
Benvolguts llorencins i llorencines,
 
Estaríem a punt d’iniciar la nostra desitjada i intensa setmana de festes patronals de Sant Llorenç, una setmana on l’alegria i
la diversió marquen el nostre ritme;   el renou dels paperins pels carrers, el repic de les campanes anunciant la festa, els
carrers plens de gent, l’arribada dels firaires, el primer tro de festa, són algunes de les coses que més trobarem a faltar,
però la situació excepcional, la força major i la responsabilitat ens han fet prendre la decisió d’anular-les i traspassar una
part de la partida de festes a l’àrea de Serveis Socials. 
L’alegria de la festa i la immensa il·lusió d’organitzar-les   quedaran latents per l’any que ve, que amb més força que mai
intentaré que siguin inoblidables. 
Moltes gràcies a tots i totes per la vostra comprensió i també per la responsabilitat, generositat i solidaritat que heu
demostrat com a poble durant aquests mesos. 
 
Sergi Miquel Andreu
Regidor de festes

Enguany la cursa nocturna no es podrà fer de la manera que l’hem feta durant els 26 anys anteriors, cada any
esperam al molta il·lusió la camiseta, alguns en fan col·lecció, per això si que es faran camisetes amb el lema
“més sans que un gra d’all” enguany més que mai.

Els interessats podeu comprar-la a l’Espai 36, de l'11 al 14 d’agost, de 10 a 13 h. 
Preu de la camiseta 5 €. 2 € de cada camiseta es destinaran a Serveis Socials. 

Envieu-nos una foto amb la vostra camiseta banyada, tot sols o acompanyats de la família o amics  i editarem
un vídeo amb totes les fotografies, pujau-les al Facebook, etiquetant la pàgina de l’Ajuntament
@ajsantllorencdescardassar i escrivint l’etiqueta #messansqueungradall.
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Homenatge a la Protecció civil de Sant Llorenç per a la seva tasca desinteressada
durant   aquests difícils moments a través del canal de Youtube @Ajuntament Sant
Llorenç des Cardassar en streaming.

Retransmissió de la gala Granots d’Or 2020 pel canal de Youtube @Granots & Sopes.
Ho miris d'on ho miris, muda't. 

Dilluns, 10 agost

Dissabte, 15 agost

Missa solemne en honor al Patró Sant Llorenç a l’Església

19 h
19.30  h

21 h

Repicada de campanes anunciant l’ofici

21 h

Cursa Popular Nocturna


