


Arxiu Revista Flor de Card
Portada: Arxiu Familiar Antònia Garcia

Fotografies obtingudes del 
Facebook “Fotos Antigues de 
Sant Llorenç des Cardassar”

SALUTACIÓ DEL BATLE

Benvolgudes llorencines i llorecins:

A punt de començar les festes patronals de Sant Llorenç i da-
vant la situació que hem patit des del març de l’any passat és 
evident que tots sentim la necessitat de fer una pausa i poder 
disfrutar d’un parell de dies de descans, d’esbarjo, de festa...

Així ho hem entès des de l’Equip de Govern de l’Ajuntament amb 
la precaució de que hem de tenir el màxim respecte a la situació 
sanitària actual que malauradament encara no està resolta.

Des d’aquesta perspectiva s’han  organitzat els diversos actes 
que podeu veure al programa. Actes pensats per córrer el me-
nor risc possible. Per aquest motiu hem trobat que la situació 
actual no permetia la realització, enguany de la fira nocturna 
que tant d’èxit ha tingut durant aquests anys. Esperam poder-la 
organitzar el proper any. Us demanem la màxima diligència 
amb la finalitat de poder celebrar allò que tots desitgem. 

Per acabar, agraïm l’esforç que totes i tots heu hagut de fer 
per fer front a aquesta pandèmia i encara, si ens ho perme-
teu, us demanam un darrer esforç durant les festes. 

Bones festes a tothom!

Mateu Puigròs Sureda
Batle



Arxiu Els Trescadors

SALUTACIÓ DEL REGIDOR

Benvolgut poble de Sant Llorenç,

Ha arribat el mes d’agost, la qual cosa significa que la remor 
de paperins omplirà els carrers per celebrar les festes del 
nostre patró.

Enguany ens ha tocat adaptar-les a unes circumstàncies sa-
nitàries particulars, però res no ens ha impedit de voler pre-
parar un programa de festes íntim amb actes per a tots els 
gustos i edats, pensats sempre per a la nostra gent.

Vull donar les gràcies a totes les persones que fan possible 
aquestes festes i que, malgrat les incerteses i les dificultats, 
no han dubtat a donar-nos un cop de mà. Totes elles en són 
una part fonamental i indispensable.

A tothom li agrada trobar-se i celebrar les festes en germa-
nor, però no ens podem relaxar. Us desitjam que gaudiu tant 
com pugueu, però també us demanam que respecteu les 
normes. Recordau que la mascareta i la distància de segu-
retat ens acompanyaran durant els actes. La festa és de tot-
hom, i per tant, seny i responsabilitat!

Molts d’anys, llorencins i llorencines!

Sergi Miquel Andreu
Regidor protecció civil, festes, medi rural 

i manteniment edificis municipals
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Venda de camisetes «Més sans que un gra d’all»     
Lloc: Espai 36
Preu: 5 €
Horari de venda: a partir de dia 6 d’agost, de dilluns 
a divendres de 09.00 h a 14.00 h 
*Si qualcú no es pot desplaçar les pot encarregar 
a les Delegacions de sa Coma i Son Carrió i les hi 
farem arribar

Torneig de pàdel a càrrec del Club 
Pàdel Llevant
Inici: 25 de juliol
Finals: 14 i 15 d’agost
Categories: menors, de 8 a 10 anys i 
de 11 a 13 anys

- Masculí: 3a, 4a i 5a
- Femení: 3a, 4a i 5a
- Mixte A i B

Exposició de les fotografies del concurs «Ara que 
fa un bon sol... fotografia el teu redol».
Lloc: Espai 36
Horari obertura: del 8 al 15 d’agost de 19.30 h a 21.30 h

Concurs de fotografia «Ara que fa un bon sol... 
fotografia el teu redol»

- Millor fotografia: 100 € + revelat
- Millor fotomuntatge: 100 € + revelat

*Veure les bases a la pàgina web www.santllorenc.es

Arxiu Familiar Francesca Sancho i Galmés

https://www.santllorenc.es/
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Dissabte, 31 de Juliol
11.00 h Tir al plat amb recorregut 
de caça 
Per a qui: Socis de La Veda i/o tira-
dors locals
Lloc: Camp de tir Sa Marina
Preu: 20€ (el preu inclou la tirada, 
premis i dinar)
Inscripcions: fins dia 29 de juliol al 
telèfon 629 115 220

Diumenge, 1 d’Agost
A partir de les 20.00 h Inauguració de 
l’exposició «El ferrocarril entre Manacor 
i Artà 1921-2021. Història d’una línia 
centenària» 
Horari de visita: de l’1 al 15 d’agost de 09.00 h 
a 22.00 h (dimarts tancat)

Presentació del llibre «El ferrocarril de 
Llevant. Cent anys del tren Manacor-Artà» 
de Joan Carles Salmerón
Lloc: Edifici de passatgers de l’estació

Conferència «El ferrocarril durant la Guerra 
Civil. La línia de Manacor-Artà entremig 
dels enfrontaments» a càrrec de Maria 
Antònia Fernández, historiadora
Lloc: Terrassa de l’escultura de l’estació

Dimarts, 3 d’Agost
12.00 h Repicada de campanes i penjada 
de la bandera de Sant Llorenç
Lloc: Església parroquial

Arxiu Joan Genovart
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Dimecres, 4 d’Agost
20.30 h Conferència «Els sonadors de 
pagès» a càrrec de «Els Revetlers» 
Ho coordina: Associació cultural Solc-
cant i Federació de Música i Balls de 
Mallorca
Lloc: Espai 36
*Reserva prèvia de localitat per whatsapp 
670 594 902

Divendres, 6 d’Agost
21.00 h I Cinefòrum feminista “Qué 
coño está pasando”
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Ho organitza: Figues de Cosines
*Reserva prèvia de localitat

Arxiu Familiar Francesca Roig

Dissabte, 7 d’Agost
18.00 h Granot Prix
Inscripcions: www.granotsisopes.cat fins dia 1 d’agost
Concentració: Plaça de l’Ajuntament
Ho organitza: Granots & Sopes

De 22.00 h a 24.00 h Observació astronòmica 
amb telescopis a càrrec del Club Newton
Lloc: Camp de futbol Es Moleter
*Reserva prèvia de localitat

https://ticketib.com/ca/events/i-cineforum-feminista
http://www.granotsisopes.cat
https://ticketib.com/ca/events/observacio-astronomica-amb-telescopis
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Arxiu Familiar Antònia Salas

Diumenge, 8 d’Agost
20.00 h Tro de festa. Plantada dels gegants Angelina 
Trebolina i Jaume Belluguins, acompanyats per l’Il·lus-
tríssim Salvador Galmés i la Xerebanda
Sortida: Sonaran davant l’Església i es podrà desfilar 
per davant

Obertura de l’exposició «Ara que un bon sol... fotogra-
fia el teu redol» i entrega de premis
Lloc: Espai 36

21.00 h Pregó a càrrec de Joan Tomàs Matamalas, 
doctor en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques per la 
Universitat Rovira i Virgili. Actualment investigador de 
COVID-19 a l’Escola de Medicina de Harvard, Boston. 
Lloc: Plaça de l’Ajuntament. Es podrà veure per pan-
talla amb connexió en directe des de Boston (EUA). 
També es podrà veure en streaming a través del canal 
de YouTube de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Car-
dassar
*Reserva prèvia de localitat

22.00 h El taller de les meravelles, un espectacle de 
música i circ. A càrrec del centre musical A Contra-
temps
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
*Reserva prèvia de localitat

https://ticketib.com/ca/events/prego-de-festes-sant-llorenc-des-cardassar
https://ticketib.com/ca/events/el-taller-de-les-meravelles
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Dilluns, 9 d’Agost
21.00 h Concert acústic amb el grup ANEGATS
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
*Reserva prèvia de localitat

23.00 h Concert de rock a càrrec d’O-ERRA
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
*Reserva prèvia de localitat

Dimarts, 10 d’Agost
19.30 h Missa solemne en honor 
al patró Sant Llorenç
Lloc: Església parroquial

21.30 h Demostració de ball de 
bot a càrrec de Va de jota
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
*Reserva prèvia de localitat

22.00 h Ballada popular amb el 
grup Agrupació Sa Torre
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
*Reserva prèvia de localitat
*Les persones balladores han de 
ballar amb mascareta

Arxiu Familiar Femenies i Duran

https://ticketib.com/ca/events/anegats-en-acustic
https://ticketib.com/ca/events/o-erra
https://ticketib.com/ca/events/demostracio-de-va-de-jota
https://ticketib.com/ca/events/ballada-popular-sant-llorenc-des-cardassar
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Dimecres, 11 d’Agost
20.30 h Acte per a la memòria de-
mocràtica

Lectura de poemes i representa-
ció teatral de «La història robada, 
versió radiofònica» a càrrec de La 
Vila Acció Teatral
Direcció: Joan Gomila
Ho organitza: Obra Cultural Balear
Lloc: Estació
*Reserva prèvia de localitat

22.00 h Actuació de l’orquestra 
CALYPSO
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
*Reserva prèvia de localitat

Arxiu Familiar Juanita Galmés i Salas

Dijous, 12 d’Agost
09.00 h Gastromarket

12.00 h S’hora des Vermut Dimoni
Lloc: Bar Olímpic i al bar VB

A partir de les 19.30 h Es Vernissage.
Mercat artesanal d’art, cultura i pro-
ductes locals
Lloc: Carrer Carrerillo

19.30 h Espectacle de circ «Quan no 
tocàvem de peus a terra» de la Com-
panyia Circ Pistolet (Catalunya)
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
*Reserva prèvia de localitat

21.00 h Cafè Concert als bars del 
poble, música en viu (vegeu cartell a 
part)
Hi participen: Bar restaurant Son Co-
lom, Odisea’s cafè, Bar VB, El Hon-
tanar, Bar Olímpic, Creps&cia, Bar 
Restaurant s’Estació, Cafè Grill Can 
Pedro, Trattoria Il Capo, Restaurant 
Es Patí, Sa Cantina des Moleter

https://ticketib.com/ca/events/memoria-democratica
https://ticketib.com/ca/events/orquestra-calypso
https://ticketib.com/ca/events/quan-no-tocavem-de-peus-a-terra


Divendres, 13 d’Agost
19.30 h Actuació infantil a càrrec dels SPAGUETTI 
PUNKY
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
*Reserva prèvia de localitat

MICROTEATRE. Representació de les obres: 
«Arreveure» Lloc: Espai 36 
«Al cel el vegem» Lloc: Biblioteca Salvador Galmés
«Cendres» Lloc: Bar Nou 
Escrites i dirigides per: Pau Quina
Tres passis: 21.00 h, 21.30 h, 22.00 h
*Reserva prèvia de localitat Grup 1, Grup 2 o Grup 3

Arxiu Familiar Fullana i Pomar

Heu de seleccionar a quin grup reservau la localitat 
segons l’ordre de realització:
Grup 1: Espai 36 - Biblioteca Salvador Galmés - Bar Nou
Grup 2: Biblioteca Salvador Galmés - Bar Nou - Espai 36
Grup 3: Bar Nou - Espai 36 - Biblioteca Salvador Galmés
*Concentració del grup a les 20.50 h en el lloc on es 
representi la primera obra
*L’entrada inclou les tres obres

MÉS SANS QUE UN GRA D’ALL 

Venda de camisetes a 
l’Espai 36 a partir de dia 
6 d’agost
Disseny del dibuix: Gori 
Aloy
Preu: 5 € 

De 22.00 h a 24.00 h 
Esquitxada a càrrec de 
la Protecció Civil a dife-
rents carrers del poble 
(veure plànols del re-
corregut)

Davant la possible situació de prealerta de sequera 
amb aquesta acció evitarem el malbaratament de 
l’aigua i només s’empraran 3.000 litres

https://ticketib.com/ca/events/spaguetti-punky-sant-llorenc-des-cardassar
https://ticketib.com/ca/events/microteatre-grup-1
https://ticketib.com/ca/events/microteatre-grup-1
https://ticketib.com/ca/events/microteatre-grup-2
https://ticketib.com/ca/events/microteatre-grup-3
https://ticketib.com/ca/events/microteatre-grup-1
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Dissabte, 14 d’Agost
De 18.00 h a 21.00 h Demostració 
de ràdio a càrrec de la Unió de radi-
oaficionats de Llevant
Lloc: Estació

19.30 h Partit de futbol CD Cardas-
sar vs CD Sant Francesc
Lloc: Camp de futbol Es Moleter

Concert a tres bandes:
21.30 h Grup de rock català CABOT
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
*Reserva prèvia de localitat
22.00 h Versions de pop a càrrec 
dels MARTINI BOYS
Lloc: Plaça de l’Església
*Reserva prèvia de localitat
22.00 h Òpera a càrrec del tenor 
ROGER BERENGUER
Lloc: Espai 36
*Reserva prèvia de localitat

Diumenge, 15 d’Agost
De 09.00 h a 12.00 h Caça de la guineu a càrrec de la 
Unió de radioaficionats de Llevant
Lloc: Estació 

17.00 h Simulacre i demostració de material d’emer-
gències a càrrec de la Protecció Civil de Sant Llorenç
Lloc: Pàrquing de la piscina (antiga pista de tenis)

22.00 h Granots d’Or 2021: COVID-19 Edition (Again).
Cinquena edició del ja tradicional concurs de curt-
metratges llorencí
La gala es podrà seguir en streaming pel canal de 
YouTube de @granotsisopes
Vos encoratjam a mudar-vos per l’ocasió per no perdre 
el costum. Si heu de penjar alguna fotografia, pensau 
a etiquetar a @granotsisopes a Instagram o Facebook. 
Data límit per entregar els curtmetratges: dissabte 7 
d’agost
Ho organitza: Granots & Sopes

Dissabte, 28 d’Agost
Cursa Malalts de Turmell (vegeu cartell a part)

Arxiu Fotogràfic de la Biblioteca Salvador Galmés

https://ticketib.com/ca/events/cabot-sant-llorenc-des-cardassar
https://ticketib.com/ca/events/martini-boys
https://ticketib.com/ca/events/roger-berenguer
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ACTES AMB RESERVA PRÈVIA DE LOCALITAT
Els actes en els quals sigui necessari reservar 
prèviament la localitat, aquestes es podran ad-
quirir a https://ticketib.com/ca/organizers/es-
pai36-centre-cultural
Les entrades només serviran per a un sol acte, 
ja que seran específiques per a cada un d’ells
L’accés al recinte es realitzarà mitja hora abans 
de cada acte. Si deu minuts després de que co-
menci l’espectacle, la gent no ha ocupat la lo-
calitat que se li ha reservat, aquesta podrà ser 
ocupada per una altra persona. Per tant, dema-
nam puntualitat
Per motius de Covid-19, encara que els actes 
siguin consecutius, s’haurà de sortir en acabar 
un acte i llavors tornar a entrar amb l’entrada 
corresponent
Per a més informació: Espai 36 (971 56 90 03)
Horari de reserva d’entrades: Del 2 al 6 d’agost 
de 2021, la reserva d’entrades estarà disponible 
per a les persones residents al municipi
A partir de dia 7 d’agost, en cas que en sobrin, 
es posaran a disposició de tothom
*L’Ajuntament podrà revisar aquesta condició

PER A MÉS INFORMACIÓ
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 
Telèfon: 971 569 003
També pots consultar el programa a la 
web www.santllorenc.es
www.facebook.com/ajsantllorencdescardassar 

INFORMACIÓ GENERAL
Els actes prevists en aquest programa, es-
tan subjectes a la normativa Covid-19 vigent 
en el moment de realització
Qualsevol canvi o modificació, es publica-
ria, si fos el cas, a la pàgina web de l’Ajun-
tament (www.santllorenc.es), i a les xarxes 
socials de Facebook, Instagram i Telegram

Arxiu Francisca Bauçà i Roig

https://ticketib.com/ca/organizers/espai36-centre-cultural
https://ticketib.com/ca/organizers/espai36-centre-cultural
https://www.santllorenc.es/
http://www.facebook.com/ajsantllorencdescardassar
https://www.santllorenc.es/



