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Salutació

 Com cada any, els llorencins i llorencines ens disposam a celebrar 
la festa de la Mare de Déu Trobada, entorn de la seva imatge que està 
fortament arrelada dins el cor i la fe dels ciutadans d’aquest poble.

 Són uns dies de festa senzilla i activitats populars cíviques, cultu-
rals, esportives i religioses, que creen lligam entre els veïns i veïnes i entre 
les diferents institucions del poble. Des d’ara el nostre agraïment més sincer 
per la vostra participació i col·laboració. I vos animam a participar a tots 
els  actes, especialment els que siguin més del vostre gust.

 Que trobem també un moment per a la pregària, mirant de lligar 
dins el nostre interior la fe i la vida i el compromís en el millorament de 
nosaltres mateixos i el món.

 Molts d’anys i bones festes. 

                                                    Jeroni i el Consell Parroquial.



Dissabte, 1 de setembre
•	 A les 9·30 h.	repicada	de	campanes	per	convocar	els	nins	i	nines	al
 Lloc Sagrat i fer un dibuix per oferir-lo a la Mare de Déu Trobada.
	 Duis	llapis	de	colors.

•	 A les 10·30 h.	Jocs infantils a la Plaça de l’Església.	Organitza	AMIPA

•	 A les 16·00 h.	Campionat de Tir al Colomí “Colombaire”.	Lloc	Sa	Grua.	
Organitza:	Societat	de	Caçadors	La	Veda	“Sant	Llorenç-Son	Carrió”.

•	 A les 16·30 h.	Cursa ciclista per a categories base Festes de la Mare 
de Déu Trobada.	Circuit	tradicional.	Organitza	Unió	Ciclista	Sant	Llorenç.	
Col·laboren:	Ajuntament,	La	Caixa,	Espai	centre	fitness.

•	 A les 18·30 h.	Partit	de	futbol	de	Lliga:	 C.D. Cardassar-Gènova.



Diumenge, 2 de setembre
•	 XXIX Cicloturistada.  A les  9·00  h.  Sortida des de la plaça de 

l’església.	Recorregut	tradicional.	Obligatori	dur	casc.				Les		camisetes	es	
posaran	a	la	venda	mitja	hora	abans	pels	qui	no	en	tinguin.

	 Organitza	Unió	Ciclista	Sant	Llorenç.																																																																																																																																																					

Col·laboren:
	 SUPERMERCAT	 TOT	 BO,	 CAMP	 ROIG	 PANIFICACIONS,	 ALMENDRAS	 CAPÓ,	
FRUTAS	SERVERA,	QUELY,	COMAR	4,	COCA	COLA,	VENDING	SNACKS,	SONSER	
2000,	BIMBO,	DISANA,	COMERCIAL	MAELEN,	COMERCIAL	GARCIA,	CABALSA	
BALEAR,	CHOCOCAR,	PERE	SEDA,	 INLIMA,	NESTLE	AQUAREL,	DON	MALLOR-
CA	 LICORS,	 BODEGAS	 TUNEL,	 DAMIAN	 RAMIS,	 AREBA,	 MAGATZEM	 MOYA,	
ASTURIANA,	PEPSI-KAS,	DIALMA(FONT	SORDA),	SEMAR,	DROPERBA,	MALLOR-
CA	DOLÇ,	COWARSA,	AGUSTINO	RAMOS,	 	PLOMER,	ROSMO,	DISTRIBUIDO-
RA	PALMER,	FUSTER	S.L.,	QUESERIAS	BAGUR,	DISTRIBUCIONES	LEDERMA,	EL	
POZO,	GALLETAS	GELABERT,	ARGAL,	INTER	T.T.,	SPAR,		LA	MENORQUINA,	DIS-
TRIBUCIONES	CUARTANGO,	MIL	BEGUDES,	MATUTANO,	PANIMA,	MALLORCA	
SWEET,	FRIT	RAVICH,	CASA	WESTFALIA,	CA’N	BALAGUER,	GOETHE.

•	 A les 17·30 h.	Sisena Crancada Conjunta: anada	a	peu	al	Talaiot	de	Son	
Negre	Can	Pujades.	Sortida	des	de	la	plaça	de	l’església.
	 Organitza	Grup	dels	Trescadors.

• A les 19·00 h.  i  a les 22·00 h.,	únic dia. Cafè Teatre, “qui fa tres ase és”.	
A	S’Escola	Nova.	A	càrrec	del	grup	Esqueix	Teatre.
	 Venda	anticipada	d’entrades	a	sa	Tercera	Edat.	Preu	2	euros.	



Dijous, 6 de setembre

Divendres, 7 de setembre

•	 A les 19·30 h.	Final del Torneig de Petanca,	de	la	Tercera	Edat.	A	S’Escola	
Nova.	Col·labora	Materials	de	Construcció	Santandreu	Sureda.

•	 A les 20·45 h.		Presentació del llibre Planter de paraules d’Antoni Maria 
Alcover, de Pere Orpi. A Sa Biblioteca.	 La	Presentació	 serà	a	 càrrec	de	
Gabriel Barceló Bover.	L’edició	del	llibre	és	a	càrrec	de	la	Institució	Alco-
ver	en	col·laboració	de	l’Associació	Cultural	Cap	Vermell.	Organitza	Obra	
Cultural	Balear.

•	 A les 21·00 h.	Sopar a la fresca a la Plaça de l’Ajuntament,	cadascú	duu	
pa	i	taleca.	Apuntar-se	a	ca	s’Escaleta	fins	dia	3.	Es	farà	una	rifa	a	benefici	
de	les	obres	parroquials	(restauració	i	automatització	de	les	campanes).	
L’Associació de Comerciants donarà un premi	(	Botella	de	vi	 i	peça	de	
formatge)	respectivament	a	la	taula	més	elegant,	a	la	taula	més	divertida	
i	a	la	taula	amb	el	millor	menú.	La	Vetlada	serà	amenitzada	per	la	Tercera	
Edat	amb	karaoke,	ball	de	saló	i	ball	de	línia.

	 Col·laboren:	Ajuntament	de	Sant	Llorenç,		Associació	Tercera	Edat,	Asso-
ciació	de	Comerciants	i	Consell	Parroquial.



Dissabte, 8 de setembre
Festa de la Mare de Déu Trobada

•	 XIIIª 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 en el Lloc Sagrat:
	 per	començar	la	desfilada	es	concentra	tota	la	gent,	grans	i	petits,	amb	les	
flors	a	punt	la	plaça	de	l’Ajuntament.

•	 A les 16·00 h.	Pedals en Marxa,	per	a	majors	de	18	anys.
	 Sortida	des	de	la	plaça	de	l’església.	Organitza	grup	de	joves.	

•	 A les 20·00 h.	Eucaristia solemne i visita comunitària a la Mare 
 de Déu Trobada,	amb	el	cant	de	la	Salve	i	els	Goigs	i	l’entrega	del	brot	
d’alfabeguera.	Participarà	el	cor	parroquial	 i	hi	haurà	el	ball	de	 l’oferta.	
Presidirà	i	predicarà	Mn. Joan Font Lliteras,	àntic	rector.

•	 A les 21·00 h.	Sopar pel socis  de la Tercera Edat a la Plaça de l’Ajuntament.	
Preu	del	tiquet:	3	euros,	presentant	el	carnet	de	soci.
	 Inscripcions	a	la	Tercera	Edat	fins	dia	5.	

•	 A les 22·00 h.	Ball de Bot	a	la	Plaça	de	l’Església,
	 amb	el	grup	Tramudança	i	sonadors	de	jotes	i	mateixes.



Diumenge, 9 de setembre
•	 A les 10·00 h.	Concurs de paelles, a S’Estació,	Cadascú	ha	d’aportar	el	
necessari	per	a	la	paella.	Organitza	el	grup	de	joves.

•	 A les 20·30 h.	Concert de la Banda de Musica	al	lloc	Sagrat




