


Llorencins i llorencines, 
El meu poble té una plaça de records,
 fanals encesos i banderetes de colors. 
I un gran ball dirigeix les nits d’estiu,

 avui que tothom riu avui que és festa major.
A la plaça de nit s’hi aplega tothom.
Ballen nens petits, senyores i senyors.
Ballen lluny els que avui ja no hi són

I entre les llums i el fum balla el nen que vaig ser jo.
El meu poble, Txarango.

Aquest és el nostre poble, que com cada any, quan arriba l’agost, 
paperins i banderetes el vesteixen de festa, la qual ens convida a sortir 
pels carrers, a retrobar-nos amb veïns, amb amistats i amb gent del 
poble que fa temps que no veim. 
És un plaer saludar-vos per primer cop com a regidora de festes. El 
programa que teniu a les mans és el fruit de l’esforç d’un bon grapat 
de gent que ha dedicat moltes hores a organitzar, amb tota la seva 
il·lusió, tots els actes perquè petits i no tan petits us ho passeu molt 
bé durant aquests dies tan especials. Hi ha diverses novetats com LA 
FIRETA DE CERVESA, LA HOLI FESTIVAL ... i n’hi ha d’altres que ja 
en són tradició com la nostra cursa o la fira nocturna.
Voldria  agrair a totes les associacions i ciutadans que han col·laborat  
a la preparació d’alguns actes d’aquestes festes. No voldria deixar al 
marge el reconeixement al batle, als altres regidors, tècnics, personal ad-
ministratiu i els serveis municipals  per l’esforç extraordinari que repre-
senta elaborar un programa de festa pensant en tots. També voldria 
donar-los les gràcies pel seu suport que he rebut des del primer dia.
Deixau a casa per uns dies les vostres preocupacions i que la vostra 
alegria es posi a volar, perquè ara sí ÉS TEMPS DE FESTA! De tot 
cor esper que disfruteu!
Bones festes a tothom! 

Alícia Duran Riera
Regidora d’Educació, Festes i Joventut

SalutacionS

Dins la programació anual d’activitats festives hi figura 
com l’esdeveniment popular més important les festes 
patronals de Sant Llorenç des Cardassar.

És evident que, essent l’època on la majoria de munici-
pis celebren les festes del seu patró, nosaltres també ho 
feim per Sant Llorenç, unes dates desitjades i espe-
rades per tots els llorencins i llorencines que aprofiten 
aquests dies per sortir de la rutina, tenir convidats i 
engalanar el poble per rebre la festa.

És per això que us presentam un nombrós volum 
d’actes tant culturals, d’oci, infantils, què intenten arri-
bar a tota la població, petits i grans, joves i majors per 
tal de què aquest temps d’esbarjo sigui especial per a 
cada un, tal i com ho han preparat amb tanta cura i 
il·lusió, el departament de festes, encapçalat per Alícia 
Duran Riera, que s’ha incorporat recentment a aquesta 
regidoria. 

Bones festes a tothom

Mateu Puigròs 
Batle 



DiSSabte 1 D’agoSt
07:00. Tir al Colomí

A sa Grua 
Organitza: Societat de caçadors la 
Veda

Diumenge 2 D’agoSt
20:00. Trobada de ball en línia

a càrrec de 
Toni Jaen i Antonia Duran. 
A la plaça de l’Ajuntament.
Servei de Bar a càrrec de Amipa de 
Sant Llorenç i ca ses Bessones. 

DillunS 3 D’agoSt
12:00. Repicada de campanes i penjada  
    de la bandera de Sant Llorenç. 

DimartS 4 D’agoSt
17:00. Torneig de futbolí

Al centre jove

DimecreS 5 D’agoSt
17:00. Torneig de tennis taula 

Al centre jove 
20:00. Final de tennis dobles femenina.

A la pista de tennis municipal.

DijouS 6 D’agoSt
19:00. Final de futbol 5

Al camp de futbet des Moleter
20:00. Final de futbol 7

Al camp de futbet es Moleter
19:00. Final de tennis individual
     femenina



20:30. Final de tennis individual
     masculina.

A la pista de tennis
19:30. Final de pàdel masculina A
20:30. Final de pàdel masculina B
20:30 Final de pàdel femenina 

A les pistes de pàdel.

22:00. Entrega de tots els trofeus i refresc 
per a tots els participants als tornejos. 

A la cantina des Moleter. 

DivenDreS 7 D’agoSt
20:00. Torneig de dards Festes Sant Llo-
renç. 

A la cantina des Moleter. 
Organitza: Club de Dards Sant Llo-
renç

20:30. TRO DE FESTA. Cercavila amb els gegants “Angelina Trebolina i Jaume Be-lluguins “ amb l’acompanyament de la banda de música de Sant Llorenç.
Partida de Ca s’Escaleta  

21:30. PREGÓ de començament de festes a càrrec de l’Associació Malalts de Turmell. 
A la Plaça de l’Ajuntament. 
>>A continuació 

22:30. REVETLLA 
Orquestra Big Maritim 
Geminis
Tomeu Penya i Geminis



23:30. XIX Festa des capell a sa Verga 
Organitza: Bar sa Verga.
(facebook: saverga bar)

DiSSabte 8 D’agoSt 
18:00. PARTIT DE FUTBOL
   CD Cardassar  vs CD Serverense 

Al camp de futbol es Moleter

19:30. EXHIBICIÓ CASTELLERA
a càrrec d’Al.lots de Llevant
A la plaça de l’Església 

A partir de les 20:00.
XIX FIRA NOCTURNA
A S’ESTACIÓ 
Partida de la plaça de l’Església amb 
els xeremiers des Puig de sa Font

Sopar de tapes a la Fira amb l’oferta gastronòmica de:
- Taronja Negre 
- Sa Torreta, restaurant italià
- Cas Coix 
- Restaurant Cala Moreia 
- Hotels Sentido Castell de Mar i Playa 
del Moro
- S’Esquerrà, espai gastronòmic
- Restaurant Can Pedro
- Pastissos de can Roca a càrrec de 
l’Amipa
- Cafès Sorbito
- Sa Verga. Mojitos i Daikiri
- Ca ses Bessones 
- Licors Moyà. Vins i gins

21:00. Concert a l’estació amb el grups
Aloma 
DINAMO 
A l’escenari de la fira 



24:00. Revetlla amb els grups: 
Onion Rabbits
La Locamotora
Val-9
A la Plaça de l’Ajuntament

Diumenge 9 D’agoSt 
09:00. Excursió amb tractor a berenar a 
sa Carbonera.

Concentració i partida de la plaça de 
l’Església. 
Organitza: Tractoristes de Sant Llorenç 

18:00. SANT LLORENÇ HOLI FESTIVAL
       amb el  DJ. T iti

Concurs de fotos de la Holi Instagram. Veure les bases al facebook

Servei de bar a càrrec de
l’associació Granots & Sopes
- A l’aparcament de les pistes de pàdel. 

21:00. CONCERT DE LA CORAL LLORENCINA
A l’església parroquial. 

22:30.  CAFÈ CONCERT
Toni Manolo i Celia
Martini Boys
a la plaça de l’Església 

HOLI FESTIVAL
Recomanacions: 
*Dur camiseta 
blanca
*Dur ulleres de 
sol per protegir 
els ulls
*Usar cre-
ma hidratant 
abans i després 



DillunS 10 D’agoSt
10:30. DIADA INFANTIL, jocs populars per a tots els nins i nines

A la plaça de l’Església i al Carrer 
Major 

11:00. ES PISCOLABIS
(facebook: cafe bar nou )

Organitza: Bar Nou

12:30. FI DE FESTA  AMB ESPUMA IN-FANTIL I DISCO. 
A la Plaça de, l’Església

18:00. JUNTA DE GRANOTS
  PER FALTA D’AIGUA. 

(Paint ball amb pistoles d’aigua) 
Cal venir de blanc. Inscripcions, a 
ca s’Escaleta 
Al Camp Vell 
Organitza: Granots & Sopes



19:30. MISSA SOLEMNE en honor al Patró Sant Llorenç
A l’Església Parroquial

22:00. DEMOSTRACIÓ DE BALL DE BOT
a càrrec de Va de Jota 
A continuació BALLADA POPULAR amb els grups:

 Es Revetllers 
 Sa Torre 
Lloc:  Plaça de l’Ajuntament 

DimartS 11 D’agoSt. 
16:00. 2N CAPVESPRE PATRONAL
      “SA PEDRONAL” 
(facebook: bar restaurant grill can pedro)
Organitza: Bar Can Pedro

20:00. ESPECTACLE POÈTICO MUSICAL PER a LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HIS-TÒRICA. 
Lectura de poemes i representació de 
l’obra El poeta en bicicleta. Cançons 
i poemes de Guillem d’Efak. Intèr-
prets: Jaume Gomila, Joan Gomila, 
Tomeu Matamalas i Pep Alba. 
Organitza: Ocb Sant Llorenç
A l’estació 

20:15. Sessió d’entrenament gratuïta cardio-tono a càrrec de  Fitclub 24 Ma-llorca. 
A la Plaça de l’Ajuntament 

21:00. Demostració i masterclass de 
Zumba a càrrec d’Azor Gym. 

A la plaça de l’Ajuntament 



23:00. XXII CURSA POPULAR NOCTURNA “Més sans que un gra d’all”. 
Venda de camisetes a ca s’Escaleta, 
delegacions de Son Carrió i sa Coma. 
Preu: 5 €
Sortida del carrer Major
Espectacle del Rei Granot!!!

00:00. Festa de l’espuma i discoteca
A la Plaça de l’Ajuntament

DimecreS 12 D’agoSt
De 10:00 a 14 :00 .FESTA DE L’AIGUA. Parc aquàtic per a totes les edats 

Catapulta
Catarates gegants
Tobogans aquatics
P ista lliscant
P iscines per als mes petits 
Al camp de futbol Es Moleter
La piscina municipal estarà oberta 
gratuïtament
Col·labora. Algàl·lia

18:00. Curses d’atletisme infantil
Inscripcions 1 hora abans a ca 
s’Escaleta
Organitza: Malalts de Turmell

*els menors han d’anar acompanyats d’un adult



18:45. Animació infantil
a càrrec de Petits P irats
a la Plaça de l’Església 

22:00. Teatre local, Esqueix Teatre pre-senta l’obra De tres a quatre, microteatre amb les obres: 
 ESTIC ENAMORATde Maria Antònia Mateu
- LA PARTIDA de Rafa Gallego
- AMICRI de Pablo Iván Fernández 
- CAP PESOL NI UNde Bernat Molina 
Dirigeix Tomàs Martínez
A la Plaça de l’Ajuntament 

DijouS 13 D’agoSt
19:30. CERCAVILA PEL POBLE AMB LA BATU-CADA DE PETRA. 

Partida de la Plaça de l’Església i re-
corregut pels carrers del poble fins a 
la plaça de l’Ajuntament.  

A partir de les 20:00. SANT LLORENÇ 
CRAFT BEER & SWING FESTIVAL

Fira de la cervesa artesana, 
tapes i swing. 

Tast de swing a càrrec de SwingSick People.  Vine a provar el ball 
Amenitzat amb: 
LONG TIME NO SWING 
BOC
A la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Boscana. Cervesa evolutiva
Col·labora: Comerciants de Sant Llorenç 

DivenDreS 14 D’agoSt
17:00-20:00. Tobogan aquàtic i jocs d’aigua. TOTS A L’AIGUA. 

A la piscina municipal
Consell de Mallorca, vicepresidència 
de Cultura, Patrimoni i Esports
Col·labora: Algàl·lia
Entrada gratuïta



22:00. GRAN REVETLLA FINAL 
Banda de musica 
de Sant Llorenc
Estrella del Sud 
Islanders 
P irates P irats
A la Plaça de l’Ajuntament

DiSSabte 15 D’agoSt 
20:00. Campionat del Món Balear i 
d’Europa Balear de Kick Boxing. Sorteig solidari a benefici de l’Ong Via Oberta a Nepal

Competiran: 
Fernando Heredia, La Roca Tricampió del món
Cristofer Morales 
Campió del món
Pablo Aragon
Campió del Món
Amb l’amenització musical a càrrec 
de Raul Alemany (jazz) 
Organitza: Federació Balear de Kick 
Boxing i Azor gym
A la Plaça de l’Ajuntament



Diumenge 16 D’agoSt 
20:30. Sopar per a la gent gran i des-prés música i ball amb el grup Prebe Vermell. 

Preu: 3 €
Inscripcions fins dia 14 al centre de 
la tercera edat
L’Ajuntament aportarà la beguda i el postre.
A la Plaça de l’Ajuntament 

Del 18 al 20 D’agoSt. 
Torneig de volei platja 4X4 (veure cartell a part) 

A la platja de Cala Millor, davant el 
cafè del Sol.
Inscripcions a santllorencesports@
gmail.com 

DiSSabte 29 D’agoSt
VII Cursa Malalts de TurmellII Cursa Nordic Walking Malalts de Turmell 
          (Veure Programes a part)

Sortida i arribada de la plaça de 
l’Església 

inFo FeSteS
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS 
Durant les festes, el servei de recollida selectiva porta a porta seguirà amb 
el sistema habitual. Així i tot, atès que aquests dies hi ha molta concurrència 
de gent, vos recomanem que les famílies que viviu en els carrers on hi ha 
actes previstos, o bé utilitzeu les àrees d’emergència o bé traieu els residus 
una vegada finalitzats els actes.
En els actes de les festes, hi haurà àrees d’aportació per  a la recollida 
selectiva de residus; aquí podreu separar el paper, vidre, envasos lleugers i 
la matèria orgànica. Utilitzeu-les!

MOU-TE EN BICICLETA
Durant les festes, utilitzeu la bicicleta per desplaçar-vos pel nucli !!!

MERCAT
El dijous 13 hi haurà mercat habitual però en el carrer Major, en el tram 
des de la Plaça Vella a la Plaça de l’Ajuntament.

BANYS 
Recordau que els wc estan situats al carrer Esperança. Utilitzeu-los!!! 
L’incivisme en aquest sentit pot ser sancionat econòmicament.

VENDA D’ALCOHOL
Es recorda als establiments que està prohibida la venda de begudes alco-
hòliques a menors.

PER DISFRUTAR D’UNES BONES FESTES!!!!
Respectau les hores de descans 
Supervisau que els menors d’edat realitzin les activitats adequades a la seva edat.
Fes un consum responsable d’alcohol.
L’àrea d’emergència estarà situada al carrer Gabriel Carrió.
Telèfon taxi: 971 56 25 56
Per a més informació:
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 971 83 83 93
I també pots consultar el programa a la web www.santllorenc.es
Facebook.com/ajsantllorencdescardassar




