Programa d’actes

 A les 19.30 h Final del Torneig de Petanca de la Tercera Edat.
Col·labora: Materials de Construcció Santandreu Sureda.
Lloc: Escola Nova

DISSABTE 3 SETEMBRE
 A les 9.30 h. repicada de campanes.
 A les 9.30 h. dibuixos realitzats pels nins i nines per tal d’oferirlos a la Mare de Déu Trobada.
Lloc: Lloc Sagrat.
Portau llapis de colors.
 A les 10.30 h. jocs infantils a la Plaça de l’Església.
Organitza: AMIPA.
 A les 16.00 h. inauguració ruta Marga Fullana.
Lloc: Estació de tren de Sant Llorenç
Col·laboren: Ajuntament de Sant Llorenç.
Es farà una pedalada popular pels recorreguts assenyalats per
aquesta ruta (veure programa apart).
 A les 16.00 h. Jocs de Circ.
Per a nins i nines de 3 a 16 anys (estació acrosport, malabars, circuit
amb xanques, estació de punteria, indiaca i rocòdrom fixe d’esclada.
Organitza: Consell de Mallorca. Vicepresidència de cultura,
Patrimoni i Esports.
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç.
 A les 20.00 h. “Las tortugas también vuelan”
Organitza: Granots i sopes.
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç.
Lloc: Espai 36

DIUMENGE 4 SETEMBRE
 XXXII Cicloturistada. A les 9.00 h. Sortida de la Plaça de
l’Església.
per la Via Verda. Obligatori du casc. Recorregut
Organitza Unió Ciclista Sant Llorenç.
Col·laboren: Família Brunet – Busco, Mil Begudes, Ajuntament de
Sant Llorenç.

DIMARTS 6 SETEMBRE

DIMECRES 7 DE SETEMBRE
 A les 21.00 h. Sopar a la fresca a la Plaça de l’Ajuntament.
Cadascú duu pa i taleca. Inscripcions a ca s’Escaleta fins dia 4 de
setembre. Es farà una rifa per sufragar les festes de la Mare de Déu
Trobada i en benefici de les obres parroquials i restauració de la
façana exterior.
 L'Associació de Comerciants lliurarà dos premis a les taules millor
engalanades CINEMATOGRÀFIQUES. Els premis es lliuraran
abans de la rifa.(veure programa apart).


A les 22:15 h. Rifa.



A les 22:30 h. Vetllada amenitzada i patrocinada per la Tercera
Edat amb el grup duo Pacha.
Col·laboren: Ajuntament de Sant Llorenç, Associació Tercera Edat,
Associació de Comerciants i Consell Parroquial.

DIJOUS 8 SETEMBRE

Festa de la Mare de Déu Trobada
 A les 9:00 h. XVI Trobada de Cavallistes de Sant Llorenç: Es
convida a tota la gent vinculada al món del cavall que vulguin
realitzar un petit recorregut pel terme de Sant Llorenç, i participar a
l’Ofrena floral a la Mare de Déu Trobada. Concentració a les 9·15 h.
al voltant de l’Ajuntament. Inici del recorregut a les 9·30 h.
 A les 11.00 h. Ofrena floral a la Mare de Déu.
Passejada de tota la gent, (cavalls, egües, muls, mules, enganxats i a
peu) amb les flors enllestides des de la Plaça de l’Ajuntament fins al
Lloc Sagrat.
Els participants hauran de du el ram que vulguin entregar a la
Mare de Déu Trobada.
Organitza: Associació de Cavallistes de Sant Llorenç
Lloc: Lloc Sagrat
 A les 19.30 h. Eucaristia solemne i visita comunitària a la Mare
de Déu Trobada, amb el cant de la Salve i els Goigs. Entrega del

brot d’alfabeguera. Participarà el cor parroquial i hi haurà el ball de
l’ofrena. Oficiarà l’Eucaristia Mossèn Antoni Amorós Terrassa
 A les 21.00 h Sopar de la 3ª Edat
Organitza: Associació Tercera Edat
Lloc: Plaça de l'Ajuntament
(preu del sopar: 5€, presentant el carnet de soci. Inscripcions a la
tercera edat fins dia 5).
A les 22.00 h. Ball de Bot amb el grup “Artà balla i canta”
Organitza i patrocina: Societat de Caçadors de Sant Llorenç – Son
Carrió, en agraïment a la gent del Municipi que deixa practicar l'art
tradicional de la caça dins les seves finques.
Lloc: Plaça de l’Església.
DIVENDRES 9
 A les 20.00 h Obra de teatre “La clínica dels embolics”
de Adelaida Frias. “Interpretada per nins i nines de 9 a 11 anys.”
Organitza: Esqueix Teatre
Lloc: Espai 36
DISSABTE 10 SETEMBRE
 A les 20:00 hores. Kobane, volver a empezar
Organitza: Granots i sopes.
Col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç
Lloc: Espai 36
 A les 21:30 h Concert de la Banda de Música
Organitza: Banda de Música de Sant Llorenç
Lloc: Lloc Sagrat
 A les 00:00 Nit de Bauxa (veure programa apart)
Organitza: Granots i sopes
Lloc: Escola Nova
DISSABTE 17 SETEMBRE
 A les 8:00 h. Concurs de mostra de cans amb guàtlera sembrada.
A les 15:00 h. Tirada de Guàtlera
 Lloc: Sa Grua.

SALUTACIÓ
Benvolguts llorencins i llorencines:
Com bé sabeu, enguany hem inaugurat la reforma de la instal·lació elèctrica
de la parròquia, i per aquest motiu, vull començar aquest escrit de salutació
donant-vos, novament, les gràcies per tants esforços que heu realitzat durant
tots aquests anys passats. Per altra banda, el fet de que hi hagi més llum a
l’església parroquial ens hauria de servir de metàfora per al nostre
creixement personal: com a fills de Déu hauríem de caminar per la vida
sempre com a fills de la llum i no de les tenebres. Això vol dir que hauríem
de ser persones de bé que il·luminin, amb les nostres paraules i obres, als
nostres germans. Certament, a l’altre extrem del món tenebrós trobam les
persones que, més que il·luminar, volen enlluernar, pretenent, així, ser el
centre de totes les lloances i admiracions. No obstant, sabem prou bé que
tant els que estimen la fosca, com els que enlluernen, sovint fan malbé als
ulls de l’ànima.
Crec que les festes del nostre estimat poble de Sant Llorenç poden servir per
contribuir a que hi hagi més llum en les nostres vides, llum que broti de la
fe, l’amor i l’esperança. Procurem que “la festa” promogui, en el nostre
poble, la germanor i la unitat, la caritat i l’amistat, la pau i la concòrdia.
Esper, de tot cor, que les festes de la Mare de Déu Trobada ens ajudin a
caminar, amb l’ajuda de la Verge Santíssima, pel camí recte de la vida: el
camí de la llum i de la saviesa, de la bondat i de la veritat.
Una abraçada i que Déu vos beneeixi.
Mn. Jaume Mercant Simó, rector

