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Salutació del batle
Benvolguts Lloritans i Lloritanes,
Enguany sí, sí que tindrem unes festes com les d’abans de la pandèmia, sense
restriccions sanitàries, però convé que encara tinguem present alguna mesura
de precaució personal, recordem que la Covid encara està present a les nostres
vides.
Aquestes festes, organitzades per la regidoria de festes, amb la col·laboració de
tot l’equip de govern, associacions i entitats del poble són les darreres festes
de Sant Domingo d’aquesta legislatura. Han estat pensades amb molta il·lusió
i amb l’esperança de què siguin gaudides per tots i totes i dirigides a totes les
edats, per a la gent de Lloret i per a la gent que ens visiti aquests dies de festa.
Amb les circumstàncies actuals de crisi econòmica a nivell global es fa més
difícil programar les Festes de Sant Domingo. La pujada dels preus, el volum de
feina, la falta de mitjans… també ha arribat al món dels espectacles i l’oci, per
aquest motiu el pressupost de les festes de Sant Domingo s’ha hagut d’ajustar a
les demandes de l’actual mercat. Tot i les dificultats s’ha pogut fer un excel·lent
programa, estibat d’actes, que ben segur ens faran passar més d’un bon moment
a tots i a totes.
Vos anim a gaudir de les nostres estimades Festes de Sant Domingo amb alegria,
amb il·lusió i amb ganes de fer, entre tots, d’aquests dies uns dies especials.
Per acabar, vull expressar el meu agraïment a totes les persones que fan possible
que puguem fer aquestes festes: regidors, entitats i associacions, personal de
l’ajuntament, patrocinadors, parròquia…
Visca Sant Domingo i Vista Lloret
Antoni Bennasar Pol
Batle de Lloret
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Pregó festes de Sant Domingo 2021
de Lloret de la Policia Local
Bon vespre a totes i tots. En primer lloc em presentaré per a qui no em conegui, som en
Tomeu Bauza Piña, nascut a Son Ferriol, tenc 34 anys i som el cap de la Policia Local de
Lloret des de l’any 2013.
En segon lloc m’agradaria fer una menció especial al Batle Antoni Bennasar i regidors aquí
presents per donar-nos l’oportunitat a la Policia Local i a Protecció Civil de Lloret a realitzar
el pregó que dona inici a les festes de Sant Domingo, patró del nostre poble.
De tot cor moltíssimes gràcies. Si em permeteu vos he de reconèixer que la proposta va
suposar per a nosaltres una gran emoció i a la vegada molta responsabilitat, fins i tot,
al punt, que em va caure alguna llàgrima. Per a nosaltres és un orgull molt gran ser els
pregoners d’enguany, en podeu estar ben segurs.
A continuació vos faré un petit resum dels orígens de la policia local de Lloret fins a arribar
al dia d’avui.
El dia 1 de gener de 1925 es va fer oficial la independència de Lloret i es constituí el
primer Ajuntament. No va ser fins 1 any després que la comissió permanent celebrada dia
1 de gener de 1926 va nomenar el qui seria el primer guàrdia municipal, encarregat de la
vigilància i serveis de policia urbana i rural, el veïnat Rafel Nicolau Balaguer “Calussa”.
Aquesta figura popularment coneguda com a “SAIG” era l´encarregada de dur a terme
qualsevol tasca encomanada i necessària pel dia a dia del consistori, com per exemple:
· Encarregar-se del manteniment de les instal·lacions municipals (Ajuntament, escola…).
· Neteja del poble
· Obrir i tancar les dependències municipals.
· Prendre nota de qualsevol fet rellevant que passàs al poble.
· Tenir informat al batle en tot moment.
· Fer les crides els diumenges quan la gent sortia de missa mitjançant el toc del tambor.
· Tenir vigilància i seguretat de tot el terme municipal.
Amb una paraula, el SAIG era una persona molt polivalent, ja que pràcticament feia de tot i
donava resposta a qualsevol petició o incident en el qual fos requerit.
Durant tots aquests anys han passat per l’Ajuntament diverses persones que han duit a
terme la funció de SAIG i que a continuació vos vull anomenar.
L´amo en Joan Picornell “Beatet”, en Toni Nicolau “Morret” o també conegut com “ en Toni
des Colomer”, en Paco Jordà “Marron” i en Miquel Ribes Roig “Barca”, del qual vos vull
parlar un poc i fer-li un petit homenatge, ja que tenim la sort de contar amb ell i poder
gaudir de les seves anècdotes i experiències viscudes durant aquells dies com a darrer
SAIG del nostre poble.
En Miquel “ Barca” va néixer a Lloret, va ser un SAIG que va dedicar els darrers anys de
la seva vida professional al servei pel poble, alternant tasques de manteniment, servei de
recollida de fems i seguretat de tot el nostre municipi. Volem aprofitar aquest pregó per ferli un reconeixement públic i donar-li les gràcies !! Miquel, durant aquest temps hem pogut
comprovar que la gent se’n recorda molt bé de tu i te té una gran estima.
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La figura de saig que vos he parlat va ser substituïda per la de Policia municipal, que és
la que coneixem a dia d’avui. A Lloret comptam amb 2 agents de Policia: Jo mateix i el
meu company Rafel Salvà Gonzalez, de 32 anys, llucmajorer, i que va entrar a formar part
d’aquesta policia l’any 2016. No voldria continuar sense abans dedicar-li dues paraules
al meu company Rafel, ja que a part de ser un gran professional sempre predisposat a
executar qualsevol tasca encomanada és un molt bon company i persona. Gràcies Rafel per
la teva tasca diària a Lloret.
La nostra feina a Lloret consisteix en:
· Fer tasques de policia administrativa. Aquest servei és molt ampli ja que atenem al
tràmit Administratiu intern relacionat amb Policia de tot el municipi i tot el que arriba de
diversos organismes oficials com la Direcció Provincial de Trànsit, els Jutjats, la Policia
Nacional, la Guàrdia Civil i les diferents conselleries.
· Una de les àrees que més ens ocupa el dia a dia es el control del trànsit i la circulació,
la qual cosa implica:
- La regulació del trànsit a l´entrada i sortida de l’escola CEIP Antònia Alzina.
- Realitzam funcions d´agents d´educació viària a l’escola, impartint classes teòriques
dins les aules i muntant el parc vial de trànsit amb l’objectiu que els alumnes
aprenguin els senyals i com circular correctament pels carrers.
- La intervenció i resolució d´accidents de trànsit i confecció d´atestats.
- La senyalització tan permanent com ocasional.
- La confecció d’informes sobre guals i altre senyalització.
- Ocupacions de via pública i talls de carrers amb motiu d´obres o alguna mudança.
· La tercera àrea que tocam és la judicial. Realitzam la confecció de diligències prèvies
per fets delictius comesos al nostre poble, els quals remetem a l’autoritat judicial i a la
Guàrdia Civil, ja que nosaltres actuam com a col·laboradors.
· I com a darrera part i no, per això, menys important, tenim l´àrea assistencial. Ens
consideram una policia mediadora amb tota classe d´assumptes socials i que destacam
pel suport, la col·laboració i PROXIMITAT amb el ciutadà en temes com:
- Requeriments del 061 o 112.
- Requeriments dels Bombers, com per exemple una caiguda de un abre sobre la vía
pública o rescats d’animals, etc.
- Registre i arxiu dels objectes perduts i trobats al nostre municipi.
- Dins l’àmbit familiar, perquè us faceu una idea, actuam en la localització de persones
desaparegudes, assessorament i assistència en possibles casos de maltractament,
assistència a menors d’edat mitjançant la figura del Policia Tutor.
Aquestes són les nostres funcions.
I ara passam a parlar de les Festes de Sant Domingo. La nostra intenció és transmetre-vos
com les vivim des del punt de vista de la Policia Local.
Tot comença la darrera setmana de juliol ja amb el programa definitiu damunt la taula.
Iniciam juntament amb el batle i regidors l’organització i planificació de tots els actes que
requereixen la nostra presència o d´algun preparatiu especial, com per exemple la reserva
d’estacionament i talls de carrers per dur-hi a terme els actes programats.
Tot això ho feim amb un objectiu principal, que els actes puguin transcórrer amb normalitat
i sempre amb la màxima seguretat possible.
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Tots els actes son importants però, si em permeteu, en destacarem algun d´ells com per
exemple:
L´actuació de l´agrupació “Brocalet” d´ahir vespre que com sempre contribueix i anima a
la gent del poble i fora poble amb la seva música. En el cas d´ahir vespre volem destacar
l’encert cívic que tothom va demostrar en aquest temps de pandèmia.
La tradicional cursa ciclista gran premi Sant Domingo que nosaltres, juntament amb
Protecció Civil, hi participam activament. Un vehicle policial és el que obre la cursa al
capdavant; per a nosaltres és molt emocionant poder dur a terme aquesta prova cada any,
sempre amb l’organització per part del club ciclista de Lloret i col.laboració fantàstica de
l´agrupació de Protecció Civil i voluntaris.
L´homenatge a la tercera edat és un acte ple de sentiments i orgull de poble, acompanyat
de la tradicional entrega d´una ensaïmada i botella de cava. Enhorabona a tots els que
enguany recollireu la vostra.
Les tant desitjades Verbenes a la plaça, que desgraciadament enguany encara no podem
recuperar. Disfrutam tant com vosaltres d´observar com gaudiu omplint la plaça de rialles i
bon ambient. Tots junts veim sortir el sol cada any damunt la plaça. Si el vespre ha passat
sense incidents nosaltres quedam molt satisfets finalitzant el servei a l’espera del següent
acte programat.
Un altre acte que volem destacar és la Gran Revetla de focs artificials memorial Martí Jordà
a càrrec de la nostra estimada pirotècnia jordà a una de les finques de Baix de sa Riba.
La policia local, i concretament jo, som l´encarregat quan per part de la Brigada municipal
s’han apagat tots els llums, protecció civil, bombers i ambulància es troben a punt, d’avisar,
mitjançant una cridada telefònica, a en Toni Puigròs “Pago”, donant el sus a l’espectacle.
Vos he de reconèixer que es tracta d’un moment màgic i a la vegada molt emotiu per
a noltros i totes les lloritanes i lloritans que desitgen, any rera any, disfrutar amb orgull
d´aquest gran espectacle tan especial i únic.
Hem anomenat la brigada municipal i elsi volem donar les gràcies per la seva gran tasca
que fan abans, durant i després de les festes. Són una peça clau dins l’organització.
Fins ara hem parlat un poc de qui som i quines funcions duim a terme actualment, però no
vull acabar aquest pregó sense parlar d´una experiència que tots hem viscut i, que baix el
nostre mode de veure, ens ha marcat i ho segueix fent a dia d´avui, es tracta d’aquest VIRUS
anomenat COVID-19.
Jo record un dia començar a veure per la televisió com a la Xina ( per cert molt enfora
d´aquí ) construïen hospitals perquè havia sorgit un virus molt contagiós, un poc més fort
que un grip deien, motiu pel qual les urgències quedaven col·lapsades i molta gent ho
passava molt malament. Sense saber ben bé com, abans de tres mesos el virus arribà aquí
provocant que el govern central, dia 14 de març de l’any passat, aprovàs l’estat d’Alarma
mitjançant el Reial decret 463/2020, per tal de poder aplicar una partida de normes i
restriccions per fer front aquesta greu situació.
Una de les mesures aprovades va ser el confinament domiciliari que iniciàrem el 15 de
març fins el dia 28 d´abril de 2020, moment en que iniciàrem un desconfinament, camí
d’una nova normalitat que consistia en 4 fases repletes de restriccions i normes.
Des del punt de vista policial, ens enfrontàvem a una situació totalment desconeguda,
plena de dubtes i qüestions sense resoldre havent de fer front a una situació molt difícil per

7

a tots els habitants de Lloret i per a nosaltres mateixos. Recordam anar pel poble durant
aquest confinament i no trobar ningú pel carrer i tots els bars tancats, era una imatge que
no oblidarem mai.
El dia a dia es feia molt difícil. Ens obsessionàrem amb la desinfecció de mans, roba i
totes les coses que tocàvem. Cada dia desinfectàvem l’oficina i el cotxe patrulla, dúiem
molta cura en tot moment, motiu pel qual aconseguírem no contagiar-nos i poder estar
al servei del poble que era el nostre principal objectiu. Vos he de reconèixer que cada dia
desitjàvem que fossin les 7 de l´horabaixa per col·locar un altaveu sobre el cotxe patrulla
i, acompanyats de protecció civil, iniciar un recorregut pel poble en forma d´agraïment per
tot l’esforç que duien, dia rere dia, totes les lloritanes lloritans de totes les edats, quedant
a casa pel bé de tots.
Aquell moment era molt especial i de segur que no vos podrem agrair mai totes les mostres
d’estima que ens féreu arribar cadascun de vosaltres des dels portals, finestres i balcons
de cada casa.
En nom nostre i de l´Ajuntament vos volem felicitar per demostrar una vegada més un
comportament exemplar i solidari enfront de la situació que visquérem i vivim a l´actualitat.
Vàreu fer molt més fàcil la nostra tasca diària i vos volem donar les GRÀCIES PER LA
VOSTRA COL.LABORACIÓ!!!
Volem finalitzar aquest pregó dient que les festes de Sant Domingo d´enguany seran unes
festes adaptades a les restriccions marcades per les autoritats sanitàries, vos encoratjam a
què respecteu les mesures de seguretat covid i les recomanacions per gaudir de la setmana
de festes que ens espera d’avui en endavant.
I, per acabar, vos vull confessar que per a mi ha estat un veritable honor ser uns dels
pregoners d´aquestes festes tan preuades i d´aquest poble que ja sent i estim com si fos
el meu.
MOLTES GRÀCIES. I ARA DONEM EL SUS A LES FESTES !!!!
VISCA LLORET I VISCA SANT DOMINGO!!!!!!!
Lloret de Vistalegre, dia 3 d’agost de 2021.

Pregó de les Festes de Sant Domingo
2021 de Protecció Civil

Bon vespre lloritanes i lloritans, Benvolgudes i benvolguts al pregó de les Festes de Sant
Domingo del 2021.
És un orgull per a l’Agrupació de Protecció Civil fer el pregó de festes d’aquest any juntament
amb la Policia Local. Moltes gràcies a l’Ajuntament de Lloret, del nostre poble, per donarnos veu en aquest dia tan important.
Però, qui som? Què és Protecció Civil? Els voluntaris i les voluntàries de protecció civil som
persones que, de manera altruista, ajuden als diferents organismes de la nostra comunitat
en feines de prevenció, salvament, accidents... ja sigui de persones o béns afectats per
qualsevol sinistre o el simple fet d’ajudar en matèria de protecció a les nostres forces
de seguretat, ja sigui Policia Local, Bombers, etc. Sempre recordant que és de manera
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totalment altruista. La nostra tasca és de col·laboració, d’ajuda, de donar una mà –i les
dues!- a l’hora de posar-nos al costat de les persones, que és el nostre objectiu principal.
La nostra agrupació neix de la mà del coordinador de Protecció Civil de les Illes Balears,
Joan Nicolau, una gran persona Va ser el fundador principal de quasi totes les agrupacions
de les Balears. En aquell temps teníem com a batle en Joan Jaume ‘’Mino’’. Es feren unes
reunions per explicar el funcionament de les agrupacions i els requisits bàsics.
L’any 2004 férem el curs uns 65 aspirants voluntaris. Una vegada acabats els cursos es va
formar oficialment l’agrupació de Protecció Civil de Lloret. Al principi, la nostra agrupació
estava formada per 28 voluntaris.
Quan vàrem començar no teníem res. no teníem cotxe, ni local, ni eines ... per poder sortir
de servici o a anar a les emergències. Per tant, ens proposàrem cercar uns quants sponsors
per poder recollir doblers i comprar el material necessari, la majoria d’ells, comerços i
empreses del nostre poble.
Al poc temps, el Govern ens va deixar un Nissan Patrol, era un poc vell però per començar
era suficient. Per altra banda, l’agrupació, amb tot el que havíem recollit vàrem poder
comprar extintors, mànegues, veta-focs, motoserra, motxilles, pales, poals, walkie-talkies
i també el vestuari adequat.
Al cap de dos anys, dia 3 de març del 2008, el Govern Balear ens va fer entrega d’una ‘’Pick
up’’ nova, un remolc que tenia un dipòsit d’aigua i una motobomba contra incendis. En
aquell moment formàvem l’agrupació 15 voluntaris. El Govern també ens va donar un mòbil,
un ordenador, uns prismàtics, GPS, una alternadora, una motobomba d’inundacions, entre
altres coses. L’Ajuntament de Lloret, ens va cedir el local de Sa Comuna, part de l’antic ‘’
Molí de pinsos’’ i també el pis de damunt l’antiga consulta mèdica.
Actualment formam l’Agrupació 7 persones, tres de las quals hi han estat des del
començament: Maria Gelabert, Biel Gelabert i Pedro Gelabert, el cap de la nostra Agrupació
de Protecció Civil des que es va fundar.
Cada any es fan cursos bàsics per formar nous voluntaris, dels quals a l’agrupació s’han
incorporat uns quants joves amb moltes ganes de fer feina: Biel Modino, Pere Joan Gelabert,
Bernat Solano i Amador Bauçà. Aprofitam per animar totes les persones que vulguin formar
part de la nostra agrupació i fer feina per al poble de forma desinteressada; podeu estar
segurs que fer feina altruista i sempre pensant en els altres perquè els esdeveniments
públics puguin gaudir de la seguretat necessària, i procurar sempre pel bé de tots, no es
pot pagar de cap de les maneres, només actes com aquest d’avui, la satisfacció que fas
feina perquè els altres puguin viure de manera segura, és la paga més extraordinària que
pots rebre.
Recordam quan als inicis havíem de sortir a una emergència no es donava gaire importància
a l’uniforme, sortíem i ens posàvem a fer feina sense més miraments. Però les coses
canvien i ara, no podem sortir a cap servei/emergència si no anam uniformats. Aquest ha
estat uns dels principals motius pels quals l’Ajuntament ens ha hagut d’equipar de nous
uniformes per complir la normativa vigent.
L’agrupació, des que va començar, ha col·laborat amb altres pobles a diferents serveis,
preventius i emergències. També ajudant a les altres agrupacions, com per exemple a la
Diada de Balears, a curses ciclistes, al rally de Llubí, a l’incendi d’Andratx, a la torrentada
a Sant Llorenç, a la recerca de persones, entre altres.
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A Lloret hi hem estat als incendis urbans i forestals, a les sortides per les destrosses
ocasionades pels temporals, als preventius, a les excursions, curses ciclistes, cotxes
furulls, focs artificials, festes patronals, entre altres. Hi hem estat i hi som sempre que ens
necessitin, sempre i quan estiguem disponibles en aquell moment, perquè cal recordar que
som una agrupació voluntària sense ànim de lucre i feim el que podem.
També hem col·laborat amb la recollida d’aliments als diferents comerços i tendes per
després repartir-ho entre els més necessitats.
Al llarg dels anys, hem estat al servei de diferents batles que ens han fet suport sempre.
Mai ens han posat cap tipus de dificultat per realitzar les feines i sempre ens han tingut
molt presents. Estam molt orgullosos d’haver-los tingut. Gràcies Joan Jaume, Arnau Mateu,
Jaume Coll al qual recordarem sempre amb la seva simpatia, i a l’actual batle, Toni Bennàsar.
Creiem que és un bon moment també per agrair a totes i tots els voluntaris que han passat
per l’agrupació, per l’esforç i la dedicació desinteressada i el temps que li han dedicat.
També a tot l’esforç general dels voluntaris de protecció civil, ja sigui per una cridada a les
tantes de la nit, per un foc en un sembrat, una inundació d’una casa, o el simple fet d’estar
velant per la seguretat dels altres mentre s’estan divertint en una festa amb la família o
amics. Una agrupació com la nostra no seria possible sense cada un d’aquests voluntaris,
per això demanam un fort aplaudiment per ells... Gràcies, gràcies.
Volem fer un recordatori al difunt voluntari en actiu que ho va donar tot per aquesta
agrupació, Miquel Pascual (Botxe).
Volem agrair també a totes les persones que d’una manera o altra ens han ajudat, i a Mateu
Català i Pere Joan Gelabert per muntar la torreta de llums d’emergències al nostre pick up,
de forma desinteressada.
LA PANDÈMIA
Fa cosa d’un any i busques ens varen confinar a cases per la Covid-19. Només podíem
sortir per anar a fer les feines més essencials o anar a comprar per menjar. Arran del
confinament, la Policia Local ens va proposar ajudar-los a fer el passacarrers a les 20:00h
per tot el poble i els afores. Va ser un dels moments més especials com a voluntaris de
protecció civil. Al cap d’un parell de dies vàrem tenir la idea de fer una espècie de joc,
perquè així la gent pogués expressar les seves idees a un paper i transmetre-ho a la resta
de poble o simplement perquè tenguessin un incentiu per sortir en aquell moment al carrer:
Repartir cartolines a les persones interessades a pintar dibuixos o escriure frases del que
sentien o pensaven i així, al dia següent nosaltres les recollíem i les aferràvem al cotxe de
Protecció Civil. Va ser tot un èxit la participació del poble, sobretot dels mes petits.
Cada dia a les 19.50 h ens trobàvem amb un dels Policies Locals, en Tomeu o en Rafel, el
qui estava de guàrdia, a la parada del Bus de davant el Pou. Començàvem la volta amb ells,
que duien un altaveu amb música damunt del cotxe per alegrar més la volta.
La volta començava per la Costa del Pou, s’Arracó, ses Parres, plaça Verge de Loreto,
plaça Jaume I, carrer de sa Riba, carrer de Ca ses Monges, plaça de l’Església, carrer de
Sant Domingo, carrer Major, de s’Arraval, carrer Paradís, carrer des Vent, Carrer des Fum,
sa Farinera vella, Paradís, camí de Sant Pere, carretera de Sineu, carrer Fundadors de la
Vila, Ramon Llull, Senyora de Manresa, camí de sa Font, camí Vell d’Algaida, camí de Son
Bauló, camí des Cementeri, camí des Camp de Pina, camí de sa Casa Nova, camí del Ras,...
perdonau si ens hem deixat qualque camí fora voler.
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Era molt emocionant veure les cares de felicitat i alegria de la gent quan passàvem durant
els aplaudiments. Era una hora i mitja que passava volant, fora témer-te’n. Si per qualque
motiu no podíem passar per algun carrer, la gent t’ho recordava, i això te feia més ganes
de seguir fent-ho, et donava ànims, esperança, il·lusió, tot això cada dia. Alguns dies des
de l’altaveu posàvem la cançó de l’aniversari per felicitar els que feien els anys. Dins la
problemàtica que hi havia era un moment d’alegria per a tots fer la rialla, els aplaudiments i
tornar entrar a casa, esperant el següent dia perquè fossin les 20:00h i poder tornar a sortir.
Setmanes després va començar la desescalada i com a darrer dia del passacarrers férem
un vídeo del recorregut per tot el poble, i la gent va adornar les cases amb llençols escrits
i complements alegres i festius, va ser molt emotiu.
Veure-vos les cares de felicitat, veure els més petits amb una rialla de bat a bat i plens
d’emoció esperant que passàssim per davant de casa seva, això que per vosaltres era una
distracció o un moment per sortir a respirar aire fresc i fer dues rialles i un aplaudiment
conjunt a nosaltres ens va marcar molt i ens va omplir d’orgull. Per aquest motiu vos volem
donar unes gràcies gegants, MOLTES GRÀCIES.
I ja acabam aquesta crida a la festa, una festa que hem de saber viure amb les circumstàncies
que ens toca, amb mesura i seny. L’alegria no està barallada amb la diversió, sempre i
quan sapiguem on són els límits. Voldríem que aquestes festes de Sant Domingo fossin
recordades com un pas cap endavant, que n’hem sortit tots junts, i que si sabem fer les
coses amb seny i aprendre de les errades comeses perquè no tornin succeir.
Lloritans i lloritanes, que visca Sant Domingo, moltes gràcies i molts d’anys!
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Plaça Jaume I, 16 - LLORET

605 464 804

hola@somarrelsnutricio.com
Carrer de s’Arracó, 18
Lloret de Vistalegre

Mecànica en general
Xapa i pintura
C/ Major, 74 · 07518 Lloret de Vistalegre
Tel./Fax 971 52 41 43
autoslloret@hotmail.es
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Festes patronals
Sant Domingo 2022
De l’1 al 8 d’agost

Dilluns, 1 d’agost.
A les 12.00 h.

Repicada de campanes i posada de banderoles a les cases particulars.

A les 20.00 h.

Presentació del llibre de Cati Aguiló: L’EROTISME A LA CUINA. Receptes fetes amb erotisme. Hi intervendran:
Felip Munar, autor del pròleg i coordinador de l’obra.
Cati Aguiló, autora.Presentació del llibre de Cati Aguiló.
Hi haurà un tast de galetes “amorosides” i d’un còctel afrodisíac.
Lloc: Claustre del Convent

A les 21.30 h.

Recital poeticomusical a càrrec de Tallats de Lluna amb l’espectacle
“Debanant mots”. Homenatge a la paraula mitjançant la poesia i la
cançó. Un espectacle més que original on es fa un recorregut dels
principals poetes i cantautors.
Lloc: Claustre del Convent.
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Gaudeix de la natura i tranquil·litat
Contacte: 669 775 269 · www.canporreti.com
canporreti.agroturisme@gmail.com
Camí des Rafelet, s/n · Lloret de Vistalegre · Mallorca
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Dimarts, 2 d’agost.
A les 19.00 h.

Presentació del llibre: “Memòries de Miquel Mulet. 50 anys de sacerdot.”
Hi intervendran: Felip Munar, Jaume Català i Miquel Mulet.
Lloc: Claustre del Convent.

A les 20.30 h.

Pregó de les festes de Sant Domingo a càrrec de Francisca Arrom (de
s’estanc). Es podrà accedir al Claustre per l’Ajuntament.
Lloc: Claustre del Convent.

Sopar a la fresca. L’Ajuntament posa cadires, taules, aigua i gelat..
Hi haurà dues modalitats:
- Podeu dur el sopar i reservar a l’Ajuntament o a l’estanc les vostres
cadires fins dilluns, 1 d’agost (no es reservaran taules el mateix dia),
al preu d’1 euro.
- Comanar el sopar: Sopar de tumbet + postres.
		 Tiquets a la venda a l’estanc, a l’Ajuntament i al supermercat BipBip fins dilluns, 1 d’agost al preu de 10 euros.
El sopar i la rifa que es farà després anirà a benefici de la UE Lloret.
Hi haurà música en directe.
Cafès Bay convida a tothom a cafè després de sopar.
A continuació, gran nit de playback amb fantàstics regals. Vine a
apuntar-te a l’Ajuntament o a l’estanc abans de dia 1 amb la cançó
que vulguis interpretar (pensa a dur-la la mateixa nit!)
Tothom ha de dur els seus plats, tassons i coberts.
Lloc: Plaça Jaume I
A les 21.00 h.
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TRANSPORTES
AMADOR BELTRÁN BAUZA
C/ Salva, 6
07510 SINEU
Tel. 659 098 281

C/ Fundadors de la Vila, 2
07518 Lloret de Vistalegre
T. 971 524 198
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Dimecres, 3 d’agost
A les 17.30 h.

Activitats de psicomotricitat dirigides a infants de 3 a 6 anys.
Consta de circuit motriu, taller de dibuix, jocs de construcció, taller de
pintar cares i castell inflable.
Lloc: Poliesportiu Sa Comuna. Activitat patrocinada pel Consell de
Mallorca.

A les 19.00 h.

Partit de veterans entre la UE Lloret i el CE Sineu.
Lloc: Camp de futbol Antoni Coll. Ho organitza: UE Lloret.

A les 22.00 h.

Cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula “La família que tu
tries”.
Lloc: Plaça Jaume I

Dijous, 4 d’agost.
A les 9.30 h.

Passejada cicloturística, anirem fins a Ruberts. Els/les participants
han de dur casc. Hi haurà fruita en arribar.
Concentració: Plaça Jaume I. Ho organitza: CC Lloret. Hi col·labora:
Agrupació de Protecció Civil.

A les 17.00 h.

Gran festa aquàtica a la piscina amb tobogans, castells aquàtics i jocs
d’aigua per a nins i nines.
Lloc: Poliesportiu Sa Comuna.

A les 20.00 h.

Inauguració de les exposicions: “Sis mirades” (sis visions, sis finestres a la nostra illa per la que guaiten sis fotògrafs) i “Història d’una
vida” (història de com la societat aliena la vida d’una al·lota i de com
la societat exerceix pressió sobre les dones).
Horaris: dia 4, dia 5 i dia 6 (de 18.00 a 21.00) i dia 7 (de 10.00 a
14.00).
Organitzat pel grup “Cercant bubotes” i per Pep Aguilar.
Lloc: Convent. (Accés pel Claustre).

A les 21.00 h.

Nit de tapes a càrrec de Bar es Pou, Rest. es Pou, Es Fasser, Can
Putxet i Sa Comuna.
Actuació en directe de Jazzy Mood Trio.
Lloc: Pati de Ca Ses Monges. (Accés Placeta Tarongers i per Claustre)

A les 23.00 h.

Gran concert del grup local Casa Rusa i presentació del seu nou single “Despierta”.
Lloc: Claustre del Convent.
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Divendres, 5 d’agost.
A les 17.30 h.

Contacontes infantil: Conte Contat (per a infants de 0 a 7 anys).
Lloc: Poliesportiu Sa Comuna.
Activitat patrocinada pel Consell de Mallorca.

A les 19.00 h.

Volta ciclista. Gran premi Sant Domingo 2022.
Lloc: Davant es pou. Més informació a cclloret.com
Ho organitza: CC Lloret.

A les 23.30 h.

Gran festa Flower Power amb:
- After Suns
- Dj Toni Llobera
- Dj Pep Trònic
- Dj Stephan

Vine disfressat i gaudeix de millor festa!
Lloc: Plaça Jaume I
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Dissabte, 6 d’agost.
A les 11.00 h.

Torneig de truc. Classificació per a semifinals. Grans premis per als
guanyadors!
Preu inscripició: 10 euros per parella.
Telèfon de contacte: 616 31 90 53
Lloc: Placeta dels Tarongers (hi haurà bar).
Ho organitza: Quintos/es 02/03.

A les 16.00 h.

Torneig de truc. Semifinals i final.
Preu inscripició: 10 euros per parella.
Telèfon de contacte: 616 31 90 53
Lloc: Placeta dels Tarongers (hi haurà bar).
Ho organitza: Quintos/es 02/03.

A les 18.30 h.

IV Trobada gegantina de Lloret de Vistalegre.

A les 18.30 h.

Plantada dels gegants i gegantes a Sa Timba..

A les 19.00 h.

Cercavila per alguns carrers del poble.

A les 19.30 h.

Balls de les colles a la Plaça Jaume I.
Ho organitza: Colla de gegants figueralers de Lloret.
Nota: convidam als veïnats dels carrers de s’Arracó, Bartomeu
Vanrell, Ses Parres, Verge de Loreto, des Fum, Josep Maria Jordà,
Major i Plaça Jaume I a treure els domassos i a deixar engalanats
els carrers per al cercavila.

A les 21.00 h.

Gran nit de ball de bot amb els grups:
- Qanarusa
- Brocalet
- Sonadors Sonats
- Música Nostra
Durant la nit es farà el sorteig dels inscrits per ser figueralers/res joves.
Lloc: Plaça Jaume I

649 468 449
971 524 562
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Diumenge, 7 d’agost.
A les 11.00 h.

Missa en honor a les persones majors. Ball de l’oferta a càrrec de Brocalet.
En acabar l’ofici: Homenatge a la gent major i entrega d’ensaïmades i
cava per a les persones majors de 75 anys empadronades al municipi.

A les 19.00 h.

Sortida dels dimonis i xeremiers i cercavila.
Lloc: Plaça Verge de Loreto.

A les 22.15 h.

Banda de música de Montuïri.
Espectacle patrocinat íntegrament per Automóviles Coll.
Lloc: Plaça de l’Església.

A les 23.30 h.

Pluja de foc i ball dels dimonis davall les rodelles acompanyats de
flabiol i xeremies. Renaixement dels dimonis.
Lloc: Plaça de l’Església.
Ho organitza: Deïnats de l’infern.

A les 00.00 h.

Gran revetlla de focs artificials memorial Martí Jordà a càrrec de
Pirotècnia Jorda S.L.
Lloc: Baix de Sa Riba.

A les 00.30 h.

Gran verbena amb els grups:
- Orquestra La Tinbras Band
- Toninaina
Lloc: Plaça Jaume I

- Dj Skalas
- Dj Gabi J. James
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Dilluns, 8 d’agost.
A les 17.00 h.

Jocs populars: curses, cintes…
Hi col·labora: AMIPA del CEIP Antònia Alzina.
Lloc: Costa des pou.

A les 19.00 h.

Grup d’animació infantil: Cucorba.
Lloc: Claustre del Convent.

A les 20.30 h.

Missa solemne en honor a Sant Domingo. Ball de l’oferta a càrrec de
Brocalet.
En acabar l’Ajuntament convidarà a una espipellada.

A les 22.00 h.

Teatre a càrrec del grup Fora Nirvis amb l’obra:
“Ai, Senyor! Casau-nos sa major!” -que sa petita ja en frissa-.
És una comèdia d’amor amb humor on es fusionarà el teatre amb la
música en viu de Marga Pocoví I Biel Tous per traslladar els espectadors als anys 50 d’una família rural de l’antiga Mallorca.
Lloc: Plaça Jaume I

A les 00.00 h.

Gran traca final i fi de festa.

Altres activitats:
Del 18 de juliol al 14 d’agost: XVI Gran torneig de Pàdel Festes de Sant Domingo 2022.
Organitzat pel Club tennis pàdel Lloret.
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Hi col·laboren:
Associació de persones majors

Deïnats de l’infern

Brocalet

Quintos/es 02/03

Club ciclista LloretClub tennis i pàdel
Lloret

Estanc i papereria S’Esqueix

El Cor de la Parròquia

Cafès Bay

Parròquia Nostra senyora de Loreto

Bar Es pou

UE Lloret

Rest. Es pou

Associació Colla de gegants figueralers

Can Putxet

Poliesportiu Sa Comuna

Consell de Mallorca

Voluntaris de Protecció Civil de Lloret

Pirotècnia Jordà

AMIPA

Bip Bip Lloret

Es Fasser

I molta de gent a nivell individual i col·lectiu que fan possible aquestes festes!!!
MOLTES DE GRÀCIES A TOTHOM!!!
Ho organitza i ho patrocina:

Ajuntament de Lloret de Vistalegre
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AQUÍ COL·LABOREM AMB LA CAMPANYA
#NoiPuntLloret
AQUÍ COL·LABOREM AMB LA CAMPANYA

#NoiPuntLloret
#NoiPuntLloret
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 noés vàlid.
7. No toleris comportaments masclistes en el teu entom: 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.

Recomanacions
per gaudir de les festes amb seguretat
Si tens animals que tenen por dels coets.
El dia que hi haurà més renou serà dia 7 a la nit durant la tradicional revetla de Sant Domingo.

Si veniu a les verbenes i recitals.
• Si ets major de 18 anys i consumeixes begudes amb alcohol ho has de fer amb responsabilitat i cura
del teu estat: controla’n el consum.
• Si ets menor de 18 anys recorda que està prohibit el consum de begudes alcohòliques.
• Diposita els fems als contenidors.
• Empra els wc que es posen a la teva disposició i respecta l’entorn.
• Evita baralles i discussions.
• Si qualque persona no es troba bé no la deixis tota sola, crida a l’112.

Si veniu de fora poble.
Organitzau un retorn segur si heu d’agafar el cotxe i teniu cura del consum d’alcohol.
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GAUDEIX DE LA FESTA

...AMB
TOLERÀNCIA
I RESPECTE
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