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SALIDAS 

Alquiler sillas 768 ptas. 
Copa Futbol �50 " 

Gua roas verbena 150 11 

Xeremias 200 11 

Transporte piano 50 ti 

Baile Típico 50 ti 

" " 34 11 

Alquiler piano 350 " 

Fuegos artificiales 750 lf 

Orquesta Artá �ºº " 

Zarzuelas (Compa.iía) 4.300 " 

Orquesta Manavor 900 " 

Balle y Sons llorquins l.7 " 

.,ÍJ'" . t Ciclista 160 " 

Coro Par oquial 300 11 

ubvenci6n Parroquial 300 11 

Gestione Pa a Empleado 235 11 

Guarda A. Santandreu 60 11 

11.347,00 
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He recibida del Ayuntamiento de San Lorenzo la cantidad de 

DOSCIENT.AS pesetas en concepto de la actuación de las' xeremies 

en las rintas patronales de este año. 

San Lorenzo 10 agosto de 1953. 

• 
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He remibido del Ayuntamiento de San Lorenzo la cantidad 

de CUATRO MIL TREDIENTAS pesetas por la representacibn de lat 

obras I.e. Dolorosa y La Tabernera del Puerto. 

San Lorenzo 8 de agosto de 1953 

• 
El Representante • 
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san Ll,r�u�o � d� at;usto d� 19b3 

por la Or t.;u�stu 



H,:) x� ihido c.1�1 Ayw1turniPn to ct� San Lir0nzo la 

ijantidad d r"-! MIL SN.r.EcIENTAS pe s n t&s por la actuación 

d A la Agrupación :r1 olklorica BALLS Y SONS MALWRe¿UINS 

por La actuación duran t,:) la noch� d0l dia lo dA agosto 

san Lor Pnz o lO d 0 ago.s to ctc 19 53 
. , 

Por la Agrupacion. 



He recibido del Ayuntamiento de San Lorenzo la cantidad de 

TRESCJEENT.AS pesetas, en concepto de la actuación del Coro Parro

quial, el día de San Lorenzo del corrienté año. 

San Lorenzo 10 agosto 

Son 300 ptas. 



El infrascrii.to declara haber recibido la cantidad de 

TRESCEENTAS pesetas, en concepto de la subvencilm. que con

ce�e el Ayuntamiento de esta villa a la Iglesia Parroquial 

con motivo de las fiestas patronales. 

San Lorenzo lOagosto de 1953. 

9? ÁP.

I)�½



He recibido el Ayuntamiento de San Loreru;o +a oantid d 

CINCUENTA pesetas para pago de Antonio ay Loren o L 

por su actuación en el baile típico de ias fiestas patronal 

de este afio. 

San Lorenzo 10 agosto de 1953. 



He recibido del Ayuntamiento de esta villa la cantidad de 

TRESCEINT.AS CINCUENTA pesetas, para pago del alquiler del 

piano utilizado en las fiestas patronales de este año, alqui

lado a la Empresa del Frontón de Manacor, por el Sr. Alcalde

D.Juan Rosselld.

San Lorenzo 10 agosto de 1953.

Son 350 ptas. 
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He recibido del Ayuntamiento e �an ·Lorenzo �a cantidad de 

CINCUENTA pesetas en concepto del transporte del piano uti�izado 

en las fiestas patronales de este año, desde el Frontón de Mana

cor hasta el recinto de la verbena. 

San Lorenzo lu agosto de 1953.



Cuenta que presenta el empleado Bartolome Nadal 

Galm�s,a la Comisibn de festejos de los gastos ocasio

nados du.&rante dos dias de estancia en Palma y gastos 

de viaje Palma,Arta y Manacor. 

Total ••••••••••• 235,-ptas. 

San Lorenzo,17 de agosto de 1953 



1!.:l inI-ra:- cri to Eerónirno Riera C_aJ.dentey dec.iara haber 

recibido del Ayuntamiento de Se.n Lo:re nzo la cantidad de 

CIENTO CINEUNTA pesetas en concepto de la vigilancia en el 

recinto de la verbema, durante la noche de los días 8,9 y 1 

de agosto del corriente año. 

San orenzo ll agosto de 1953. 

... . 
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Breu descripció de la documentació: 

Expedient sobre despeses i ingressos de les Festes Patronals de Sant Llorenç des 
Cardassar, de l’any 1953. 

Data: Agost, 1953. 

Procedència: Expedients de les Festes Patronals de Sant Llorenç des Cardassar, 1953 
- 1980. Arxiu Històric de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.  

 

INTRODUCCIÓ 

Per aquestes dates, cada any, tenen lloc les Festes Patronals de Sant Llorenç des 
Cardassar. Enguany però, s’han suspès en caràcter general, degut a la pandèmia de 
Covid-19 en la qual estam immersos. 

L’any 2019, durant les festes patronals de Sant Llorenç des Cardassar, es va fer una 
exposició rememorant les festes dels anys 50 i 60, en la qual es mostrà documentació 
conservada a l’Arxiu Històric de l’Ajuntament, entre d’altra. 

Aquest any hem volgut recuperar i analitzar l’expedient de les festes de l’any 1953. Les 
d’aquell any són les més antigues de les quals tenim documentació a l’Arxiu, i les hem 
volgut analitzar i comparar breument, guardant les distàncies, amb les que es celebren 
avui en dia. 

 

ANÀLISI 

La documentació aquí analitzada és la referent a la comptabilitat (liquidació) de les 
Festes Patronals de Sant Llorenç des Cardassar de l’any 1953. Aquesta està 
mecanografiada en la seva major part, tot i que conté alguns documents escrits a mà, 
en escriptura cursiva. Tota ella està en llengua castellana. 

L’expedient està format per la següent documentació:  

- Full amb la relació de les entrades (ingressos) i sortides (despeses) de diners de 
les festes. És un document aprovat per Ple, en sessió de dia 11 d’agost de 1953. 
Està segellat i signat pel secretari i pel batle de llavors ençà, Juan Rosselló. La 
seva aprovació i signatura fa pensar que es tracta dels ingressos i de les 
despeses oficials (la liquidació) d’aquelles festes. Segons aquest document, els 
ingressos en concepte d’abonaments i taquilles sumaren 11.347 pessetes. Les 
despeses (orquestres, focs artificials, lloguer de cadires, xeremies, etc.), foren, 
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igualment, de 11.347 pessetes. Segons aquesta documentació, aquelles festes 
no haurien tingut dèficit.  

- Full amb els ingressos i despeses lleugerament diferent a l’anterior. En aquest 
cas, les despeses sumen 17.000,20 pessetes, i els ingressos 11.702. Aquest full 
també recull el dèficit (previst?) de 6702,20 pessetes, al qual s’afegeixen 64,60 
pessetes que, entenem, correspondrien a una altra despesa a la qual no es fa 
referència en el llistat. Aquest document, a diferència de l’anterior, no du data ni 
està signat i, per tant, no queda clar quin va ser el seu paper. El fet que algunes 
partides estiguin ratllades, podria indicar que el document es podria haver fet 
servir com a base per decidir les despeses que finalment es farien; és a dir, es 
tractaria d’una previsió o proposta econòmica de les festes d’aquell any. 

- Rebuts dels adjudicataris dels diferents serveis que s’especifiquen en el primer 
document comentat. Hi ha un total de 17 rebuts, que sumen 11.323 pessetes. 
Aquest import és lleugerament inferior a l’aprovat pel Ple, ja que no consta el 
rebut de 34 pessetes d’un dels balls típics, el qual està recollit en el primer 
document comentat. 

D’entrada, d’aquest expedient, crida l’atenció el cost dels serveis contractats de llavors 
ençà. Per exemple, segons ell, totes les festes costaren 11.347 pessetes, que avui en 
dia serien 68,20 euros; el jornal d’un guarda per un dia de festa va ser de 20 pessetes 
(12 cèntims d’euro); el lloguer de cadires foren 768 pessetes (4,60 euros); i l’actuació 
d’uns xeremiers hauria estat de 200 pessetes (1,20 euros). 

Per a tenir més informació i poder fer-nos una idea del que suposaren aquestes 
despeses per a l’Ajuntament a l’any 1953, hem consultat els pressupostos d’aquell any. 
Segons aquests, els recursos totals de l’Ajuntament eren de 421.955,70 pessetes 
(2.536,005 euros). En el pressupost no hi apareix una partida específica per festes, tot i 
que, a partir dels documents analitzats, podem deduir que s’hauria destinat un poc més 
del 2,5 % del pressupost municipal a aquestes. Si visualitzem al pressupost d’enguany, 
del 2020, veiem que els recursos econòmics que disposa l’Ajuntament superen els 18 
milions d’euros (excloent el Consorci de Turisme i l’empresa municipal). En quant a la 
partida per a “festes patronals”, es troba al voltant dels 400.000 euros (180.000 si tant 
sols tenim en compte les de Sant Llorenç des Cardassar). Llavors, si enguany 
s’haguessin dut a terme totes les festes del municipi, i s’haguessin fet seguint el 
pressupost, s’hauria destinat el 2,25 % aproximadament del total del pressupost a les 
festes de Sant Llorenç des Cardassar, una xifra molt semblant, a nivell proporcional, 
amb el que es va fer ara fa 67 anys. 

També és notori el fet de que, segons la documentació que analitzem, els 
esdeveniments de les festes de 1953 es concentraren en tan sols 3 dies (8, 9 i 10 
d’agost). Fent un repàs a la resta de documentació general sobre les festes del municipi, 
veiem que poc a poc i al llarg dels anys, els dies de festes es varen anar ampliant, 
estenent-se a una setmana a finals dels anys 80, fins a arribar a les 2 setmanes que és, 
aproximadament, el que duren avui en dia. 
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Pel que fa als esdeveniments, veiem que el partit de futbol, les nits d’orquestra 
(berbenes) o els focs artificials, ja estaven presents l’any 1953. Quedaria esclarir si hi 
va haver altres activitats no reflectides en la documentació conservada (i quines varen 
ser), degut a que no es contractaren, com ara les relacionades amb els més petits, de 
les quals sabem, per fonts orals, que ja es feien llavors ençà. 
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