Festes

patronals
Sant Llorenc des cardassar
´

2019

e
t
s
s
d
e
e
f
# s

o
r
l
e
l
t
na nc

Estimats llorencins i llorencines, com cada any, arriba el mes d’agost i amb aquest les tan esperades festes patronals del
nostre poble. Després d’un any difícil, el qual ens ha marcat un abans i un després, és el moment de sortir al carrer i gaudir
d’aquesta setmana tan intensa i divertida, on els dies són de bauxa, bon ambient i sobretot alegria.

Com podreu veure hi ha programades activitats que ja s’han convertit en tradicionals com poden ser la cursa popular
nocturna, la ﬁra a l’estació, les revetlles… també n’hi ha de noves. Aquest any volem presentar-vos el Vernissage, que serà
un vespre d’art i cultura, on un grapat d’artistes treballaran amb la seva obra a peu de carrer, així tots podrem apreciar
la seva manera de treballar i veure el resultat ﬁnal de l’obra, tot això acompanyat amb paradetes, música, tapes… Un
vespre que ens portarà a un ambient màgic!
També apostam pel medi ambient, fent que la majoria del plàstic que abans es generava amb tassons, plats, cuberts i
altres utensilis, enguany sigui tot de material biodegradable o reutilitzable.
Com cada any, volem donar les gràcies a les associacions, als negocis privats i a totes les persones per organitzar i col•laborar, i d’aquesta manera fer que tenguem unes festes inigualables.
Des de l’Ajuntament vos desitjam que gaudiu de les festes però també les respecteu. Siguem conscients dels nostres actes i
disfrutem d’unes festes amb seny, respecte i educació.

Bones festes i Salut!
Mateu Puigròs Sureda
Batle

Alícia Duran Riera
Regidora d’Edudació, Joventut i Festes

a partir de les 18:00 / Finals de tornejos
- A les instal•lacions esportives i camp de futbol Es Moleter 19:00 / Diada nocturna esportiva
Jocs aquàtics a la piscina municipal i al camp de futbol tirolina, tir en arc, ràpel volat i rocòdrom
Enlairament en globus aerostàtic

Tapes a sa cantina des moleter

12:00 / Repicada de campanes i penjada de la bandera de Sant Llorenc
- A l’Església -

19:30 / Trobada i demostració de Ball en línia
a càrrec de Toni Jaén i Antònia Duran - A la plaça de l’Ajuntament -

20:30 / Els poetes i la memòria històrica XI edició (2009-2019)

Espectacle poètico-musical per a la recuperació de la memòria històrica.
Ho organitza: OCB Sant Llorenç - A l’Estació -

20:00 / TRO DE FESTA

Cercavila amb els gegants Angelina Trebolina i Jaume Belluguins acompanyats
per l’il•lustríssim Salvador Galmés i de la Xerebanda.
20:30 / INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS amb l’acompanyament de la Banda de música de Sant Llorenç.
Espai 36. Exposició de pintura i poesia "Del cap a la mà" de Vicenç Palmer
Sa Rectoria. Recordar és tornar jove. Ses festes de Sant Llorenç als anys 50 i 60. Part de la documentació de l’exposició
prové de la col•lecció particular de Llorenç Febrer “Meco” i de
Fotos antigues de Sant Llorenç des Cardassar.
/ Horari de les exposicions: Dies feiners de 20 a 22 i festius de 20.30 a 22.30 /
.....................
21:30 / Pregó
a càrrec de Miquel Montoro i Jaume Coll (del programa Uep! Com anam?) - A la plaça de l’Ajuntament .....................
22:00 / TEATRE LOCAL
a càrrec d’Esqueix Teatre “Enganats i fotuts”. Dirigeix: Jaume Ferrer - A la plaça de l’Ajuntament -

17:00 / VI Capvespre patronal “sa Pedronal”
Ho organitza: Bar Can Pedro
.....................

22:00 / Centre musical A Contratemps presenta Rumb a Menorca amb el cantautor Miquel Mariano
Miquel Mariano, cantautor / Ricard Ramisa, piano / Pere Siquier, director
- A la plaça de l’Ajuntament -

06:30 / I Trobada de caminadores i caminadors matiners

Passejada d’una hora pels voltants del poble.
6:30 / Punt de trobada al Lloc Sagrat.
7:30 / Arribada a l’Estació on hi haurà aigua i fruita per als marxaires.
Ho organitza: Associació no reglamentada sense ànim de lucre.
.....................

19:00 / ES VERNISSAGE
Una gran festa de carrer, una nit alternativa amb música, entreteniment, art, cultura, artesania, diversió per a totes les edats.
Artistes que realitzaran les seves obres en viu al carrer, paradetes bohochic, caricatures, tatuatges, ungles...
Comunal painting. Tots pintam ... i Tot això acompanyat de música de carrer ...
19:30 / Inauguració del Vernissage amb la xaranga Pocket
- Partida de la plaça de l’Església 19:30-21:30 / Animació infantil i tallers infantils
- A la plaça de l’Església i Carrerillo -

20:00 / Tomy & Unai

20:30 / Manajazz

21:00 / Jaume Mas

- Al Carrerillo -

- A la plaça Vella -

- A la plaça de l’Església -

Batucada Espiatocats

20:00 / Presentació del poemari “A la ciutat”
de Maria Magdalena Gelabert. Il•lustrat per Maria Magdalena Tugores. - A l’Espai 36 .....................
21:00 / Microteatre per refrescar

3 de les millors peces de Microteatre que mai han rodat pels pobles de Mallorca - GratuïtEs faran 3 passis de cada obra, recollir les invitacions 1 hora abans a l’Espai 36
LLUCIFER d’ Àlex Tejedor - Actors: Salvador Miralles i Toni Amengual - Sinopsi: Damià és un presoner perillós
que ha tingut un ﬁll d’una mare que ha mort després del part. Un funcionari ha d’anar a la presó per registrar
el nom del nen. Per sorpresa del funcionari, Damià vol anomenar al seu ﬁll Llucifer.
EL DARRER VALS de Rafel Gallego - Actors: Miquel A. Torrens i Bàrbara Nicolau - Sinopsi: La vida és complicada,
i més des de fa uns anys, i encara més si allò que nomenen crisi t'ha agafat a segons quina edat. Però sempre hi
ha sortides, sempre es pot mirar de convertir el turment en qualque cosa bella, sempre tenim opcions... o per
ventura no.
DUEL DE TITANS de Bernat Molina - Actors: Héctor Seoane i Joana Maria Peralta - Sinopsi: “Quan un dels
grossos tria a l’atzar una víctima que resulta ser tan grossa com ell hi ha una connexió que pot resultar un
repte esgotador!
.....................
A partir de les 21:00 / VERNISSAGE FEST
Música, cervesa, vi i foodtrucks, tapes...

DJ. Moixot

SUU

Discovers

- A la plaça de l’Ajuntament .....................
23:00 / XXIII Festa des capell a sa Verga

10:30 / diada infantil
Jocs populars, canyes, olles i cintes
- Al carrer Major i plaça de l’Església .....................
12:00 / Es Piscolabis al Bar Nou
Ho organitza: Cafè Bar Nou
.....................
12:00 / Fi de festa amb espuma infantil i discoteca
- A la plaça de l’Església .....................
18:00 / Partit de futbol entre el CD Cardassar i el CD Manacor
- Al camp de futbol Es Moleter .....................
19:00 / Missa solemne en honor al Patró Sant Llorenc
- A l’Església Parroquial .....................
19:45 / Actuació dels castellers de Llevant
- A la plaça de l’Església -
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20:15 / Partida cap a la Fira amb l’acompanyament de la Xerebanda
Sopar de tapes a la fira Restaurant can Pedro / Restaurant 5 S (Son Penya)

Restaurant Cala Moreia / Señor Jamon / Foodtruck Variat / foodtruck Cosmopolita
Foodtruck Terragust / Restaurant SOM DONA / Bar sa Clova
I també.....
Vins i pastissos a càrrec de l’Amipa / Pastisseria La Montevideana / Cafès Sorbito / Francis Còctels
.....................
21:30 / Actuació dels Martini Boys
22:00 / Ball de Bot
21:00 / Demostració de ball de bot
- A devora l’escultura Es Revetlers
a càrrec de Va de Jota
- A l’Estació - A l’Estació .....................

00:00 / Concert de rock i revetlla
- A la plaça de l’Ajuntament -

Anegats
OR
Val 9
DJ Simonet

19:30 / Barber Rock

Tribut als Rolling Stones, cervesa, tatuatges, bon ambient
i menjar americà a càrrec de la foodtruck Kitchen on ﬁre
Ho organitza: Barberia Cati Fiol / Hi col•labora: Mallorca Racer Club
- Al carrer Sant Llorenç, davant la barberia .....................

20:30 / Concert de la coral llorencina
Dirigeix: Tomeu Ginard. Amb la col·laboració de Santiago Vega (guitarra),
Tomeu Carrió (baix), Hugo Cobo (bateria) i Maria Francisca Danús (piano)
- A l’Església Parroquial .....................

de 22:00 a 24:00 / Observació astronòmica amb telescopis
Podrem gaudir de la Lluna en quart creixent, dels planetes Saturn i Júpiter i de les constel•lacions d’estiu amb les
seves llegendes i mitologies. A càrrec de Club Newton
- Al camp de futbol Es Moleter -
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Estados de Ànimo.

Tribut a El Canto del loco
- A la plaça de l’Ajuntament -

de 10:00 a 14:00 / Festa d’aigua i parc aquàtic

Tobogans aquàtics / Pista aquàtica lliscant / Catapulta
Castells aquàtics / Piscines infantils
Entrada gratuïta a la piscina municipal
Hi col·labora: Algalia
- Al camp de futbol Es Moleter .....................
19:30 / Demostració de dansa
a càrrec de les nines de dansa de Sant Llorenç i Son Carrió.
Professora: Núria Juan
- A la plaça de l’Ajuntament .....................

23:00 / Cursa popular nocturna
“Més sans que un gra d’all”
i festa de l’espuma amb DJ
Venda de camisetes a l’Espai 36
i a les Delegacions de Son Carrió i sa Coma
Preu: 5 €
Sant Llorenç des Cardassar

Sa Granotada

16:00 / Volta a sa mancana

Les dues barriades (Corea i Camp Rodó) es reuneixen a la plaça de l'Ajuntament, per començar la ruta amenitzada per la
xaranga 1RONDA+!
.....................
17:00 / Jocs de granots
Inici dels jocs amb el Rei Granot i la Reina Granota
.....................
18:00 / CROAC PARTY!
Festa de celebració de la victòria amb DJS locals
Nott 'N / Fran2 / Simonet / Ho organitza: Granots i Sopes
- Al pàrquing del futbol (antiga pista de tennis) .....................

22:30 / Festa anys 80
DJ XEMA SANCHEZ
LA MOVIDA BAND
ES MOIXOT DJ SET
- A la plaça de l’Ajuntament .....................
24:00 / Festa hawaiana
Ho organitza: bar can Neula - Al bar can Neula -

18:30 / Curses d’atletisme infantil
Inscripcions una hora abans
Ho organitza: Malalts de Turmell
- A la plaça de l’Església .....................

19:30 / Animació infantil amb el grup MEL I SUCRE
- A la plaça de l’Església -

22:00
Gran revetlla final

Oasis
Horris Kamoi
Los Grillos
Islanders
Dj. Fran2
- A la plaça de l’Ajuntament -

21:00 / Sopar per a la gent gran

amb l’amenització musical a càrrec del Duet Swing amb na Marga Pocoví.
Preu: 3 euros, ﬁns dia 13 al local de la gent gran presentant el carnet de soci.
- A la plaça de l’Ajuntament -

Granots d’Or 2019
Concurs de curtmetratges basats en els famosos Golden Globes
20:00 / Arribada dels actors i actrius a sopar

Estora vermella, photocall, presentadors,
sopar de gala i moltes sorpreses més.
22:00 / INICI DE LA GALA
Ho organitza:
@granotsisopes
Més informació i inscripcions: www.granotsisopes.cat
- A l’Estació -

19:00 / XI Cursa Malalts de Turmell
(veure programa a part)
Ho organitza: Malalts de Turmell

.........................................................................................................

DECÀLEG DE NO I PUNT
SUMA’T AL CANVI. DE FESTA, MALLORCA LLIURE D’AGRESSIONS SEXISTES
1. Si vius una agressió sexista, no callis. ACTUA! Demana ajuda. Digues «No i punt!»
2. Si et diuen «No i punt!» accepta la negativa.
3. Si veus una agressió ACTUA!: expressa el teu rebuig i ajuda la víctima.
4. Si no hi ha consentiment explícit, és una agressió.
5. Res no justiﬁca una agressió: ni la manera de vestir, ni l’exhibició del cos, ni l’orientació sexual.
6. Sota la inﬂuència de l’alcohol i de les drogues cap consentiment no és vàlid.
7. No toleris comportaments masclistes en el teu entorn: les bromes sexistes, el control, bavejar, engelosir... és assetjament.
8. Viu relacions sanes, lliures i en igualtat: no tot val!
9. Les persones podem canviar d’opinió. Respecta els límits i les decisions de l’altra persona.
10. Atemptar contra la llibertat sexual de l’altre és un delicte. Si necessites ajuda per una agressió, telefona a l’112.

INFO FESTES

ACCESSOS

Per unes festes lliures de plàstic
Les festes de Sant Llorenç també es sumen a la campanya per a
l’eliminació de plàstics, entre tots hem d’intentar no fer ús del
plàstic d’un sol ús a les festes ni a casa.
Els bars i entitats que realitzen activitats a les festes s’han sumat a
la iniciativa i faran tassons reutilitzables.

AIGUA GRATUÏTA
Els dies 9 i 10 d’agost podreu gaudir d’aigua gratuïta, tant al
Vernissage com a la ﬁra nocturna, amb el vostre tassó reutilitzable
durant els actes festius.
Cleanwave pretén aconseguir que l'aigua potable sigui lliurement
accessible a totes les Illes Balears i al mateix temps reduir residus
de plàstic a través de la venda de botelles d'acer inoxidable.

TREU EL TEU TASSÓ PER SORTIR DE FESTA!!

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 el parc
verd 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!

Enguany s’habilitaran 6 aparcaments a les diferents entrades del
poble per tal d’evitar molèsties als veïns i prevenir el botellot pels
carrers (VEGEU EL MAPA).
Els dies 10, 12 i 14 els accessos estaran restringits, excepte residents.

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

BANYS
Recordau que durant les festes trobareu wc repartits per diversos
indrets del poble. Mirau el mapa !!!!. 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
alcohòliques a menors.

PER DISFRUTAR D’UNES BONES FESTES!!!!
L’Ajuntament de Sant Llorenç s’ha adherit a les campanyes NO I PUNT,
Mallorca lliure d’agressions sexistes i a la de NO SIGUIS ASE, Beu amb
responsabilitat. Trobareu informació en els stands situats dins la
plaça de l’Ajuntament el dia 10 d’agost.

EMERGÈNCIES
L’àrea d’emergència estarà situada al carrer Gabriel Carrió.
La policia local (està situada a la plaça de l’Ajuntament) 971 810601
Taxi: 971 56 25 56
112 emergències

RECOMANACIONS
Respectau les hores de descans
Cuidau el poble, no l’embruteu

Feis un consum responsable d’alcohol
Supervisau que els menors d’edat realitzin les activitats adequades
a la seva edat

PER A MÉS INFORMACIÓ
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. Telèfon 971569003
I també pots consultar el programa a la web:
www.santllorenc.cat
Facebook.com/ajsantllorencdescardassar

