixos realitzats pels nins i nines per tal d’oferir -
los a la Mare de Déu Trobada.  
Lloc: Lloc Sagrat.  
Portau llapis de colors.  

 

 A les 11.00 h. jocs infantils a la Plaça de l’Església.  

Organitza: AMIPA.  

A les 23:00 Carnaval d’Estiu  
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.  
Organitza i patrocina: Granots i Sopes.  
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç.  
 Consultar cartell apart.  

 

Nit del 7 al 8  Pujada a Lluc a peu de la Part Forana  
Inscripcions: Pascual Soler Roldan  
(Veure programa apart)  
 
DIUMENGE 8 SETEMBRE  

 

A les 9:00 h. XVIII Trobada de Cavallistes de Sant Llorenç:              

Es convida a tota la gent vinculada al món del cavall 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.  

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

re de Déu Trobada  

Organitza: Associació de Cavallistes de Sant Llorenç  
Lloc: Lloc Sagrat  

 

A les 10:00h Resistència Llorencina BTT.  
Inscripcions: Elitechip.net  
Lloc: Es Garrigó.  
Organitza: Unió ciclista Sant Llorenç   
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç.  

 

A les 11.00 h. Ofrena floral a la Mare de Déu. Passejada de tota la 
gent, (cavalls, egües, muls, mules, enganxats i a peu) amb les flors 
enllestides des de la Plaça de l’Ajuntament fins al Lloc Sagrat.  

 

A les 13:30 Dinar de Germanor a Restaurant Son Sant Marti.  
En motiu del 35 Aniversari de la creació de la Tercera Edat.  
Servei d’autocar i venda de tiquets fins dia 3 al bar de la tercera 
edat presentant el carnet.  
Organitza: Associació de la Tercera Edat.  

 

A les 19.30 h. 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’o-

frena.  

Presidirà el Bisbe Mons. Sebastià Taltavull i Anglada.  

A les 21.00 h. Ball de Bot amb el grup “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.  


