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Sa
lu

ta
ció La roda dels dies ens ha dut, un any més, fins a les nostres estimades festes de 

Sant Llorenç. Aquest és, sens dubte, un període ben assenyalat i significatiu del 
nostre calendari. És el temps de reviure l’orgull d’un poble que es retroba amb 
ell mateix i que es mostra obert als visitants, immers en una onada d’alegria 
i distensió.

Tenim per davant una intensa activitat cultural, esportiva i d’oci per 
acompanyar la nostra festa grossa, que no decau, que puja en ànim i en 
intensitat. Basta veure l’enorme participació i implicació ciutadana en tots els 
actes que acompanyen i envolten la festa. Des de les activitats més tradicionals 
i arrelades fins a aquelles que s’estan consolidant amb força i a bon ritme, 
com les sortides de cantaires; des d’un festival de la cançó, que ens farà viatjar 
als mítics sons de Broadway, el millor preludi que podem oferir, fins a la gala 
lírica que ens enorgulleix com a poble… Els sopars de veïns, els espectacles per 
als més petits, els nostres gegants i els seus amics convidats, les competicions 
esportives i la música, molta música per eixamplar el cor.

Estrenem, enguany, bienni de Qualcada, i volem desitjar sort i encert als 
debutants, com el flamant caixer batle, i a tots els cavallers que ajuden a 
mantenir una tradició estimada que ens duu fins al punt d’origen que com a 
col·lectivitat tenim a Binixems.  

Ja veureu, en passar pàgines, que l’Ajuntament ha volgut dedicar aquest 
programa -amb la gentilesa i la dedicació de Miquel Àngel Limón, que n’ha 
glossat la trajectòria- a la persona estimada de tots que fou en Cosme Sans.  Amb 
ell, que va ser un home discretament implicat en totes les vessants d’activitat 
cultural, política, espiritual i socioeconòmica del poble, resideix també la doble 
casualitat o coincidència del seu lligam precoç, des dels inicis, a dues empreses 
singulars i destacades a la nostra vila com són la Cooperativa San Crispín i 
també la fàbrica Pons Quintana, que enguany arriben simultàniament als 
60 anys. Tenim, en aquest fet, una lliçó implícita que ens demostra que les 
persones passen, però que les obres col·lectives perduren, encara que hagin de 
menester un procés d’adaptació. 

Recordarem en Cosme i tots aquells que ens han deixat amb l’alegria que ens 
inspiren i fent bona la festa que tots ens hem guanyat a pols. 

Sant Llorenç ja és aquí! Gloriós sigui Sant Llorenç!

Misericordia Sugrañes Barenys
Batlessa d’Alaior
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Festes majors en honor a
SANT LLORENÇ,

que se celebraran a Alaior
del 20 de juliol al 22 d’agost de 2013

Concert de Lluna Plena. El cantautor menorquí David Vidal ens 
presenta la seva nova posada en escena: “Cançons d’amor en temps 
incerts”, una acurada selecció de peces on predominen les temàtiques 
amoroses i una visió irònica, des d’un to intimista, arrelat en la cultura 
mediterrània. Al jaciment de Torre d’en Gaumés, a les 21.30 hores.

Exposició: “Alaior, sabates 
passa a passa: història d’un 
ofici, història d’un poble”, en 

el Convent de Sant Diego. Una mostra 
que reprodueix les antigues cadenes de 
muntatge i maquinàries de la indústria 
del calçat, present i activa a Alaior des 
de fa més d’un segle; i ensenya també 
una col.lecció particular de més de 2.000 
miniatures de sabates. Horari, de 10:00 
a 12:00 hores (en dissabte) i de 18:00 a 
21:00 hores. Ho organitza: Ajuntament 
d’Alaior. Fins dia 15 de setembre.

Circuït d’artístiques escultures 
monumentals situades a 12 
emplaçaments de la localitat. Street Art. 
Organitza: Ajuntament d’Alaior Col.labora i cedeix les escultures: Instituto 
Tecnológico del Calzado (INESCOP). Fins 15 de setembre, (excepte durant els 
dies grans de les festes). 

Quarta edició de “Retrats d’Alô”, una exposició que posa l’objectiu en els 
residents i retracta a les persones del nostre dia a dia en els escenaris en els 
que desenvolupen la seva activitat. Sala d’Activitats Ciutadanes, de 19.00 a 
22:00 hores. Organitza: Col.lectiu de fotògrafs d’Alaior i Ajuntament d’Alaior. 
Oberta fins dia 4 d’agost.

Programa oficial
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SPM, duet de guitarra, 
música en viu a sa Plaça, a 
partir de les 21.30 hores. 
Ho organitzen els bars Es 
Casino, Sa Plaça i Ca na 
Divina, amb la col.laboració 
de l’Ajuntament.

Presentació del Llibre Digital “Lô d’un temps, persones i 
paisatges. (Lô 100 x 100), a les 21:00 hores, al pati de l’antiga escola 
del Ramal (Xalubínia). Ho organitza: S’Ull de Sol, amb la col.laboració 
de l’Ajuntament d’Alaior i la Conselleria de Cultura del Consell Insular 
de Menorca.

Concert d’orgue a càrrec de John (Thomas Cook), a l’Església de Santa 
Eulàlia, 11.30 a 12.00 hores. Ho organitza: Parròquia de Santa Eulàlia.

Cinema d’estiu. Dins del cicle “Coneix el teu veí”, projecció en VO 
de la pel.lícula “Flores de otro mundo”, de Iciar Bollain, (1999). Pati 
de l’antiga escola del Ramal (Xalubínia), a les 21.30 hores. Entrada de 
franc. Ho organitza: Amics d’Alaior, amb el suport de l’Ajuntament i la col.
laboració del Centre Internacional de Gravat Xalubínia.

Contacontes: Contes fantàstics i de misteri, a càrrec de Làia Garcia. 
Tota una invitació al món de la literatura pensada per als més petits. Al 
pati de la Biblioteca Municipal, a les 19.30 hores. Ho organitza Xarxa de 
Biblioteques. Hi col.labora: Ajuntament d’Alaior. 

El centre d’Alaior acull el mercat de nit artesà, entre les 19.00 i les 
23.00 hores. Amb la demostració de la feina d’un ferrador de cavalls, a 
la plaça des Ramal a les 20.00 hores i l’actuació de The Sailors, a sa Plaça 
a partir de les 20.30 hores. Ho organitza: Ajuntament d’Alaior.

Fosquets de música a Lô: Fosquet Especial. Carrer des Ramal, a partir 
de les 21 hores. Ho organitzen: Bar Escacs, Tempo i Idòsí Events.
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21è Torneig de Sant Llorenç de Volei-Platja, a la platja de Cala en 
Porter, a les 16.00 hores. Ho organitzen: Club Volei Alaior i Ajuntament 
d’Alaior.

Broadway Festival: gran musical amb les cançons i números de ball 
més impactants dels anys quaranta. Sisena edició de la segona època dels 
festivals de la cançó d’Alaior. Un gran espectacle amb altíssim nivell, baix 
la direcció d’Àngels Gonyalons, amb la coreografia de Janine Dahl i amb 
la sonada actuació de la Big Band de Ciutadella, baix direcció musical de 
Joan Mesquida. A partir de les 21.30 hores, al camp municipal de futbol 

Los Pinos. Ho organitza: Ajuntament d’Alaior. Hi col·labora: Institut d’Estudis 
Baleàrics.

Balls de Saló amb Andrés i Gemma a sa Plaça, a les 21:30 hores. Ho 
organitza: Ajuntament d’Alaior amb la col.laboració de l’Associació de Balls 
de Saló.

Dissabtes Matí, Passetja per Alaior, amb el grup d’acordeons 
“Tecles, Botons i Manxes”, circuït de música en viu itinerant pel Bar 
Géminis, Plaça del Ramal i Sa Plaça, de 11:30 a 13:00 hores. Ho organitza: 
Associació de Comerciants. Hi col·labora: Ajuntament d’Alaior.

Torneig de Sant Llorenç de Bàdminton. Al pavelló poliesportiu, 10:00 
hores. Ho organitzen: Club Badminton Alaior i Ajuntament d’Alaior. 

Festa Associació de Veins de sa Bassa Roja, a les 18:00 hores. 
Actuació del grup de cançó tradicional menorquina, Arrels de Menorca, a les 
20.00 hores. Ho organitza: Associació de Veins Sa Bassa Roja amb el suport i 
la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaior.

Actuació de The Duets, música en viu a sa Plaça a partir de les 
21.30 hores. Ho organitzen els bars Es Casino, Sa Plaça i Ca na Divina. 

Actuació musical en directe dels Sonadors de Son Camaró, a la 
plaça Gran de Cala en Porter. A partir de les 21.30 hores. Ho organitza: 

Ajuntament d’Alaior.

20è Torneig de Sant Llorenç de Tennis Taula, a la plaça des Ramal, 
a partir de les 16:00 hores. Ho organitzen: Club de Tennis Taula i 
Ajuntament d’Alaior. 
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Concert d’orgue, a càrrec de John (Thomas Cook), a l’Església de 
Santa Eulàlia, 11:30 a 12:00 hores.

2a Exhibició de Karate de Sant Llorenç, a la plaça des Ramal, a partir 
de les 18:00 hores. Ho organitzen: Club Karate Alaior i Ajuntament 
d’Alaior. 

Pels amants dels jocs de taula, 25è Torneig de partides ràpides 
d’Escacs, al carrer Menor a les 18:30 hores. Ho organitzen: Centre Cultural 
d’Alaior (secció Escacs) i Ajuntament d’Alaior.

Cinema d’Estiu. Cicle “Coneix el teu veí”. Projecció en VO de la pel·lícula 
“Profesor Lazhar”, de Phillipe Falardeau, (2011), al pati de l’antiga escola 
del Ramal (Xalubínia), a les 21:30 hores. Amb entrada de franc. Ho organitza. 
Amics d’Alaior amb el suport de l’Ajuntament i la col·laboració del Centre 
Internacional de Gravat. 

Exhibició de Sant Llorenç de Gimnàstica Rítmica, a la pista exterior 
del Poliesportiu, a les 19:00 hores. Ho organitzen: Club de Gimnàstica 
Rítmica Alaior i Ajuntament d’Alaior.

Pels més petits, una invitació al món de la fantasia, amb el contacontes 
“Contes de na Maria Galeta”, a càrrec de Pascual Rodrigo, a partir de 
les 19:30 hores, al pati de la Biblioteca Municipal. Ho organitza: Xarxa de 
Biblioteques de Menorca amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaior. 

El centre de la població acull una nova jornada del mercat de nit 
artesà, de les 19:00 a les 23:00 hores. Amb l’ambientació musical del grup 
Feedback (música dels anys 80 i 90), a sa Plaça, a partir de les 20:30 hores; i 
amb la representació dels alumnes de Sussies Blue Ship Escola d’Anglès, a la 
plaça des Ramal a partir de les 19:30 hores.

Inauguració exposició: “Trilogia de la pau: tres llibres d’artista, gravats 
per la pau”, a les 20:30 hores, al Centre Internacional de Gravat Xalubínia. 
Ho organitza: Centre Internacional de Gravat Xalubínia. Ho patrocina: 
Fundació Cultura de la Pau, Federico Mayor Zaragoza. Presentació amb Camilia 
Gutiérrez amb una performance de videoanimació i dansa contemporània, a 
les 21:30 hores, al pati de l’escola del Ramal (Xalubínia). Ho organitza: Centre 
Internacional de Gravat Xalubínia.

Triangular de Sant Llorenç de penyes de futbol, amb la participació de la 
Peña Valencianista, Penya Barcelonista i Peña Madridista, d’Alaior, al camp de 
futbol 7 annex al pavelló esportiu municipal, a les 20:00 hores. Ho organitzen: 
Penyes esportives d’Alaior i Ajuntament d’Alaior.

D
im

ar
ts

 3
0

D
im

ec
re

s 
3

1



8

Per celebrar que Sant Llorenç és a prop i endolcir-nos un poquet el 
capvespre, festa popular amb coca i xocolata organitzada pel Club 
de Jubilats, entre les 18:00 i les 20:00 hores. A continuació, ball a la plaça 
des Ramal amenitzat per Jesús Álvarez. Ho organitza: Club de Jubilats 
d’Alaior.

30èna Cursa Atlètica Popular de Sant Llorenç, amb sortida des de 
Sa Plaça, a les 19:30 hores. Ho organitzen: Club Lô Atletisme i Ajuntament 
d’Alaior.

Presentació d’una nova edició de la revista especial que el Diari 
Menorca, amb col·laboració de l’Ajuntament d’Alaior, dedica a les 
festes de Sant Llorenç 2013, que ens permetrà conèixer-ne els protagonistes 
i aspectes diversos de la cultura del poble. A la Sala de Plens de l’Ajuntament, 
20:00 hores. Preu de venda per exemplar 2,5 euros. Per tancar l’acte, lliurament 
del premi del Concurs per a il.lustrar la portada del programa de festes de Sant 
Llorenç 2013 al guanyador d’enguany, Victor Villalonga Juanico. Ho organitzen: 
Ajuntament d’Alaior i Diari Menorca.

Dins del programa Fosquets de Música a Lô, actuació en viu de Bep Marquès 
en el carrer des Ramal, a partir de les 21:00 hores. Ho organitzen: Bar Escacs, 
Tempo i IdòSí Events.

Concert-presentació del disc “Íntim Youkali”, amb Maria Camps com 
a intèrpret i Pere Arguimbau, a la guitarra. Al pati de l’antiga escola del 
Ramal (Xalubínia), a les 21:30 hores. Venda de entrada anticipada, Ca na Divina, 
8 euros; 10 euros, a taquilla el dia del concert. Organitza: Maria Camps. Hi 
col·labora: Ajuntament d’Alaior i Centre Internacional de Gravat Xalubínia. 

7è Torneig de Sant Llorenç de Petanca, a la pista exterior del Col.legi 
La Salle, a partir de les 18:00 hores. Ho organitzen: CS Alaior Petanca i 
Ajuntament d’Alaior.

Per anar entrant en festes, els més 
petits estan convidats a prendre part 
en el taller de plumalls i capells 
per a donar notes d’humor i 
color a l’acompanyament dels 
gegants i capgrossos. Al carrer 

Major, a partir de les 18:00 hores.

A sa Plaça, a les 18:30 hores. En Llorenç i n’Eulàlia, amb el seu amic, 
el moro Xoroi, us esperen. Veniu a veure com es posen de gala per a les 
festes de San Llorenç! La Colla Gegantera d’Alaior tindrà l’honor de vestir-
los. I… a lo millor, torna a haver-hi  sorpresa.  Ho organitza: Colla Gegantera 
d’Alaior, amb al col.laboració de l’Ajuntament d’Alaior i el patrocini i suport de 
Cova d’en Xoroi.
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Quan estiguin ben polits i estrijolats, obriran el primer ball de les festes amb 
el Grup Rondalla d’Alaior i el Grup de Ball. Finalment, es dirigiran cap a 
l’Ajuntament. 

“Aloencanta”, els grups de cantaires itinerants recorreran els carrers de la 
població per a visitar els sopars de veïns. Enguany, a més dels “Dit i Fet” 
locals, ens acompanyen el cantaires Va Gross, (de Maó) i Sa Vessa Mos Fot, 
de Sant Lluís. Sa Plaça serà el punt de trobada i epicentre de la sortida dels 
grups a les 20:30 hores i serà també punt de replec i comiat cap a les 24:00 
hores. (Horaris aproximats). Ho organitza: “Dit i Fet”,  Ajuntament d’Alaior, 
amb la col·laboració dels grups de cantaires que posaran un toc musical i festiu 
a la nit.

2a Exhibició d’Agility de San Llorenc, al camp de futbol 7 annex al pavelló 
esportiu municipal, una demostració d’agilitat canina, a les 21:00 hores. Ho 
organitzen: Associació Canina Esportiva d’Alaior i Ajuntament d’Alaior.

Summer Time Trio, música en viu a la Avga. Pare Huguet, a partir de les 
21:30 hores. Organitza: Bar Géminis. Col.labora: Ajuntament d’Alaior.

10ª edició del certamen Illaenvers, una sessió de declamació de poemes 
pels seus autors, il·lustrada amb música i imatge, amb la participació dels 
creadors Edgar Alemany,Antoni Català Campins, Jordi Florit Robusté, Maria 
Galetta, Tòfol Mus, Francesc Pons, Sílvia Pons, amb Pere Gomila i Sergi Cleofé 
com a organitzadors principals, a les 22:00 hores, al pati de la antiga escola 
del Ramal (Xalubínia), amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaior. Entrada 
de franc.

1er. Recorregut de Tir de Sant Llorenç, al lloc de Santa Bàrbara, a les 
8:30 hores. Ho organitzen: Club Esportiu de Caça d’Alaior i Ajuntament 
d’Alaior.

39è Torneig de Sant Llorenç de Tennis - Finals Escolars. A les 
instal·lacions del Club de Tennis, a les 10:00 hores. Ho organitza: Club 
de Tennis Alaior i Ajuntament d’Alaior.

Programa Dissabtes Matí Passetja per Alaior, els comerciants fan la 
proposta d’escalfar motors per ses festes amb una convidada-degustació 
de pomada entre les 11:30 i les 13:00 hores. Ho organitza: Associació de 
Comerciants d’Alaior.

Debut musical a Alaior i presentació en concert del primer disc de 
Queralt Albinyana “When I met the blues”, a Sa Plaça, a les 21:30 
hores. Ho organitza: Ajuntament d’Alaior.

Sopar de Sant Llorenç 2013 al parc de Cala en Busquets, a partir de les 
21:30 hores. Ho organitza: Associació de Veïns de Cala en Busquets.

D
is

sa
b
te

 3



10

25è Torneig de Sant Llorenç d’automodelisme, en el circuit del 
Parc d’es Cos, velocitat i emoció a les 9:00 hores. Ho organitzen: Club 
d’Automodelisme la Trotxa i Ajuntament d’Alaior.

Cursa ciclista de Sant Llorenç, trofeu “A Roda”, amb sortida des 
del polígon La Trotxa d’Alaior, a les 10:00 hores. Ho organitza: Club 
Ciclista Centre de s’Illa amb el suport de l’Ajuntament d’Alaior.
 
Al carrer d’Eivissa, a partir de les 16:30 hores. Per poder desplaçar-
vos a la festa de Binixems sense problemes i gaudir-ne sense embussos, 

servei de bus d’anada i tornada ofert per l’Ajuntament d’Alaior.

A l’església de Santa Eulàlia, a les 17:00 hores. Partida dels caixers cap a 
Binixems. 

Festa a Binixems. Tradicional replec 
de cavalls, amb acompanyament 
musical a càrrec de la orquestrina de 
Los Muchachos i exhibicions eqüestres. 
Al fosquet, davallada de Sant Llorenç 
cap a Alaior. Ho organitza: Ajuntament 
d’Alaior.

Acabats aquests actes, els cavallers 
passaran per sa Plaça amb la imatge de 

sant Llorenç. Trajecte: faran el camí de Binixems, baixaran per Llimpa, passaran 
per la Bassa de Sant Pere, avinguda de la Indústria i carrer Menorca, pujaran per 
l’avinguda de la Verge del Toro, plaça de Sant Pere Nou, Camí Nou, Porrassar 
Nou, Porrassar Vell, Ample, carrer Major i sa Plaça i, passant pel carrer Menor, 
traslladaran la imatge de Sant Llorenç a la Rectoria.

A sa Plaça, actuació i desfilada 
a càrrec del Grup de Majorettes 
d’Alaior, amb l’acompanyament 
musical de la Banda de Cornetes 
i Tambors, a les 20:15 hores, tot 
esperant l’arribada de Sant Llorenç 
en el seu itinerari cap a la Rectoria.

Convidada de les festes majors 
de Sant Llorenç, a càrrec del 
caixer-batle del bienni (2013-
2014), el senyor Antoni Mascaró Camps, a sa plaça, a les 21:00 hores.

Actuació a càrrec de l’Agrupació Musical de Ciutadella, amb la 
interpretació de passdobles, boleros i la música de les festes, baix la direcció 
del mestre Joan Mesquida.
 
Darrer dia per a visitar l’exposició Retrats d’Alô, a la Sala d’Activitats 
Ciutadanes, de les 19:30 a les 21:30 hores.
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39è Torneig de Sant Llorenç de Tennis - Finals dobles, al Club 
de Tennis Alayor, 18:00 hores. Ho organitzen: Club de Tennis Alayor 
i Ajuntament d’Alaior.
 
Per els amants de l’art eqüestre, 24è Concurs de Salts d’obstacles de 
Sant Llorenç, a les pistes hípiques des Cós, 18:00 hores. Ho organitzen: 
Club Hípic Alaior i Ajuntament d’Alaior.
 

Tota la màgia, els misteris i les bromes en l’espectacle infantil que ens oferirà 
el Màgic Màgic, a les 20:00 hores, a sa Plaça. Ho organitza: Ajuntament 
d’Alaior.
 
Si us agrada la destresa de les arts marcials, no us perdeu la 5a Exhibició 
d’Aikido de Sant Llorenç, a la plaça des Ramal, 20:00 hores. Ho organitzen: 
Club Aikido i Ajuntament d’Alaior.

Concert d’orgue a càrrec de John (de Thomas Cook), a l’Església 
de Santa Eulàlia, d’ 11:30 a 12.00 hores. Ho organitza: Parròquia de 
Santa Eulàlia.

Trofeu de Sant Llorenç de Billar, al Centre Cultural, a les 17:00 hores. 
Ho organitzen: Centre Cultural d’Alaior (Secció Billar) i Ajuntament 
d’Alaior. 

Mercat de joves dissenyadors de Catalunya, a la plaça des Ramal, 18:00 
hores. Ho organitza: Ajuntament d’Alaior.

Festa infantil amb tallers i jocs per a fillets, de 8 a 11 anys, a sa Plaça i els 
carrers Major i Menor, a partir de les 18:30 hores. Ho organitza: Agrupament 
Escolta Santa Eulàlia.

12è Torneig de Sant Llorenç de Padel, a les pistes del Club de Tennis 
Alayor, a les 18:30 hores. Ho organitzen: Club de Tennis Alayor i Ajuntament 
d’Alaior.

39è Torneig de Sant Llorenç de Tennis, a les pistes del CT Alayor, aneu 
a veure les finals a les 19:00 hores. Ho organitzen. Club de Tennis Alayor i 
Ajuntament d’Alaior.

Cinema d’Estiu. Dins del cicle “Coneix el teu veí”, projecció en VO de 
la pel·lícula “Nadir i Simin, una separación”, d’Asghar Farhadi, (2011). Al 
pati de l’antiga escola del Ramal (Xalubínia), a les 21.30 hores. Amb entrada 
de franc. Ho organitza: Amics d’Alaior amb el suport de l’Ajuntament d’Alaior 
i la col·laboració del Centre Internacional de Gravat Xalubínia.

Tradicional Glosat de Sant Llorenç, a càrrec del col.lectiu Soca de 
Mots, a la Plaça Nova, 22.00 hores, una bona manera de posar humor a les 
festes i conservar les tradicions. Ho organitza: Ajuntament d’Alaior.
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Als carrers del centre de la població, Mercat de nit artesà, de les 19:00 
a les 23:00 hores.

Degustació de “La cuina del formatge”, les millors receptes del 
producte estrella de l’illa, el formatge amb DO Mahón-Menorca,  
interpretades per les Mestresses de Casa d’Alaior, a preus molt populars. 
Un viatge al món dels sabors amb acompanyament de vins, a la plaça del 
Ramal, a partir de les 19:00 hores. Ho organitza: Ajuntament d’Alaior. Hi 

col·labora: Mestresses de Casa d’Alaior, Consell Regulador de la DO Mahón-
Menorca i El Paladar.

Ajudeu als vostres fills a entrar en el món de la fantasia i la literatura amb 
l’experiència d’un contacontes que ens ofereix Janina Ivaldi, “Las aventuras 
de Clementina”, a les 19:30 hores, al pati de la Biblioteca. Ho organitza: 
Xarxa de Biblioteques de Menorca i Ajuntament d’Alaior.

Exhibició de Taekwondo de Sant Llorenç, a la plaça del Ramal, 19.30 
hores. Ho organitzen: Lô Esport-Taekwondo i Ajuntament d’Alaior.

Actuació en directe de Lou Deach, un gran veterà del saxofon i la 
interpretació, oferirà un repertori de jazz, funki... a sa Plaça, 20:30 hores. Ho 
organitza: Ajuntament d’Alaior.

116è Partit de futbol de Festes de Sant Llorenç, la més antiga i tradicional 
de les competicions esportives que adornen les festes. Al camp de Los Pinos, 
a les 20:30 hores, un partit de màxima rivalitat i superior germanor, un 
clàssic de les festes. Ho organitzen: CE Alaior i Ajuntament d’Alaior.

Per a anar obrint boca, al costat de sa Plaça Nova, degustació de paella 
a preus populars, a partir de les 20:00 hores. Ho organitza: Bar Gust i 
Tast. Hi col·labora: Ajuntament d’Alaior.

Cantada itinerant pels carrers d’Alaior, a càrrec del grup “Dit 
i Fet”. Veus entonades per a posar alegria i ambient de festa en mig 
del carrer. A partir de les 20:00 hores. Ho organitza: Dit i Fet amb 

col·laboració de l’Ajuntament d’Alaior.

Pels jovenets de la casa, un poc de festa a la seva mida, amb l’espectacle 
infantil “El món de n’Edu”, a sa Plaça a les 20:00 hores. Ho organitza: 
Ajuntament d’Alaior.

Final del torneig d’estiu futbol 7 popular 2013. Al camp de futbol-7 
annex al pavelló esportiu, 20.30 hores. Ho organitzen: AMF-7 Popular i 
Ajuntament d’Alaior.
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19è Torneig de bàsquet 3x3 de Sant Llorenç, a les 21:00 hores al pavelló 
esportiu. Ho organitzen: CB Jovent d’Alaior i Ajuntament d’Alaior.

Fosquets de música a Lô: Especial Sant Llorenç, al carrer des Ramal a les 
21:00 hores. Ho organitzen: Bar Escacs, Tempo i IdòSí Events.

Sota la presidència de la Ilma. Alcaldessa, Sra. Misericordia Sugrañes, i en 
presència de tota la Corporació municipal, pregó a càrrec del director 
musical Ricard Ramisa, alma mater de les cinc primeres edicions de la 
segona època dels Festivals de la Cançó d’Alaior. A l’Avgda. Pare Huguet, 
a les 20:30 hores.

Agraïm la col·laboració de la professora intèrpret, que durà a terme la 
traducció simultània a llenguatge de signes per a persones sordes o amb 
disfuncions auditives i, a la Fundació per a persones amb discapacitat de 

Menorca i Associació de persones sordes de Menorca.
Inici dels actes protocolaris de la festa. La batlessa lliurarà a continuació el penó 
de Sant Llorenç al caixer fadrí, Llorenç Pons Benejam; acompanyat pel caixer 
pagès, Sebastià Garriga Pons; pel caixer casat, Clemente Olives Llambías, i la 
fabiolera de la Qualcada, Laura Sintes Ferrarons.

Seguidament es retrà homenatge i reconeixement públic al caixer Antoni 
Riudavets Florit per haver participat durant 25 anys a la Qualcada d’Alaior.

Una vegada acabat l’acte, amb el toc del tambor i el fabiol es traslladarà el 
penó de Sant Llorenç a l’Ajuntament. Seguidament, es convidarà tot el poble 
a un refrigeri davant l’edifici Consistorial.

A l’avinguda del Pare Huguet, després del Pregó, simpàtica i refrescant 
actuació del grup Sonadors de Son Camaró, per donar bulla i marxeta a 
la festa que comença.

Al pati de l’IES Josep Miquel Guàrdia, ens espera el gran concert de l’estiu. 
Qualitat i bon só, a càrrec del grup Txarango amb l’assistència del disc 
jockey Fede García com a convidat. A partir de les 23:00 hores. Ho organitza: 
Sonostudi Hi col·laboren: Ajuntament d’Alaior i Club de Bàsquet Jovent.

A les 10.00 hores, una representació de la Junta de Caixers acompanyada 
per la fabiolera i per diversos cavallers efectuarà l’habitual visita del 
“Gloriós Sant Llorenç” i convidarà la població a participar a tots els 
actes festius.

A les 16.30, la fabiolera es dirigirà a l’Ajuntament per sol·licitar 
permís al caixer batle per iniciar el replec de la Qualcada.
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El replec de la Qualcada s’efectuarà des de diversos punts diferents: Pla den 
Borras, on es recollirà sa Junta de Caixers; plaça Nova; costat del Centre de 
Cultura Sant Diego; avinguda del Reverend Pare Huguet (davora s’Escorpinya) 
i carrer des Ramal (davora la cooperativa).

Simultàniament, cap a les 16:45 hores, sortida dels gegants i capgrossos 
acompanyats de la Banda de Cornetes i Tambors, des de l’Ajuntament.

Una volta concentrada tota sa Qualcada, es dirigirà a l’Ajuntament per recollir 
el penó de Sant Llorenç.

A continuació, la Qualcada es dirigirà cap a la rectoria on s’hi sumarà el caixer 
capellà, mossèn Josep Manguán Martínez. 

Seguidament, s’encaminarà cap a la Casa Consistorial, on el caixer batle, 
Antoni Mascaró Camps, i el representant de la Policia Local, Carlos Camps 
Palliser, s’incorporaran a la Qualcada.

A continuació s’oferirà el gin del poble a tots els ciutadans i ciutadanes.
La Qualcada farà diversos caragols per la població; un cop acabats, es dirigirà 
cap a l’ermita de Sant Pere.

A les 18:00 hores, la Banda de Música des Migjorn Gran animarà el 
trajecte fins a l’ermita de Sant Pere Nou amb el seu animat repertori. A 
les 20:00 hores s’hi celebraran solemnes Completes amb l’assistència dels 
membres de la Corporació municipal.

NOTA: la Banda des Migjorn Gran iniciarà l’actuació davant la Biblioteca i 
arribarà a l’ermita de Sant Pere Nou abans de les vuit del fosquet.

Agraïm la col·laboració de tots els veïns i veïnes per fer posible el trajecte i 
respectar la tasca dels músics.

Acabats aquests actes, Jaleo a sa 
Plaça interpretat per la banda 
Agrupació de Músics de 
Menorca, especial Sant Llorenç. 
(Enguany, com l’any passat, es 
mantindrà el mateix recorregut 
dels caixers durant el Jaleo: carrers 
Coll des Palmer, Sant Diego Vell i 
es Carreró, costa de l’Església i 
carrer Menor).

Per començar, els caixers faran 
un caragol passant per sa Plaça. 
Després de dues voltes de jaleo, efectuaran caragols pels carrers del poble i 
aniran a acomiadar el caixer batle, primer, i el caixer capellà, després.
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Aproximadament una hora després d’haver acabat el jaleo, recepció dels 
caixers i Beguda al Saló Capitular de l’Ajuntament. Mentrestant, a la 
Sala d’Activitats Ciutadanes, convidada per a tota la ciutadania.

Acabada la Beguda, els caixers acomiadaran el caixer batle a l’Ajuntament. 
Després es dirigiran cap a la rectoria per deixar-hi el caixer capellà, i la Junta 
de caixers acompanyarà el caixer fadrí al seu domicili. 

En acabar el Jaleo, al costat del poliesportiu, Gran Revetla de Sant Llorenç 
amb l’actuació de l’orquestra Sarau. Entrada de franc.

A les 9:00 hores, la Banda de Trompetes i Tambors d’Alaior i 
els gegants i capgrossos, amb els seus amics convidats de Campos 
(Mallorca) duran a terme una animada cercavila per avisar-nos que 
es reprèn la festa després del descans nocturn.  Recorregut: carrers 
Majors, Bassa Roja, Ruiz i Pablo, Miguel de Cervantes, Ramal, Nou: 
plaça de la Constitució i carrer Major. 

A les 9:00 hores, el replec de la Qualcada s’efectuarà des de diversos 
punts diferents: Pla den Borras, on es recollirà sa Junta de Caixers; 
plaça Nova; costat del Centre de Cultura Sant Diego; avinguda del 
Reverend Pare Huguet (davora s’Escorpinya) i carrer des Ramal (davora 

la cooperativa).En primer lloc, aniran a cercar el caixer capellà i, posteriorment, 
es dirigirán a l’Ajuntament per recollir el caixer batle perquè s’uneixi a la 
Qualcada. Seguidament, recorregut per diversos carrers del poble. 

A les 10:30 hores, arribada de la Qualcada a l’església de Santa Eulàlia. 
Tot seguit es dirigirà cap a l’Ajuntament, on s’incorporara la Corporació 
municipal.
 
A continuació, es traslladarà la imatge de Sant Llorenç de l’Ajuntament a 
l’església de Santa Eulàlia. L’acompanyara un grup de joves endiumenjats amb 
vestits menorquins d’antany i la Banda Juvenil des Migjorn Gran. 

Posteriorment, Missa de Caixers oficiada pel caixer capellè, mossèn Josep 
Manguán Martínez. En el transcurs de la missa es repartirà aigua-ros. 

Celebrada la eucaristia, els caixers faran un caragol pel poble i es dirigiran a sa 
Plaça per iniciar el jaleo, que será interpretat per la Banda des Migjorn 
Gran. (Enguany, com l’any passat,  es mantindrà el mateix recorregut dels 
caixers durant el jaleo: carrers Coll des Palmer, Sant Diego Vell, es Carreró, costa 
de l’Església i carrer Menor). Quan comenci la segona volta, amb la tonada 
d’un alegre pasdoble es donarà la canya i la cullera als caixers participants. 

Acabat el Jaleo, els caixers acomiadaran el caixer batle davant l’Ajuntament 
i, acte seguit, el caixer capellà davant la Rectoria. A continuació deixaran la 
bandera a l’Ajuntament. 
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Al capvespre, els cavallers obsequiaran els veïns amb la visita de l’aigua-ros.

A la placa des Ramal, a les 20:00 hores. 
Més música i ball amb el Grup Folklòric 
Tramuntana, de Ciutadella, tota una 
demostració de folklor menorquí amb un 
esplèndid vestuari. 

A les 20.30 hores. La 42èna desfilada 
de carrosses ens transportarà al món 
màgic i a l’entranyable història de 
Mary Poppins, un dels millors músicals clàssics de la història del cinema. 
Amb més de 700 participants, la gent d’Alaior donarà un any més mostres de 
la seva creativitat i animació. Ho organitza: Comissió de Festes i Ajuntament 
d’Alaior. 

Animaran la desfilada, les colles de geganters i capgrossos, la Banda de Tambors 
i les Majorettes. Les carrosses es concentraran a l’avinguda de la Verge del 
Toro. Itinerari: Camí Nou, plaça Nova, carrers Porrassar Nou i Porrassar Vell, 
Ample, Major, sa Plaça, carrer Nou, carrers des Ramal i Balmes. En el transcurs 
del recorregut tindrà lloc una divertida batalla de paperets i serpentines.

A la zona escolar, a les 00:30 hores. Esclat del castell de focs artificials, 
que llançarà l’empresa Pirotécnica Zaragozana. 

Al camp Municipal d’Esports Los Pinos, a partir de la 1.00 de la matinada. 
Gran Revetlla de Sant Llorenç amb el conjunt Fraggles. Ho organitza: 
Ajuntament d’Alaior.

A l’església parroquial de Santa Eulàlia, a les 12:00 hores. Missa en 
record dels veïns i veïnes difunts.

A la Sala Capitular de les Cases Consistorials, a les 13:00 hores. 
Homenatge públic a la senyora Catalina Mercadal Sintes, “Kay”, 
en reconeixement a la seva tasca com a educadora infantil, per la seva 
vessant com a narradora de contes infantils i trajectòria de contribució 
als actes festius. Ho organitza: Ajuntament d’Alaior. Hi col·labora: 

Hipercentro.

Al Cós, a les 18:00 hores. Corregudes a cavall, amb ase i a peu. Es 
disputaran importants premis i trofeus concedits per l’Ajuntament d’Alaior. Ho 
organitzen: Club Hípic Alaior, Club Lô Esport Atletisme i Ajuntament d’Alaior. 

A la pista exterior de patinatge, a partir de les 19:00 hores. Davant el Pavelló 
Esportiu Municipal, exhibició de Sant Llorenç de gimnàstica rítmica. Ho 
organitza: Club Gimnàstica Rítmica Alaior.
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Al Pavelló Esportiu Municipal, a les 20.00 hores. Festival de Sant Llorenç 
de Patinatge. Ho organitza: Club Patinatge Alaior.

A la plaça Nova, a les 23:00 hores. Ball de final de festa amb l’Orquestra 
Huracán. 

00.30 hores, Traca de Fantasia, com a punt final dels dies centrals de la 
festa, a càrrec de la Pirotécnica Zaragozana, a la Plaça Nova.

Concert d’orgue, a càrrec de John (Thomas Cook), a l’església de 
Santa Eulàlia, de 11:30 a 12:00 hores. Ho organitza: Parròquia de Santa 
Eulàlia.

Mercat de joves dissenyadors de Catalunya, a la plaça del Ramal, 
18:00 hores. Ho organitza: Ajuntament d’Alaior. 

Cinema d’Estiu. Dins del cicle “Coneix el teu veí”, projecció en VO 
de la pel·lícula “Un cuento chino”, de Sebastian Borensztein, (2011), a 

les 21:30 hores al pati de l’antiga Escola del Ramal (Xalubínia). Ho organitza: 
Amics d’Alaior, amb el suport de l’Ajuntament d’Alaior i la col·laboració del 
Centre Internacional de Gravat. Entrada de franc.

Als carrers del centre de la població, mercat de nit artesà, de 19:00 a 
23:00 hores. Demostració sobre “L’art del Bonsai”, a la plaça des Ramal, 
a partir de les 19:00 hores. Actuació musical de Puretones, a sa Plaça del 
Ramal, 20:30 hores. Ho organitza: Ajuntament d’Alaior. 

Ajuda al teu fill a entrar al món de la fantasia i a prendre gust per la literatura 
amb l’activitat de contacontes: “Ecocontes de la natura”, a càrrec 
de Noèlia Mas. A les 19:30 hores al pati de la Biblioteca Municipal. Ho 
Organitza: Xarxa de Biblioteques de Menorca. Hi col·labora: Ajuntament 
d’Alaior. 

Una “soirée” especial amb Alfonso de Vilallonga, cantautor i compositor, 
guanyador dels Premis Gaudi i Goya 2013 de l’Academia del Cinema, per la 
millor música amb la pel·lícula “Blancaneus”. Presenta un concert basat en el 
seu darrer treball “Alphosphore Variations”. A les 21.30 hores, al pati de 
l’antiga escola del Ramal (Xalubínia). Ho organitza: Alfonso de Vilallonga, amb 
el suport de l’Ajuntament d’Alaior i la col·laboració del Centre Internacional de 
Gravat Xalubínia. Aforament limitat. Preu de l’entrada 15 euros. Pot adquirir-
se anticipadament a les Oficines de Cultura de l’Ajuntament d’Alaior.

El programa Fosquets de Música a Lô ofereix l’actuació de “La 
Malinche”, a partir de les 21:00 hores, al carrer des Ramal. Ho 
organitzen: Bar Escacs, tempo i IdòSi Events.
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LôSingulars. 2ª edició d’una iniciativa que pretén oferir un seguit 
de xerrades fetes per persones d’Alaior que tenen ànim de compartir 
coneixements, experiències i valors amb la gent propera del seu 
poble. El tema d’aquesta sessió serà l’Educació i correrà de la mà de 
Jaume Mascaró, mestre i professor, i dels estudiants Joan Mascaró i Ita 
Hernández (estudiants). LôSingulars presenta una nova secció dins de 
la convocatòria, baix el títol “Valents”, amb presentació de material 
audiovisual, que encapçalarà l’acte. A l’església de Santa Eulàlia, a 
les 20:30 hores. Ho organitza: LôSingular. Hi col·labora: Ajuntament 
d’Alaior. 

Balls de Saló a Sa Plaça, a partir de les 22:00 hores, amenitzat per en Bep 
Junior. Ho organitza: Ajuntament d’Alaior. Hi col·labora: Associació de Balls 
de Saló d’Alaior.
“De mar amar” Concert audició amb la intèrpret Rita Barber, al pati 
de l’antiga escola del Ramal (Xalubínia), a les 21:30 hores. Ho organitza: Rita 
Barber. Hi col·labora: Ajuntament d’Alaior.

Concert d’orgue, a càrrec de John, (de Thomas Cook), de 11:30 
a 12:00 hores, a l’Església de Santa Eulàlia. Ho organitza: Parròquia de 
Santa Eulàlia. 

Cinema d’Estiu. Dins del cicle “Coneix el teu veí”, projecció en 
VO de la pel·lícula “Le Havre”, d’Aki Kaurismäki, (2011), al pati de 
l’antiga escola del Ramal (Xalubínia), a les 21:30 hores, amb entrada 
de franc. Ho organitza: Amics d’Alaior amb el suport de l’Ajuntament 
d’Alaior i la col·laboració del Centre Internacional de Gravat.

Als carrers del centre de la població, mercat de nit artesà, de 19:00 a 
23:00 hores. Trobada i demostració de ball en línia, a la plaça del Ramal, 
19:30 hores. Actuació del Grup Folklòric Tramuntana, de Ciutadella, a las 
20:30 hores. Ho organitza. Ajuntament d’Alaior. 

Ajudem als més petits a sentir interès per les lletres i tractem d’estimular 
la seva futura afició per la lectura, amb el contacontes. “Els músics de 
Bremen”, amb versió narrada de David Barceló. Al pati de la Biblioteca 
a les 19:30 hores. Ho organitza: Xarxa de Biblioteques de Menorca. Hi 
col·labora: Ajuntament d’Alaior. 

Ita Llopis i Carlos Mangado posaran música en viu a la nit amb un 
repertori de boleros, jazz, cançó menorquina i swing. Actuació a l’avinguda 
Pare Huguet, a les 21:00 hores. Ho organitza: Bar Gèminis. Col·labora: 
Ajuntament d’Alaior.
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2 Dins del programa Fosquets d’Alô, actuació de nou “flamenco” amb 

Diego Paqué. Al carrer des Ramal, a les 21:00 hores. Ho organitzen: 
Bar Escacs, Tempo i IdòSí Events. 

Gran Concert Líric amb el baix Simón Orfila i els tenors Antonio 
Gandía, Pancho Corujo i David Alegret amb l’acompanyament 
musical del mestre Antoni Pons al piano. Concert solidari, enguany a 
benefici de l’Associació contra el Càncer, a les 21.30 hores. Ho organitza: 

Ajuntament d’Alaior conjuntament amb Simón Orfila.

Alaior, agost de 2013
La batlessa

Misericordia Sugrañes Barenys

NOTES:

a) El dijous 1 d’agost es podrà adquirir un exemplar de l’edició extraordinària 
de la revista del diari Menorca, dedicada especialment a la nostra ciutat. Podeu 
recollir-la a l’Ajuntament, al Centre d’Informació Jove, a la Biblioteca, al Punt 
d’Informació Turística o al Club de Jubilats pel preu de 2 euros.

b) El parc d’atraccions estarà situat a la zona escolar.

c) Durant els dies de festa estarà prohibit aparcar els vehicles als carrers centrals 
de la població. Es destinen a l’estacionament els extrems dels carrers Bassa Roja, 
Balmes, Ramal, es Banyer, Baixamar, Cala en Busquets, avinguda de la Verge del 
Toro, polígon industrial i a l’aparcament de la rotonda de Son Bou.

d) L’Ajuntament vos demana col·laboració, dins del que sigui posible, per a 
mantenir el poble en les millors condicions de neteja. No tireu fems al terra i 
emprau les papareres o contenidors de reciclatge corresponents. En ser possible 
utilitzeu gots de cartró, que són més ecològics.  I per favor, tracteu de no saturar 
les zones de dipòsit. Si hi són plenes, no n’afegiu més. Espereu a ensoldemà per 
treure els fems. “Si a Alaior vols ajudar, el millor és reciclar”. 

e) Agraïm la col·laboració en diversos actes de les festes a Hotel Milanos i 
Pingüinos i al Centre Cultural, l’aportació de productes a COINGA, Consell 
Regulador de la DO Mahón-Menorca, Hipercentro i Dispreu.

f) Agraïm la col·laboració de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del 
Consell Insular de Menorca a través del programa “Menorca, Música i Teatre 
2012”, de l’Institut d’Estudis Baleàrics i de la Cova d’en Xoroi.

g) Donam les gràcies a l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil d’Alaior 
per col·laborar en diversos actes d’aquestes festes; als membres de la Comissió 
de Carrosses, pels neguits i esforços desplegats, i, en general, a les nombroses 
entitats i moltíssims ciutadans que cooperen de forma altruista i desinteressada 
en l’organització d’actes d’aquest programa.



20

RESUM DEL BAN D'ALCALDIA

Alaiorencs, alaiorenques i visitants:
L'eix central de les festes que se celebren a la ciutat d'Alaior en honor a Sant 
Llorenç ve configurat per la qualcada, els cavalls i els caixers. Des de fa molt 
temps s'han anat celebrant arreu de tots els pobles de la nostra illa aquestes 
festes de cavalls i cavallers. Normes i costums que s'han anat transmetent de 
pares a fills unes, i altres que han quedat gravades a la memòria col·lectiva del 
poble.

La qualcada, els cavalls i els caixers són els components principals al voltant 
dels quals gira tota la festa.

I amb la finalitat que aquestes festes siguin una expressió d'alegria de la ciutat 
i dels seus visitants, per mantenir-les en les seves línies de tradició i civisme, i 
dins del rigor exigible per les seves condicions de desenvolupament, aquesta 
Alcaldia-Presidència fa públiques, per a general coneixement i compliment, les 
zones i recorreguts de la qualcada que poden ser susceptibles de crear algun 
perill per les persones, que trobareu especificades en aquest programa.

Així mateix, s'estableix que la participació activa en els diferents actes és 
voluntària i implica l'acceptació i acatament de l'expressat en els protocols de 
les festes. Per això, tota persona que es trobi dins dels espais on aquests actes 
es desenvolupen serà per voluntat pròpia i, per tant, accepta de forma personal 
les conseqüències d'un possible contratemps o accident, assumint pel seu 
compte el risc que això comporta així com les seves possibles conseqüències, 
quedant eximit de responsabilitat alguna aquest Ajuntament.

Aquesta alcaldia confia amb la responsabilitat dels participants i amb la 
seva col·laboració pel bon desenvolupament de les festes en honor de Sant 
Llorenç.

Alaior,  Festes de Sant Llorenç de 2013

Misericòrdia Sugrañes Barenys
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El transcurrir de los días nos ha conducido, un año más, hasta nuestras 
queridas fiestas de Sant Llorenç. Éste es, sin duda, un período del año muy 
destacado y relevante de nuestro calendario. Es el tiempo para revivir el orgullo 
de un pueblo que se reencuentra con él mismo y que se muestra abierto a los 
visitantes, inmerso en una oleada de alegría y distensión. 

Tenemos por delante una inmensa actividad cultural, deportiva y de ocio para 
acompañar nuestra fiesta grande, que no decae, que aumenta en ánimo y 
en intensidad. Basta ver la enorme participación e implicación ciudadana 
en todos los actos que adornan y rodean la fiesta. Desde las actividades más 
tradicionales y arraigadas, hasta aquellas que se están consolidando con fuerza 
y a buen ritmo, como las salidas de los grupos de ronda, desde un festival de 
la Canción que nos transporta a los míticos sonidos de Broadway, el mejor 
preludio que podemos ofrecer, hasta la gala lírica que nos enorgullece como 
pueblo por nivel y categoría. Las cenas vecinales, los espectáculos para los 
más pequeños, nuestros gigantes y sus amigos invitados, las competiciones 
deportivas y la música, todo para estimular los ánimos.

Estrenamos, este año, bienio de Qualcada, y queremos desear suerte y acierto, a 
los debutantes, como el flamante caixer batle, y a todos los caixers que ayudan 
a mantener una tradición querida, que además nos transporta al punto de 
origen que como colectividad tenemos en Binixems.

Ya veréis, pasando las páginas, que el Ayuntamiento ha querido dedicar este 
programa -gracias a la gentileza y la dedicación de Miquel Àngel Limón, que 
ha glosado su trayectoria- a la persona apreciada por todos que fue Cosme 
Sans. En él, que fue un hombre discretamente implicado en todas las vertientes 
de actividad cultural, política, espiritual y socioeconómica del pueblo, se da 
la coincidencia de su prolongada y precoz vinculación, desde sus respectivos 
inicios, a dos empresas singulares y destacadas en nuestra población como 
son la Cooperativa de San Crispín y también la fábrica Pons Quintana, que 
este año alcanzan simultáneamente su 60º aniversario. Encontramos en este 
hecho, una lección implícita que nos demuestra cómo las personas pasan, pero 
las obras colectivas, aunque tengan que pasar por procesos de adaptación, 
perduran. 

Recordaremos a Cosme y a todos los que nos han dejado con la alegría que nos 
inspiran y haciendo buena la fiesta que todos nos hemos ganado a pulso.  

¡Sant Llorenç ya está aquí! ¡Glorioso sea Sant Llorenç!

Misericordia Sugrañes Barenys
Alcaldesa de Alaior
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Fiestas en honor a
SANT LLORENÇ,

que se celebrarán en Alaior
del 20 de julio al 22 de agosto de 2013

Concierto de luna llena. El cantautor menorquín David Vidal nos 
presenta su nueva puesta en escena: “Cançons d’amor en temps 
incerts”, una cuidada selección de piezas en la que predominan las 
temáticas amorosas y una visión irónica, desde un tono intimista, con 
raíz en la cultura mediterránea. En el yacimiento arqueológico de Torre 
d’en Gaumés, a las 21:30 horas.

Exposición: “Alaior, zapatos 
paso a paso: historia de un 

oficio, historia de un pueblo”, en el 
Convent de Sant Diego. Una muestra 
que reproduce las antiguas cadenas de 
montaje y maquinarias de la industria del 
calzado, presente y activa en Alaior desde 
hace más de cien años; y enseña también 
una colección particular de más de 2.000 
zapatos en miniatura. Horario, de 9:00 
a 13:00 horas (10:00 a 12:00 horas, en 
sábado)  y de 18:00 a 21:00 horas. Organiza: Ayuntamiento de Alaior. Hasta 
el 15 de septiembre.
   
Circuito de esculturas artísticas monumentales dedicadas al calzado, 
situadas en 12 emplazamientos de la localidad. Street Art. Organizado por 
el Ayuntamiento de Alaior con la colaboración del Instituto Tecnológico del 
Calzado (INESCOP) que cede las esculturas de esta muestra.  Hasta el 15 de 
septiembre (excepto durante los días centrales de la fiesta).
 
Cuarta edición de “Retrats d’Alô”, una exposición que pone el objetivo en 
los residentes y retrata a las personas de nuestro día  a día en los escenarios en 
los que desempeñan su actividad. Sala de Actividades Ciudadanas,   de 19.00 
a 22:00 horas. Organiza: Colectivo de Fotógrafos de Alaior y Ajuntamiento de 
Alaior. Abierta hasta el día 4 de agosto.  

Programa oficial
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SPM, dúo de guitarras, 
música en vivo en sa Plaça, 
a partir de las 21.30 horas. 
Organizan los bares Es 
Casino, Sa Plaça y Ca na 
Divina, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Alaior.

Presentación  del Libro Digital “Lô d’un temps, persones i 
paisatges. (Lô 100 x 100), a las 21:00 horas, en el patio de la antigua 
escuela del Ramal (Xalubínia). Organiza: S’Ull de Sol, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Alaior y la Conselleria de Cultura del Consell Insular 
de Menorca.

Concierto de órgano por John (Thomas Cook), en la Iglesia de Santa 
Eulalia,  11.30 a 12.00 horas. Organiza: Parroquia de Santa Eulalia. 

Cine de verano. Dentro del ciclo “Coneix el teu veí”, projección 
en VO de la película “Flores de otro mundo”, de Iciar Bollain, (1999). 
Patio de la antigua escuela del Ramal (Xalubínia), a las 21.30 horas. 
Entrada libre. Organiza: Amics d’Alaior, con el apoyo del Ayuntamiento 
y la colaboración del Centre Internacional de Gravat Xalubínia. 

Cuentacuentos: Cuentos fantásticos y de misterio, por Làia 
Garcia. Toda una invitación al mundo de la literatura pensada para los 
más pequeños. En el patio de la Biblioteca Municipal,  a las 19.30 horas. 
Organiza: Xarxa de Biblioteques. Colabora: Ayuntamiento de Alaior.  

El centro de Alaior acoge el mercado artesano nocturno, entre 
las 19.00 y las  23.00 horas. Con la demostración del trabajo que realiza 
un herrador de caballos, en la plaza del Ramal, a les 20:00 horas; y 
con la actuación de The Sailors, en sa Plaça a partir de las 20.30 horas. 
Organiza: Ayuntamiento de Alaior.

Fosquets de música a Lô: Fosquet Especial. Carrer des Ramal, a partir 
de las 21 horas. Actuación de la Coral Canticus. Organizan: Bar Escacs, 
Tempo e Idòsí Events. 
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21º Torneo de Sant Llorenç de Volei-Playa, en la playa de Cala en 
Porter, a las 16.00 horas. Organiza: Club Volei Alaior y Ajuntamiento de 
Alaior.
 
Broadway Festival: gran musical con las canciones y números de 
baile más impactantes de los años cuarenta. Sexta edición de la segunda 
época de los festivales de la canción de Alaior. Un gran espectáculo de 
altísimo nivel, bajo la dirección de Àngels Gonyalons, con la coreografía 
de Janine Dahl y con la sonada actuación de la Big Band  de Ciutadella, 

bajo dirección musical de Joan Mesquida. A partir de las 21.30 horas, en el 
campo municipal de fútbol Los Pinos. Organiza: Ayuntamiento de  Alaior. 
Colabora: Institut d’Estudis Baleàrics.
 
Bailes de Salón con Andrés y Gemma en sa Plaça, a las 21:30 horas. 
Organiza: Ayuntamiento de Alaior con la colaboración de  la Associació de 
Balls de Saló.

Los sábados por la mañana, Pasea por Alaior, con el grupo de 
acordeones “ Tecles, Botons i Manxes”, circuito de música en vivo 
itinerante por el Bar Géminis, plaza des Ramal i Sa Plaça, de 11:30 a 
13:00 horas. Organizado por: Associació de Comerciants. Colabora: 
Ayuntamiento de Alaior.   

Torneo de Sant Llorenç de Bádminton. En el pabellón polideportivo, 
10:00 horas. Organizado por: Club Bádminton Alaior y Ayuntamiento 

de Alaior. 

“Fiesta popular” de la Associació de Veïns de sa Bassa Roja, 18:00 
horas. Con la actuación del grupo de canción popular menorquina, “Arrels de 
Menorca”, 20:00 horas. Organizado por la Associació de Veins de sa Bassa 
Roja con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Alaior.

Actuación  de The Duets, música en vivo en sa Plaça a partir de 
las 21.30 horas. Organizado por los bares Es Casino, Sa Plaça y Ca na 
Divina. 

Actuación musical en directo de los Sonadors de Son Camaró, en  
la plaça Gran de Cala en Porter. A partir de les 21.30 horas. Organizado 
por: Ajuntament d’Alaior.

20º Torneo de Sant Llorenç de Tenis Mesa, en la plaza del Ramal, 
a partir de las 16:00 horas. Organizado por: Club de Tennis Taula y 
Ayuntamiento de Alaior.
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Concierto de órgano por John (Thomas Cook), en la Iglesia de 
Santa Eulalia, 11:30 a 12:00 horas.

2a Exhibición de Karate de Sant Llorenç, en la plaza del Ramal, 
a partir de las 18:00 horas. Organizado por: Club Karate Alaior y 
Ayuntamiento de Alaior.

Para los amantes de los juegos de mesa, 25º Torneo de partidas 
rápidas de Ajedrez, en la calle  Menor a 18:30 horas. Organiza: Centre 
Cultural d’Alaior (sección Ajedrez) y Ayuntamiento de Alaior. 

Cine de verano. Ciclo “Coneix el teu veí”. Projección en VO de la película 
“Profesor Lazhar”, de Phillipe Falardeau, (2011), en el patio de la antigua 
escuela del Ramal (Xalubínia), a las  21:30 horas. Con entrada libre. Organiza: 
Amics d’Alaior con el apoyo del Ayuntamiento y la colaboración del Centre 
Internacional de Gravat Xalubínia.

Exhibición de Sant Llorenç de Gimnasia Rítmica, en la pista exterior 
del Polideportivo, a las 19:00 horas. Organiza: Club de Gimnàstica 
Rítmica Alaior y Ajuntamiento de Alaior.

Para los más pequeños, una invitación al mundo de la fantasía, con el 
cuentacuentos “Contes de na Maria Galeta”, por Pascual Rodrigo, a 
partir de las 19:30 horas, en el patio de la Biblioteca Municipal. Organiza: 
Xarxa de Biblioteques de Menorca con la colaboración del Ayuntamiento 
de Alaior.

El centro de la población acoge una nueva jornada del mercado 
artesano nocturno, de las 19:00 a las 23:00 horas. Con la ambientación 
musical del grupo Feedback (música de los  años 80 y 90), en sa Plaça, a partir 
de las 20:30 horas; y con  la representación de los alumnos de Sussies Blue 
Ship Escuela de Inglés, en la plaza del Ramal, a partir de las 19:30 horas. 

Inauguración exposición: “Trilogía de la paz: tres libros de artista, 
grabados por la paz”, a las 20:30 horas, en el Centre Internacional de 
Gravat Xalubínia. Organiza: Centre Internacional de Gravat Xalubínia. Con 
el patrocinio de Fundación Cultura de la Paz, Federico Mayor Zaragoza. 
Presentación por Camilia Gutiérrez con una performance de videoanimación y 
danza contemporánea, a las 21:30 horas, en el patio de la antigua escuela del 
Ramal (Xalubínia). Organiza: Centre Internacional de Gravat Xalubínia. 

Triangular de Sant Llorenç de peñas de fútbol, con la participación de 
la Peña Valencianista, Penya Barcelonista y Peña Madridista, de Alaior, en el 
campo de fútbol 7 anexo en el pabellón deportivo municipal, a las 20:00 horas. 
Organizado por: Peñas deportivas de Alaior y Ayuntamiento de Alaior.   
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Para celebrar que Sant Llorenç está ya cerca y endulzar la tarde, fiesta 
popular con coca y chocolate a la taza, entre las 18:00 y las 20:00 
horas. A continuación, baile en la plaza del Ramal amenizado per Jesús 
Álvarez. Organiza: Club de Jubilats d’Alaior.

30ª Carreras de Atletismo Popular de Sant Llorenç, con salida  
desde Sa Plaça, a les 19:30 horas. Organizado por: Club Lô Atletisme y 
Ayuntamiento de Alaior.

Presentación de una nova edición de la revista especial que el 
Diario Menorca, con la colaboración del Ayuntamiento, dedica a las 
fiestas de Sant Llorenç 2013, publicación que nos permitirá conocer a los 
protagonistas de las fiestas y diferentes aspectos de la cultura del pueblo. En la 
Sala de Plenos del Ayuntamiento, 20:00 horas. Precio de venta por ejemplar, 
2,5 euros. Para cerrar el acto, entrega del premio del concurso para ilustrar 
la portada del programa de fiestas  de Sant Llorenç 2013 al ganador de esta 
edición, Victor Villalonga Juanico. Organizado por: Ayuntamiento de Alaior y 
Diario Menorca.

Dentro del programa Fosquets de Música a Lô, actuación en vivo de Bep 
Marquès en la calle des Ramal, a partir de las 21:00 horas. Organizado por: 
Bar Escacs, Tempo e IdòSi Events.

Concierto-presentación del disco “Íntim Youkali”, con Maria Camps 
como intérprete y Pere Arguimbau, a la guitarra.  En el patio de la antigua 
escuela del Ramal (Xalubínia), a las 21:30 horas. Venta de entradas anticipadas, 
Ca na Divina, 8 euros; 10 euros en taquilla el día del concierto. Organiza: 
Maria Camps. Colabora: Ayuntamiento de Alaior y Centre Internacional de 
Gravat Xalubínia.

7º Torneo de Sant Llorenç de Petanca, en la pista exterior del Colegio 
La Salle, a partir de las 18:00 horas. Organizado por: CS Alaior Petanca 
y Ayuntamiento de Alaior.
  
Para ir entrando en fiestas, los más pequeños están invitados a participar 
en el taller de plumeros y sombreros 
que ayudarán a dar notas de humor y 
color durante el acompañamiento de los 

gigantes y los cabezudos. En la calle Major, a 
partir de las 18:00 horas.

En sa Plaça, a las 18:30 horas.  Los grandotes 
Llorenç y Eulàlia, con su amigo, el moro Xoroi, 
os esperan. ¡Id a ver cómo se ponen de gala para las 
fiestas de Sant Llorenç! La Colla Gegantera d’Alaior 
tendrá el honor de vestirlos. Y … a lo mejor vuelve 
a haber sorpresa. Organizado por: Colla Gegantera 
de Alaior, con la colaboración del Ayuntamiento y el 
patrocinio y apoyo de la Cova d’en Xoroi. 
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Cuando estén bien acicalados y elegantes, abrirán el primer baile de las fiestas 
con la Rondalla de Alaior y con el Grupo de Baile folklórico. Finalmente se 
dirigirán hacia el Ayuntamiento.   

“Aloencanta”, los grupos de canto itinerantes recorrerán las calles de la 
población para visitar las cenas de vecinos. Este año, además de los “Dit i 
Fet” locales, nos acompañarán los grupos ”Va Gross”, de Maó y Sa Vessa 
“Mos Fot”, de Sant Lluís. Sa Plaça será el punto de encuentro y epicentro 
de la salida conjunta a las 20:30 horas y será también el lugar de recogida y 
despedida hacia las 24:00 horas. (Horarios aproximados). Organizado por: 
“Dit i Fet”, Ayuntamiento de Alaior, con la colaboración de los grupos de 
cantantes de ronda que pondrán un toque musical y festivo a la noche.   

2a Exhibición d’Agility de Sant Llorenç, en el campo de futbol 7 anexo 
en el pabellón deportivo municipal, una demostración de agilidad canina, 
a las 21:00 horas. Organizado por: Associació Canina Esportiva d’Alaior y 
Ayuntamiento de Alaior. 

Summer Time Trio, música en vivo en la Avda. Reverendo Padre Huguet, 
a partir de las 21:30 hores. Organiza: Bar Géminis. Colabora: Ayuntamiento 
de Alaior.   

10ª edición de “Illaenvers”, una sesión de declamación de poemas por sus  
autores, ilustrada con música e imagen, con la participación de los creadores 
Edgar Alemany, Antoni Català Campins, Jordi Florit Robusté, Maria Galetta, 
Tòfol Mus, Francesc Pons, Sílvia Pons, con Pere Gomila y Sergi Cleofé como 
organizadores principales, a las 22:00 horas, en el patio de la antigua escuela 
del Ramal (Xalubínia), con la colaboración  del Ayuntamiento de Alaior. Entrada 
libre.

1er. Recorrido de Tiro de Sant Llorenç, en el predio de Santa Bárbara, 
a las 8:30 horas. Organizado por: Club Esportiu de Caça d’Alaior y 
Ayuntamiento de Alaior.
 
39º Torneo de Sant Llorenç de Tenis - Finales Escolares. En las 
instalaciones del Club de Tenis, a las 10:00 horas. Organizado por: Club 
de Tennis Alaior y Ayuntamiento de Alaior.
 

Dentro del programa “Los Sábados por la mañana pasea por Alaior”, 
los comerciantes nos proponen ir calentando motores para las fiestas con una 
invitación-degustación de pomada entre las 11:30 y las 13:00 horas. 
Organiza: Associació de Comerciants d’Alaior.
 
Debut musical en Alaior y presentación en concierto del primer disco 
de Queralt Albinyana “When I met the blues”, en sa Plaça, a las 21:30 
horas. Organiza: Ayuntamiento de  Alaior. 

Cena de Sant Llorenç 2013 en el parque de Cala en Busquets, a partir de 
las 21:30 horas. Organiza: Associació de Veïns de Cala en Busquets. 
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25º Torneo de Sant Llorenç de automodelismo, en el circuito del 
Parc d’es Cos, velocidad y  emoción a las 9:00 horas. Organizado por: 
Club d’Automodelisme la Trotxa y Ayuntamiento de Alaior.
     
Carrera ciclista de Sant Llorenç, trofeo “A Roda”,  con salida desde 
el polígono La Trotxa de Alaior, a las 10:00 horas. Organizado por: Club 
Ciclista Centre de s’Illa con el apoyo del Ayuntamiento de Alaior. 

En la calle Eivissa, a partir de las 16:30 horas. Para que os podáis 
desplazar a la fiesta de Sant Llorenç de Binixems y disfrutar la ocasión sin 
problemas ni atascos, servicio de autobús (ida y vuelta) ofrecido por el 
Ayuntamiento de Alaior.
 
Frente a la iglesia  de Santa Eulalia, a las 17:00 horas. Salida de los caixers 
hacia Binixems.
 
Fiesta en Binixems. Tradicional “replec de 
cavalls”, con acompañamiento musical de 
la orquestina Los Muchachos y exhibiciones 
ecuestres. Al atardecer, regreso a Alaior.  
Organiza: Ayuntamiento de Alaior.

Acabados estos actos, los caixers pasarán por la 
plaza con la imagen de Sant Llorenç. Trayecto: 
camino de Binixems, bajarán la cuesta de Llimpa, 
pasarán por la Bassa de Sant Pere, avenida de la 
Industria y calle Menorca, subirán por la avenida 
de la Verge del Toro, plaza de  Sant Pere Nou, 
Camí Nou, Porrassar Nou, Porrassar Vell, Ample, 
calle Major y sa Plaça y, pasando por la calle Menor, trasladarán la imagen de 
Sant Llorenç a la Rectoría.

En sa Plaça, actuación y desfile a cargo del Grupo de Majorettes de 
Alaior, con el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y 
Tambores, a las 20:15 horas, mientras el público espera la llegada de Sant 
Llorenç en su recorrido hacia la Parroquia.   

Convidada de las fiestas mayores de Sant Llorenç, por el caixer-batle del 
bienio 2013-2014, el señor Antoni Mascaró Camps, en sa plaça, a las 21:00 
horas. 

Actuación a cargo de la Agrupación Musical de Ciutadella, con 
la interpretación de pasodobles,  boleros y la música de las fiestas, bajo la 
dirección del maestro Joan Mesquida.

Último día para visitar la exposición Retrats d’Alô, en  la Sala d’Activitats 
Ciutadanes, de las 19:30 a las 21:30 horas.
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39º Torneo de Sant Llorenç de Tenis – Finales dobles, en el Club 
de Tenis Alayor, 18:00 horas. Organizado por: Club de Tenis Alayor y 
Ayuntamiento de Alaior.

Para los amantes del arte ecuestre, 24º Concurso de Salto de 
Obstáculos de Sant Llorenç, en las pistas hípicas de Es Cós, 18:00 
horas. Organizado por: Club Hípic Alaior y Ayuntamiento de Alaior. 

Toda la magia, los misterios y las bromas en el espectáculo infantil que nos 
ofrecerá el mago Màgic Màgic, a las 20:00 horas, en sa Plaça. Organiza: 
Ayuntamiento de Alaior.  

Si os atrae la destreza de las artes marciales, no os perdáis la 5a Exhibición 
de Aikido de Sant Llorenç, en la plaza del Ramal, 20:00 horas. Organizado 
por: Club Aikido y Ayuntamiento de  Alaior.

Concierto de órgano por John (de Thomas Cook), en la Iglesia  de 
Santa Eulalia, de 11:30 a 12.00 horas. Organizado por: Parroquia de 
Santa Eulalia.

Trofeo de Sant Llorenç de Billar, en el Centre Cultural, a las 17:00 
horas. Organizado por: Centre Cultural d’Alaior (Secció Billar) y 
Ayuntamiento de Alaior. 

Mercado de jóvenes diseñadores de Cataluña, en la plaza del Ramal, 
18:00 horas. Organiza: Ayuntamiento de Alaior. 

Fiesta infantil con talleres y juegos para niños, de 8 a 11 años, en sa 
Plaça y en la calles Mayor y Menor, a partir de las 18:30 horas. Organiza: 
Agrupament Escolta de Santa Eulalia. 

12º Torneo de Sant Llorenç de Padel, en las pistas del Club de Tenis Alayor, 
a las 18:30 horas. Organizado por: Club de Tenis Alayor y Ayuntamiento de 
Alaior.

39º Torneo de Sant Llorenç de Tenis, en las pistas del CT Alayor, id a ver las 
finales a las 19:00 horas. Organizado por: Club de Tenis Alayor y Ajuntamiento 
de Alaior. 

Cine de verano. Dentro del ciclo “ Coneix el teu veí”, projección en VO 
de la película “Nadir i Simin, una separación”, d’Asghar Farhadi, (2011). 
En el patio de la antigua escuela del Ramal (Xalubínia), a las 21.30 horas. Con 
entrada libre. Organizado por: Amics d’Alaior con el apoyo del Ayuntamiento 
de Alaior y la colaboración del  Centre Internacional de Gravat Xalubínia.
 
Tradicional Glosat de Sant Llorenç, por el colectivo Soca de Mots, en  
la Plaça Nova, 22:00 horas, una buena manera de poner humor a las fiestas y 
conservar las tradiciones. Organiza: Ajuntamiento de Alaior.
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En las calles del centro de la población, mercado artesano nocturno, 
de las 19:00 a las 23:00 horas. 

Actividad de degustación, “La cocina del queso”, las mejores 
recetas del producto estrella del campo menorquín, el queso con DO 
Mahón-Menorca, interpretadas por las Amas de Casa de Alaior, a precios 
muy populares. Un viaje al mundo de los sabores con acompañamiento 
de vinos, en la plaza del Ramal, a partir de las 19:00 horas. Organiza: 
Ayuntamiento de Alaior. Colabora: Associació de Mestresses de Casa 

d’Alaior, Consell Regulador de la DO Mahón-Menorca y El Paladar.

Ayudad a vuestros hijos a entrar en el mundo de la fantasía y la literatura 
con la experiencia de un cuentacuentos que nos brinda Janina Ivaldi, “Las 
aventuras de Clementina”, a las 19:30 horas, en el patio de la Biblioteca. 
Organiza: Xarxa de Biblioteques de Menorca y Ayuntamiento de Alaior. 

Exhibición de Taekwondo de Sant Llorenç, en la plaza del Ramal, 19.30 
horas. Organiza: Lô Esport-Taekwondo y Ayuntamiento de Alaior. 

Actuación en directo de Lou Deach, un gran veterano del saxofón y la 
intepretación vocal, ofrecerá un repertorio de jazz, funki en sa Plaça, 20:30 
horas. Organiza: Ayuntamiento de Alaior. 

116è Partido de Fiestas  de Sant Llorenç, la más antigua y tradicional de 
las competiciones Deportivas que adornan las fiestas. En el campo municipal 
de Los Pinos, a las 20:30 horas, un partido de máxima rivalidad y superior 
compañerismo, un clásico de las fiestas. Organiza: CE Alaior y Ayuntamiento 
de Alayor.

Para ir abriendo boca, en la Plaça Nova, degustación de paella a 
precios populares, a partir de las 20:00 horas. Organiza: Bar Gust i 
Tast. Colabora: Ayuntamiento de Alaior. 

Cantada itinerante por las calles de Alaior, a cargo del grupo 
“Dit i Fet”. Voces entonadas para poner alegría y ambiente de fiesta 
a pie de calle. A partir de las 20:00 horas. Organiza: Dit i Fet con la 

colaboración del Ayuntamiento de Alayor. 

Para los jovencitos de la casa, un poco de fiesta a su medida, con el espectáculo 
infantil “El Món de n’Edu”, en sa Plaça a las 20:00 horas. Organiza:  
Ayuntamiento de Alayor.

Final del torneo  de verano de fútbol 7 popular 2013. En el campo de 
fútbol  7 anexo al pabellón Deportivo, 20:30 horas. Organizado por: AMF-7 
Popular y Ayuntamiento de Alayor. 
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19º Torneo  de basquet 3x3 de Sant Llorenç, a las 21:00 horas al pabellón  
deportivo. Organizado por: CB Jovent d’Alaior y Ayuntamiento de Alaior. 

Fosquets de música a Lô: Especial Sant Llorenç, en la calle des Ramal a 
les 21:00 hores. Organizado por: Bar Escacs, Tempo e IdòSi Events. 

Bajo la presidencia de la Ilma. Alcaldesa, Sra. Misericordia Sugrañes, y en 
presencia de toda la Corporación municipal, pregón de fiestas a cargo 
del director musical Ricard Ramisa, alma mater de las cinco primeras 
ediciones de la segunda época de los Festivales de la Canción de Alaior. 
En la Avda Pare Huguet, a las 20:30 horas. 

Agradecemos la colaboración de la profesora intérprete, que llevará a 
cabo la traducción simultánea  al lenguaje de signos para persones sordas 

o con disfunciones auditives, a la Fundación de Personas con Discapacidad de 
Menorca y a la Associación de Personas Sordas de Menorca 
Inicio de los actos protocolarios de la fiesta. La alcaldesa entregará el estandarte 
de Sant Llorenç al caixer fadrí, Llorenç Pons Benejam, que estará acompañado 
por el caixer pagès, Sebastià Garriga Pons; el caixer casat, Clemente Olives 
Llambías, y la fabiolera de la Qualcada, Laura Sintes Ferrarons.

Seguidamente se rendirá homenaje público de reconocimiento al caixer Antoni 
Riudavets Florit por haber participado durante 25 años en la Qualcada.

Una vez finalizado el acto, con el toque de tambor y fabiol, se trasladará el 
estandarte de Sant Llorenç al Ayuntamiento. Seguidamente, se invitará al 
pueblo a un refrigerio frente a las Casas Consistoriales.  

En la Avenida del Pare Huguet, después del pregón, simpática y refrescante 
actuación del grupo Sonadors de Son Camaró, para dar animación y 
marcheta a la fiesta que comienza.

En el patio del  IES Josep Miquel Guàrdia, nos espera el gran concierto 
del verano. Calidad y buen sonido, a cargo del grupo Txarango, con la 
asistencia del disc-jockey Fede García como invitado. A partir de las 23.00 
horas. Organiza: Sonostudi  Colaboran: Ayuntamiento de Alaior y Club de 
Bàsquet Jovent.

A las 10.00 horas, una representación de la Junta de Caixers acompañada 
por la fabiolera y por diversos cavallers efectuará la habitual visita del 
“Gloriós Sant Llorenç” e invitará a toda la población a participar en 
los actos festivos. 

A les 16.30, la fabiolera se dirigirá al Ayuntamiento para solicitar 
permiso al caixer batle para iniciar el “replec” de la Qualcada.
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El “replec” de la Qualcada se efectuará desde diversos puntos de la población:  
Pla den Borras, en el que se agrupará la Junta de Caixers; plaça Nova; junto al  
Convento de  Sant Diego; Avenida del Reverend Pare Huguet (junto al parque 
de la concha)  y calle del Ramal (frente a la cooperativa).

Entretanto, hacia las 16:45 horas, salida 
desde el Ayuntamiento de los gigantes y 
cabezudos acompañados por la Banda de 
Cornetas y Tambores. 

Una vez reunida, la Qualcada se dirigirá  al 
Ayuntamiento para recoger el estandarte de 
Sant Llorenç.

A continuación, la Qualcada se dirigirá hacia 
la Rectoría donde se sumará el caixer capellán, 
reverendo Josep Manguán Martínez.   

Seguidamente, se encaminará hacia la Casa 
Consistorial, donde el caixer-batlle, Antoni 
Mascaró Camps, y el representante de 
la Policía Local, Carlos Camps Palliser,  representante de la Policía Local, se 
incorporarán a la Qualcada.

A continuación se ofrecerá el gin del pueblo a la ciudadanía.   
La Qualcada realizará varios “caragols” por la población; una vez finalizados, 
se dirigirá hacia la ermita de Sant Pere Nou.
 
A las 18:00 horas, la Banda de Música des Migjorn Gran animará el 
trayecto hasta la ermita de  Sant Pere Nou con un animado repertorio 
de música. A las 20:00 horas se celebrarán las solemnes Completas con 
asistencia de los miembros de la Corporación municipal.  

NOTA: la Banda de Es Migjorn Gran iniciará la actuación ante la Biblioteca y 
llegará a la ermita de Sant Pere Nou antes de las ocho de la noche. 
  
Agradecemos la colaboración de todos los vecinos por hacer posible el trayecto 
y respetar el trabajo de los músicos.  
  
Acabados estos actos, Jaleo en sa Plaça interpretado por la banda de la 
Agrupació de Músics de Menorca, especial para Sant Llorenç.  (Este año, 
igual que el año pasado, se mantendrá el recorrido de los caixers durante el 
Jaleo: calles Coll des Palmer, Sant Diego Vell y es Carreró, Costa de l’Església 
y calle Menor).

Para empezar, los caixers harán un caragol en sa Plaça. Tras dos vueltas de 
jaleo, efectuarán “caragols” por las calles del pueblo e irán a despedir al caixer 
batle, primero, y al  caixer capellán, después.  
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Aproximadamente una hora después de finalizado el Jaleo, recepción de los 
caixers y Beguda en el Salón Capitular del Ayuntamiento. Entretanto, 
en la Sala de Actividades Ciutadanes, invitación para toda la ciudadanía.  

Acabada la Beguda, los caixers despedirán al caixer-batle en el  Ayuntamiento. 
Después se dirigirán hacia la Rectoría para acompañar y despedir al caixer 
capellán. Acto seguido, la Junta de Caixers  acompañará al caixer fadrí a su 
domicilio.   

Acabado el jaleo, junto al polideportivo, Gran verbena de Sant Llorenç, 
con la actuación de la orquesta Sarau. Entrada gratuita.

A las 9:00 horas, la Banda de Trompetas y Tambores de Alaior 
y los gigantes y cabezudos, con sus amigos, los gigantes invitados 
de Campos (Mallorca) llevarán a cabo un animado pasacalles para 
avisarnos de que la fiesta continúa después del descanso nocturno. 
Recorrido: calles Major, Bassa Roja, Ruiz i Pablo, Miguel de Cervantes, 
Ramal, Nou: sa Plaça y calle Major. 

A les 9:00 horas, el replec de la 
Qualcada se efectuará desde diversos 
puntos: Pla den Borras, donde se 

congregará la Junta de Caixers; plaza Nova; 
junto al Convento de Sant Diego; avenida 
del Reverend Pare Huguet (junto al parque 
de la concha) y calle del Ramal (frente a la 
cooperativa). En primer lugar, los caixers irán 
a buscar al caixer capellán y posteriormente 
se dirigirán al Ayuntamiento para recoger al 
caixer batle para que se una a la Qualcada. 
Seguidamente, recorrido por diversas calles 
de la población. 

A las 10:30 hores, llegada de la Qualcada 
a la iglesia de Santa Eulalia. A continuación 
se dirigirá hacia el Ayuntamiento, donde se incorporará la Corporación 
municipal.  

A continuación, se procederá a trasladar la imagen de Sant Llorenç desde 
el Ayuntamiento a la iglesia de Santa Eulalia. Acompaña esta comitiva un 
grupo de elegantes jovencitos ataviados con los tradicionales trajes de gala 
menorquines y la Banda Juvenil des Migjorn Gran, que pondrá la nota musical 
al recorrido. 

Posteriormente, Missa de Caixers oficiada por el caixer capellán, reverendo 
Josep Manguán Martínez. En el transcurs de la misa se repartirá el tradicional 
aigua-ros. 

D
o
m

in
go

 1
1



34

Celebrada la eucaristía, los caixers realizarán un “caragol” por el pueblo antes 
de dirigirse a sa Plaça para iniciar el Jaleo que interpretará la Banda de 
Música de Es Migjorn Gran, dirigida por Isaac Mascaró Nevado. Durante 
el jaleo, el recorrido de los caixers será el siguiente: calles  Coll des Palmer, 
Sant Diego Vell, es Carreró, costa de l’Església y calle Menor. En el inicio 
de la segunda vuelta, al ritmo de un alegre pasodoble, los miembros de la 
Corporación entregarán la caña verde y cucharita de plata a los caixers que 
han participado en la Qualcada. 
  
Acabado el Jaleo, los caixers despedirán al caixer batle frente al Ayuntamiento 
y, acto seguido, al caixer capellán delante de la Rectoría. A continuación, 
dejarán la bandera en el Ayuntamiento. 

Por la tarde, los cavallers obsequiarán a los vecinos con un nuevo reparto de 
aigua-ros. 

En la placa del Ramal, a las 20:00 horas. Más música y baile tradicional 
con el Grup Folklóric Tramuntana, de Ciutadella,  toda una demostración 
del folklore menorquín con una espléndido vestuario.
   
A las 20.30 horas. 42ª edición del desfile de carrozas que nos transportará 
al mundo mágico y a la entrañable historia de una niñera llamada 
Mary Poppins, uno de los mejores musicales clásicos de la historia  del cine. 
Con más de 800 participantes, los alaiorencs darán, un año más, muestra de 
su creatividad, animación y predisposición para la fiesta. Organizado por:  
Comissió de Festes y Ayuntamiento de Alaior.  

Animarán el desfile, las colles de gigantes y cabezudos, la Banda de Cornetas 
y Tambores y las Majorettes. Las carrozas se concentrarán en la Avenida Verge 
del Toro. Itinerario: Camí Nou, plaça Nova, calles Porrassar Nou y Porrassar 
Vell, Ample, Major, sa Plaça, calle Nou, calle del Ramal hasta Balmes. En 
el transcurso del recorrido tendrá lugar una divertida batalla de confetti y 
serpentinas.

En la zona escolar, a las 00:30 horas. Estallido del castillo de fuegos 
artificiales, que lanzará la empresa Pirotécnica Zaragozana. 

En el campo municipal de Los Pinos, a partir de la 1:00 horas de la mañana, 
Gran verbena de Sant Llorenç, con el conjunto Fraggles. Organiza: 
Ayuntamiento de Alaior.  Fraggles. Ho organitza: Ajuntament d’Alaior. 

En la iglesia parroquial de  Santa Eulalia, a las 12:00 horas. Misa en 
memoria y recuerdo de los vecinos y vecinas difuntos.   

En la Sala Capitular de las Casas Consistoriales, a las 13:00 horas. 
Homenaje público a la señora Catalina Mercadal Sintes, “na 
Kay”, en reconocimiento a su labor como educadora infantil, por su 
faceta como narradora de cuentos infantiles y por su trayectoria de Lu
n
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contribución a los actos festivos. A continuación se servirá un aperitivo en la 
Sala de Actividades Ciudadanas. Organiza: Ayuntamiento de Alaior. Colabora: 
Hipercentro. 

En el Cós, a las 18:00 horas. Carreras de caballo, de burros y también 
atléticas. Se disputarán importantes premios y trofeos concedidos por el 
Ayuntamiento de Alaior. Organizado por: Club Hípic d’Alaior, Club Lö Esport 
Atletisme y Ayuntamiento de Alaior.    

En la pista exterior de patinaje, a partir de las 19:00 horas, frente al pabellón 
deportivo municipal, exhibición de Sant Llorenç de gimnasia rítmica. 
Organiza: Club Gimnàstica Rítmica Alaior.

En el pabellón deportivo municipal, a las 20.00 horas. Festival de Sant Llorenç 
de Patinaje. Organiza: Club Patinatge Alaior. Colabora: Ayuntamiento de 
Alaior. 

En la plaza Nova, a las 23:00 horas. Baile de Fin de fiesta con la Orquesta 
Huracán. 

00.30 horas, Traca de Fantasía, como punto final de los días centrales de la 
fiesta, a cargo de Pirotécnica Zaragozana, en la  Plaza Nova.

Concierto de órgano, a cargo de John (Thomas Cook), en la  iglesia 
de Santa Eulalia, de 11:30 a 12:00 horas. Organiza: Parroquia de Santa 
Eulalia.

Mercado de jóvenes diseñadores de Cataluna, en la plaza del 
Ramal, 18:00 horas. Organiza: Ayuntamiento de Alaior.  

Cine de verano. Dentro del ciclo “Coneix el teu veí”, projección 
en VO de la película “Un cuento chino”, de Sebastian Borensztein, 

(2011), a las 21:30 horas en el patio de la antigua escuela del Ramal (Xalubínia). 
Organiza: Amics d’Alaior, con el apoyo del Ayuntamiento de Alaior y la 
colaboración del Centre Internacional de Gravat. Entrada libre.

En las calles del centro de la población, mercado artesano nocturno, 
de 19:00 a 23:00 horas. Demostración sobre “El arte del Bonsai”, en 
la plaça des Ramal, a partir de las 19:00 horas. Actuación musical de 
Puretones, en sa Plaça del Ramal, 20:30 horas. Organiza: Ajuntament 
d’Alaior. 

Ayuda a tu hijo a entrar en el mundo de la fantasia y a aficionarse a 
la literatura con la actividad de cuentacuentos: “Ecocontes de la 
natura”, a cargo de Noèlia Mas. A las 19:30 horas en el patio de la 
Biblioteca Municipal. Organiza: Xarxa de Biblioteques de Menorca. 
Colabora: Ayuntamiento de Alaior. 
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Una “soirée” especial con Alfonso de Vilallonga, cantautor y compositor, 
ganador de los Premios Gaudí y Goya 2013 de la Academia del Cine, por 
la mejor música en la película “Blancanieves”. Presenta un concierto basado 
en su último trabajo “Alphosphore Variations”. A las 21.30 horas, en el 
patio de la Antigua escuela del Ramal (Xalubínia). Organizado por: Alfonso 
de Vilallonga, con el apoyo del Ayuntamiento de Alaior y la colaboración del 
Centre Internacional de Gravat Xalubínia. Aforo limitado. Precio de la entrada 
15 euros. Puede adquirirse anticipadamente en las Oficinas de Cultura del 
Ayuntamiento de Alaior.

El programa Fosquets de Música a Lô ofrece la actuación de “La 
Malinche”, a partir de las 21:00 hores, en la calle del Ramal. Organizado 
por: Bar Escacs, Tempo e IdòSí Events.

LôSingulars. 2ª edición de una iniciativa basada en la convocatoria de  
una serie de charlas ofrecidas por personas de Alaior, que tienen ánimo 
de compartir con la gente de su pueblo  sus conocimientos, experiencias 
y valores. El tema tema de esta segunda convocatoria girará en torno 
a la Educación Especial y correrá a cargo de Jaume Mascaró, maestro y 
profesor, y de los estudiantes Joan Mascaró e Ita Hernández.  La sesión 
se desarrollará bajo el título “Valents” e incluirá la presentación de 
material audiovisual en el inicio del acto. En la iglesia de Santa Eulalia, 
a las 20:30 horas. Organiza: LôSingular. Colaboran: Ayuntamiento de 

Alaior y Parroquia de Santa Eulalia. 

Bailes de Salón en Sa Plaça, a partir de las 22:00 horas, amenizado por  
Bep Junior. Organiza: Ayuntamiento de Alaior. Colabora: Associació de Balls 
de Saló de Alaior. 

“De mar amar” Concierto audición con la intérprete alaiorense Rita 
Barber, en el patio de la antigua escuela del Ramal (Xalubínia), a partir de las 
21:30 horas. Organiza: Rita Barber. Colabora: Ayuntamiento de Alaior. Precio 
pendiente de determinar.

Concierto de órgano, a cargo de John, (de Thomas Cook), de , a 
càrrec de John, de Thomas Cook, de 11:30 a 12:00 horas, en la iglesia 
de Santa Eulàlia. Organiza: Parroquia de Santa Eulalia. 

Cine de verano. Dentro del ciclo “Coneix el teu veí”, projección 
en VO de la película “Le Havre”, d’Aki Kaurismäki, (2011), en el patio 
de la antigua escuela Ramal (Xalubínia), a las 21:30 horas, con entrada 
libre. Organiza: Amics d’Alaior, con el apoyo del Ayuntamiento de Alaior 
y la colaboración del Centre Internacional de Gravat Xalubínia. 
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En las calles del centro de la población, mercado artesano nocturno, 
19:00 a 23:00 horas. Encuentro y demostración de baile en línia, en la 
plaza del Ramal, 19:30 horas. Actuación del Grup Folklòric Tramuntana, 
de Ciutadella, a las 20:30 horas. Organiza: Ayuntamiento de Alaior. 

Ayudemos a los más pequeños a sentir interés por las letras y tratemos 
de estimular su futura afición por la lectura con un cuentacuentos: 
“Els músics de Bremen”, en versión narrada por  David Barceló. En el 
patio de la Biblioteca a las 19:30 horas. Organiza: Xarxa de Biblioteques 
de Menorca. Colabora: Ayuntamiento de Alaior.  

Ita Llopis y Carlos Mangado pondrán música en directo a la noche con 
un repertorio de boleros, jazz, canción menorquina y swing. Actuación en la 
avenida del Pare Huguet, a las 21.00 horas. Organiz: Bar Géminis. Colabora: 
Ayuntamiento de Alaior.

Dentro del programa Fosquets d’Alô, actuación de nuevo “flamenco” 
con Diego Paqué. En la calle del  Ramal, a las 21:00 horas. Organizado 
por: Bar Escacs, Tempo e IdòSí Events. 
Gran Concierto Lírico con el bajo Simón Orfila y los tenores Antonio 
Gandía, Pancho Corujo y David Alegret,  con el acompañamiento 
musical del maestro Antoni Pons Morlà, al piano.  Concierto solidario, 
este año a beneficio de la Asociación contra el cáncer, a las 21.30 horas. 
Organiza: Ayuntamiento de Alaior conjuntamente con Simón Orfila.
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Alaior, agosto de 2013
La alcaldesa

Misericordia Sugrañes Barenys
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NOTAS:
a) El jueves 1 de agosto se podrá adquirir un ejemplar de la edición 
extraordinaria de la revista del Diario Menorca, dedicada especialmente 
a nuestra ciudad. Podéis adquirirla en el Ayuntamiento, Centro de 
Informació Jove, en la Biblioteca, en el Punto de Información Turística o 
en el Club de Jubilados al precio de 2,5 euros.   

b) El parque de atracciones estará situado en la zona escolar

c) Durante los días de fiesta estará prohibido aparcar vehículos en las 
calles del centro de la población. Se reservan como estacionamiento los 
extremos de las calles Bassa Roja, Balmes, Ramal, es Banyer, Baixamar, 
Cala en Busquets, avenida de la Verge del Toro, polígono industrial y el 
aparcamiento frente a la deixalleria, junto a la rotonda de acceso a Son 
Bou.

d) El Ayuntamiento os pide, dentro de lo que sea posible, colaboración 
para mantener el pueblo en las mejores condiciones de limpieza. No 
tiréis restos al suelo y usad las papeleras y contenedores de reciclaje 
correspondientes. Siempre que sea posible, usad vasos de cartón, que 
son más ecológicos. Y por favor, tratad de no saturar las zonas de 
depósito de residuos. Si están llenas, no añadáis más montón. Por el 
bien de todos, esperad un día a sacar la bolsa de basura. “Si a Alaior vols 
ajudar, el millor és reciclar”. 

e) Agradecemos la colaboración en diversos actos de la fiesta a  a Hotel 
Milanos i Pingüinos i al Centre Cultural, y la aportación de productos a 
COINGA, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Mahón-
Menorca, Hipercentro y Domingo Marqués. 

f) Agradecemos la colaboración de la  Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports del Consell Insular de Menorca a través del programa “Menorca, 
Música i Teatre 2013”, del Institut d’Estudis Baleàrics, de Simón Orfila y 
la Cova d’en Xoroi. 

g) Damos también las gracias a la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil por colaborar en diversos actos de las fiestas; a los miembros de 
la Comisión de Carrozas, por la preocupación y esfuerzo desplegado y, 
en general, a las numerosas entidades y muchísimos ciudadanos que 
a título individual colaboran de forma altruista y desinteresado en la 
organización de actos de este programa.
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RESUMEN DEL BANDO DE ALCALDÍA

Residentes y visitantes:
El eje central de las fiestas que se celebran en la ciudad de Alaior en honor a 
Sant Llorenç viene configurado por la “Qualcada”, los caballos y los “caixers”. 
Desde hace mucho tiempo se han ido celebrando en todos los pueblos de 
nuestra isla estas fiestas de caballos y jinetes. Normas y costumbres que se 
han ido transmitiendo de padres a hijos que se han quedado grabadas en la 
memoria colectiva de nuestro pueblo.

La “Qualcada”, los caballos y los jinetes son los principales protagonistas de 
nuestras fiestas y, por eso, son el eje central de las mismas.

Con el fin de que estas fiestas sean una expresión de alegría de la ciudad y 
de sus visitantes, para mantenernos en nuestra línea de tradición y civismo, 
y dentro del rigor exigible por sus condiciones de desarrollo, esta Alcaldía-
Presidencia hace públicas, para el conocimiento y cumplimiento general, las 
zonas y recorridos de la “Qualcada” que pueden ser susceptibles de crear algún 
peligro para las personas, que encontraréis especificadas en este programa.

Asimismo, se establece que la participación activa en los diferentes actos 
es voluntaria e implica la aceptación y acatamiento de lo expresado en los 
protocolos de las fiestas. Por eso, toda persona que se encuentre dentro del 
espacio donde se desarrollen estos actos, será por voluntad propia y, por 
tanto, acepta de forma personal las consecuencias de un posible contratiempo 
o accidente, asumiendo por su cuenta el riesgo que esto conlleva, así como 
sus posibles consecuencias, quedando eximido de toda responsabilidad este 
Ayuntamiento.

Esta Alcaldía confía en la responsabilidad de los participantes y con su 
colaboración para el buen desarrollo de las fiestas en honor a Sant Llorenç.

Alaior,  Fiestas de Sant Llorenç de 2013

Misericordia Sugrañes Barenys
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Cosme Sans Mercadal: 
home de silencis, arts i estimes

Autor:

Miquel Àngel Limón Pons
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1. Pòrtic de civisme
La modèstia personal, a condició de veure’s lligada a una certa 

rectitud cívica i a una constància professional tenaç mantinguda en el 
curs d’una vida entera, també resulta una poderosa, una justíssima 
causa per merèixer reconeixement social. No sempre es fan 
imprescindibles els requisits brillants i altíssims, un bon punt derivats 
de l’atzar amb què la genètica dota uns per damunt d’altres, sobretot 
pel que fa a la intel·ligència o a la genialitat. No, no fa falta exhibir 
saviesa extraordinària, sempre i en tots els casos; o ser posseïdor 
de qualitats artístiques antològiques per arribar a l’Olimp d’un poble. 
És a dir, per fer part de la morada dels dotze deus olímpics -segons 
el significat primigeni d’aquella paraula d’arrel grega-, conformadors 
del panteó hel·lènic que perviu encara en la mitologia sota 1’ègida del 
gran Zeus. Aquest Olimp clàssic, fet i fet, el podríem equiparar a la 
noció de cel de la nostra bimil·lenària cultura cristiana habitada per la 
cort celestial, els sants i els pares de l’Església, indret de prometença 
on els millors han de rebre honors i recompenses. La transposició laica 
del cel ha dat lloc, mutatis mutandis, a la institució de les galeries de 
fills i filles il·lustres de les administracions municipals. O, en general, 
a qualsevol forma de consagració pública del prestigi dels ciutadans a 
través d’aniversaris i commemoracions; o de l’atorgament de premis, 
guardons, distincions i homenatges que les corporacions públiques i 
privades atorguen als ciutadans.

Dic, idò, que no fan falta mèrits excepcionals a balquena perquè un 
poble tengui present un determinat perfil de ciutadans i ciutadanes 
que, sense haver atresorat valors d’aparença única, resulta que han 
marcat una conducta de vida forjada en la responsabilitat permanent 
i positiva; que han servit els interessos d’un poble amb modèstia 
explícita, sense esperar cap mena de recompensa, sols estimulats 
per un precís sentit del deure i del compliment a mans plenes. Són un 
model de ciutadans, en definitiva, que es captenen, no pas perquè així 
s’asseguren l’entronització de si mateixos en adoració de les seves 
excel·lències intel·lectuals o creadores, sinó, més tost, pel magnànim 
principi de fer les coses bé cada dia, cada hora, des que surt el sol a 
trenc d’alba i fins que es colga a ponent, gairebé sense defallences 
tota una vida, modestos i silents.

És així que, ben garbellat, els pobles alternen els honors, o bé 
a favor de personatges de poderosa sonoritat científica, literària, 
intel·lectual, artística, etcètera, o bé a favor d’admirables però discrets 
personatges del  silenci. Avui, ben coherents amb aquests criteris, veig 
adient que l’Ajuntament d’Alaior vulgui dedicar el programa de Sant 
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Llorenç a la glossa d’una vida modesta, i a la vegada inoblidable, que 
fa uns mesos ha fet el traspàs. Era estimat i reconegut per la pràctica 
totalitat dels ciutadans. Nomia Cosme Sans Mercadal. Sempre el 
recordarem, imitarem els seus mèrits i, ara, en deixarem constància 
en un relat biogràfic ben guanyat.

2. L’home,  eL ciutadà, L’artista
Era treballador del calçat; era pintor i dibuixant; era un tipus 

mobilitzat pels deures cívics i l’associacionisme; era filatèlic i 
numismàtic; era fotògraf; però sobretot era ètic, esforçat, modest, un 
enamorat de Menorca i de la vila natal, lluitador contra les dificultats 
de la vida, autodidacte fermíssim. 

Pel meu costat, el primer Cosme Sans que he conegut en ma vida 
va ser un Cosme Sans que encarnava valors i dots per a la creació ar-
tística. Primer que el 
ciutadà d’historial cí-
vic i municipal; abans 
que l’home del coope-
rativisme i les formes 
de l’economia social; 
molt abans que el tre-
ballador manufactu-
rer de la sabata; i, en 
definitiva, abans que 
l’alaiorenc genèric 
que va i ve fent vida 
ordinària, tenc forjat, 
per a mi, un primerís-
sim Cosme Sans: el 
Cosme Sans que se 
m’apareix en escena-
ris de pintura i dibuix. 
El vaig tractar per pri-
mera vegada l’estiu 
de 1980. Feia llavors 
una exposició a For-
nells, on tots dos co-
incidíem d’anys i anys 
a fer-hi l’estiueig. 
La diferència d’edat, 
però, ens havia man- Una de les marines de la seva producció artística.
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tingut desats un de l’altre. Després dels meus estudis universitaris, 
els fets canviaren de seguida. Aquell any de 1980 jo assajava unes 
tímides provatures de cronista en pràctiques en el periodisme insu-
lar, i ell s’estrenava en una mostra en solitari de dibuix. Redactor de 
premsa i font de notícia, idò, férem la convergència inevitable. El vaig 
començar a conèixer llavors: parlàrem, miràrem l’obra que hi era 
exposada i ja mai més no vam romandre deslligats. En el futur, vaig 
acabar sent un col·laborador seu en tot el que volgué demanar-me.  

Com sovint passa amb els tipus de personalitat gens banal, resulta 
que, d’aleshores ençà —des de la descoberta del pintor i el dibuixant 
artístic—, Cosme Sans va ser per mi un paisà que no féu altrament 
que créixer i fer-se multidimensional als meus ulls. Perquè, en efecte, 
darrere l’artista  —com un qui treu cireres en garlanda, una rere l’altra, 
de dins un paner— hi van anar prenent volada les diverses facetes 
d’una biografia més tost rica, encara que ell s’entossudia a tenir-la 
per normal i modesta: «Com tantes n’hi ha!» —que m’advertia ell. 
Però, no ens enganyem, algú que s’ha esforçat a depurar el domini 
d’un art, encara que no assoleixi la fama per passar a la història 
de la pintura, ha de ser, necessàriament, un individu interessant, 
digne d’atenció, de petjada visible. Va ser, sí, ben bé, el cas de 
Cosme Sans, un ésser que admet de considerar-lo en les facetes 
que abans he esmentat: l’home de vida municipal, el cooperativista, 
el pintor dibuixant, l’obrer manual d’una entrega laboral entera; i, 
encara, l’incansable col·leccionista que ha reunit un patrimoni molt 
remarcable, a voltes únic i ben interessant.

3. unes PinzeLLades d’art
I bé: us heu fixat mai com són els ullastres, les savines, els pins 

o les alzines dels boscos orantibus de Menorca -vull dir els arbres 
agenollats pel vent furiós que tant afaiçona el paisatge? Heu reparat 
en la textura seca i retorçada, d’un blanc salí, que mostren les 
escorces d’aquesta vegetació pròpia de l’illa? Teniu al cap la imatge 
exacta de les fulles que pengen de cada una de les espècies arbòries 
que us esment, llurs perfils i els tons de verds que les caracteritzen? 
I de les barques adormides sobre les aigües del litoral, en guardau un 
record precís? Com es balancegen en mar, ho sabeu? Si la resposta 
a les preguntes és afirmativa, haureu còmodament entrat en la 
convicció que l’obra artística que ha deixat Cosme Sans va ser d’un 
perfeccionisme admirable. De fet: una mena de transsumpte acurat i 
detallista de la fesomia paisatgística de Menorca duta a la punta del 
llapis. 
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Ara bé; si, en canvi, responeu que no, que no coneixeu ni la jeia 
del nostre mar costaner ni la matèria de la terra agrícola prima, sovint 
erma i eixuta, no tindré ara, per a vosaltres, altra recomanació que 
dir-vos que Menorca, en efecte, és com ha quedat reflectida en l’obra 
d’aquest artista alaiorenc, a qui evocam en el traspàs. Així de simple, 
així d’incontrovertible. Entre Cosme Sans i Menorca, s’hi va congriar, 
amb els anys, una sintonia acurada, de tants anys d’observació i 
recreació —fins i tot una estima vivíssima— que va portar l’autor a 

Foto: Nueve Estudio FotográficoCosme Sans en ple exercici creatiu.
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convertir-se en el dibuixant a carbó per excel·lència de l’illa del seu 
temps. La seva, sens dubte, va ser l’especialitat artística del dibuix, 
que representa alguna cosa semblant a una orfebreria de microscopi 
transmigrada a les arts plàstiques. A la vegada, Menorca s’ha mostrat 
davant l’ull observador de Cosme Sans amb una esplendor intensa, 
que fa que els mils de detalls estètics del paisatge hagin pres força i 
que s’hagin omplert, un rere l’altre, els centenars de quadres, apunts 
i làmines que va arribar a crear en el curs de la seva vida. 

Com que portava el delit per la pintura i el dibuix en el torrent 
sanguini, s’hi va consagrar amb constància diària, sense desatendre el 
deure laboral. Mentre va tenir obligacions de feina, emplenava papers 
i llenços als fosquets i en haver sopat. La primera exposició pública 
va ser de caràcter col·lectiu, en una mostra per a la setmana de les 
festes de Sant Llorenç de 1946. Hi va participar amb unes proves 
de carbó. I ho va repetir encara tres anualitats consecutives més. 
Quaranta anys després, en una altra exposició de festes majors de 
1986, el seu mestre Gumersindo va escriure: «A la primera exposició 
artística que l’Ajuntament d’Alaior celebrà amb motiu de les festes de 
Sant Llorenç de l’any 1946, entre els concursants a la secció de dibuix 
i pintura, hi figurava ja aquest autor [en Cosme Sans], aleshores en 
edat escolar, amb dos paisatges al carbó. Record, com si es tractés 
d’un coetani, amb quina il·lusió i interès els va dibuixar, i no podia ser 
d’altra manera, ja que es tractava de la primera manifestació en la 
seva incipient afició artística que aniria desenvolupant i perfeccionant 
al llarg de la seva existència. En Cosme Sans Mercadal, des de la seva 
infantesa, es caracteritza per un esperit inquiet, amb un gran afany 
per abastar una formació el més completa possible que li permetés en 
el dia de demà, amb el suport d’una constant formació autodidacta, 
desenvolupar una intensa vida laboral, familiar i social. I aconseguint 
a la vegada els goigs i les satisfaccions que proporcionen les obres 
artístiques quan són l’expressió i el reflex de la bellesa que envolten 
el paisatge, la mar i el cel que tant singularitzen la nostra estimada 
Menorca»1.

Mai no va sentir pruïges per adaptar-se als corrents pictòrics del 
seu temps. Va ser, açò sí, un paisatgista pur i entusiasta, de traç mil-
limètric, àgil i perfecte. Tal volta, es tracti del creador plàstic que, en 
el curs del segle xx, més amunt i amb més intens perfeccionisme hau-
rà portat el paisatge de Menorca als llapis i als carbons. S’han conver-
tit en estampes fortament representatives de la seva obra aquelles 

1   Pons Petrus, Gumersind, programa de mà de l’exposició de Cosme 
Sans a la Casa Consistorial d’Alaior. Festes de Sant Llorenç de 1986.
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perspectives d’arbres 
majestuosos —pins, 
ullastres i alzines—, 
de poderosa soca i 
d’ubèrrims brancatges 
enlairant-se als horit-
zons de camins i tan-
ques, o bé a les bos-
cúries de l’illa. Hi ha, 
per mi, un perfil del 
mestratge de Cosme 
Sans que em resulta 
inconfusible: una alzi-
na poderosa, alta, cor-
pulenta, i, tanmateix, 
ajaguda per la follia del 
vent. Hi pots comptar 
les fulles una a una; 
hi pots assenyalar les 
arrugues de l’escorxa, 
trenc a trenc.

Ben bé, la carrera 
artística el va dur a 
realitzar vint-i-sis ex-
posicions individuals i 
pels vols de quaranta 
de col·lectives. La ge-
ografia insular, preferentment, n’ha estat el recorregut habitual per la 
pràctica totalitat de pobles illencs. Però no n’hi han mancat a Barce-
lona (Sala Barna, Galeria Toranto o Galeria Catalònia), Palma (Estudi 
General Lul·lià) i Pollença, per esmentar alguns indrets de l’exterior 
menorquí. D’obra seva, se’n conserva, a banda dels domicilis parti-
culars de Menorca, en el Museum of Contemporany Hispanic Art de 
San Francisco (Califòrnia), i a França, Alemanya i Anglaterra.  Tot i 
no haver-se prodigat en concursos, el 1980 va ser guardonat amb la 
Primera Medalla del xix Saló de Primavera de l’Ateneu de Maó.

Crec que els entesos m’admetran que, ara, consideri com a singulars 
i significatives de tota la seva carrera dues exposicions individuals: 
la de 2004 i la de 2010, tots dues presentades al Centre de Cultura 
Sant Diego d’Alaior.

La primera es va verificar el 4 de desembre de 2004; i la segona, 

El paisatge menorquí, una constant de la seva obra.
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a la tardor de 2010, motivada per una efemèride molt personal que 
calia recordar. Es féu coincidir amb el trentè aniversari de la primera 
exposició individual de la seva carrera. La data s’ho valia. Hi va escollir 
una col·lecció que depassava la vuitantena de peces, moltes d’elles de 
nova creació, reunides sota el títol Vents de Menorca. Eren el resum 
precís i fidelíssim de la seva biografia artística. No és ja que l’exposició 
permeté de fer-ne valoracions sobre eventuals qualitats artístiques, 
evolucions experimentades al llarg dels anys o disquisicions sobres 
les tècniques que aplicava en la composició dels quadres; és que, per 
davall de tot, la mostra denotava el nervi essencial amb el qual havia 
escrit les seves pàgines biogràfiques més determinants. Aquesta va 
ser, per mi, la importància substantiva de l’ocasió. No va tractar-se, 
idò, d’una mostra qualsevol. Darrere cada peça hi notàrem les dues 
claus de la seva existència humana i artística.

Llavors i ara, a parer meu, aquestes dues claus vertebrals de 
Cosme Sans eren les següents. Primera: la contundència en l’ús de la 
tècnica del dibuix al grafit, una circumstància gens sobrera, perquè 
conduïa l’autor a la recerca de la perfecció absoluta; per tant, que 
una fulla fos una fulla amb la veritable dificultat figurativa, detall a 
detall. O que una barca fos realment una barca acaronada per les 
ones del mar, i no un burot malfet, de jeia indiferent enmig d’una 
taca amorfa qualsevol. Ja sabeu que dibuixar és el requisit ineludible 
per tal d’arribar a pintar mitjanament bé, i, per la mateixa raó, que 
tot dibuixant domina la pintura, però que no tot pintor domina el 
dibuix.

Segona clau: a partir d’una confessada estima per Menorca, que 
la l’illa geogràfica, d’interior o de litoral, que integra la seva temàtica, 
obsessivament, sigui de contingut dedica al seu territori. Pictòricament, 
no en va cultivar d’altres, febrilment (una mica compartit, val a dir-
ho, amb Mallorca). Pens que ho havia fet així, no només perquè 
Menorca era el lloc de residència habitual, sinó, principalment, perquè 
Menorca traspua una estètica que s’avenia amb la personalitat més 
pura i insubornable de l’autor, la més íntima: l’austeritat espartana i 
la modèstia constant.

Per tant, amor a Menorca a cabassos, austeritat absoluta i afany 
per la perfecció foren les columnes que sostingueren aquella exposició 
de 2010, tal volta la més important de la vida de Cosme Sans, pel 
que va tenir de mostra panoràmica i de plural en la combinació de les 
tècniques, en comparació a l’altra de 2004. Sempre m’ha sembla, idò, 
que Vents de Menorca ens posà en contacte amb el pintor dibuixant 
més magistral. Les gairebé vuitanta peces que s’oferiren en el vell 
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temple franciscà representaven, si fa no fa, el millor i més mestrívol 
autor. Demostrà, com passa sempre amb els creadors de debò, que no 
havia artísticament envellit. Ans al contrari. Més bé li havien conferit 
soltesa i domini, serenor d’estil.

4. aPunts biogràfics aL carbó
Alguna cosa ben excepcional, d’enorme valentia, caldria remar-

car d’aquests valors artístics de què parl. Per damunt de tot, hi ha 
una característica que ha presidit tota la biografia: és el coratge, 
l’esforç, la tenacitat, la força de voluntat hercúlia que va esmerçar 
gairebé des del moment 
de l’arribada en aquest 
món. Havia nascut en 
una casa des Melians 
el 6 de novembre de 
1932, davant la racona-
da dels pous. Era diu-
menge: una jornada de 
temps agradable, amb 
sol i calma abonançada. 
Un cronista maonès de 
l’època ens ho confir-
ma: «Aprovechando el 
tiempo primaveral que 
ayer [domingo] disfru-
tamos, fueron muchas 
familias las que salieron 
al campo»2. Menorca, 
aleshores, es trobava 
banyada per la propa-
ganda republicana, em-
però, a la vegada, enmig 
de la cruïlla terrible que 
interposaven les dre-
tes monàrquiques amb 
el seu debat opositor i 
hostil. Era un moment 
de diàlegs trencats que 
conduirien Espanya al 
foc i a la sang bèsties, 

2   El Bien Público, dilluns, 7-11-1932, núm. 17882.

Foto: Arxiu familiar.El dia en que va combregar.
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just tres anys i mig més tard. En el camp econòmic i laboral, també 
la crisi deixava notar certes asprors. «Continúa la crisis de trabajo en 
la industria zapateril, para la que este año ha sido uno de los malos. 
Dicen que hay esperanzas para el año próximo; celebraríamos que 
dichas esperanzas se convirtieran en realidades, pues de solas espe-
ranzas no se vive»3.

Enfora d’haver fruït una vida còmoda, fàcil, d’abundàncies i 
d’oportunitats, la biografia de Cosme Sans va ser un continu sorteig 
de dificultats, de batalles esbraonades contra les adversitats. En 
realitat, és força advers que hom tengui il·lusions artístiques innates 
i no disposi bonibé d’una escola a l’abast. L’hora històrica en què 
vingué a situar-se en el món era llavors de pobresa general, de 
limitacions en cadena. A més, provenia d’una família de recursos 
magres, sense cap privilegi social. A la vegada, és també advers 
—d’una adversitat terrible— que la medicina com a ciència de curar 
ferits i malalts no tingués una resposta resolutiva, feliç, a l’accident 
domèstic que patí a l’edat de 3 anyets, el 1935. Una mala rodolada 
per l’escala de davallar a l’hort familiar, al carrer des Melians 11, el 
deixà allitat durant dos anys, sense moure’s, com un menut invàlid 
furtat del lleure, els amics i l’escola, esvaïda després tota expectativa 
personal per mor de l’immediat incendi de la Guerra Civil. Fet i fet, 
entre l’any de l’accident i el del retorn a la circulació quotidiana per 

3   El Bien Público, dijous, 10-11-1932, núm. 17885.

Foto: Arxiu familiar.Cosme fou el major de quatre germans.
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la ciutat d’Alaior, passaren cinc anys, confinat en una espècie de 
reclusió que fa de mal explicar. I més encara: de molt mal travessar. 
Mai no va poder ser un fillet de jocs de carrer, ni de companys de la 
seva edat disposats a les naturals entremaliadures de la menudalla: 
saltar, córrer, pujar als arbres, botar parets, muntar amb bicicleta o 
lliscar amb patinet... Tampoc pogué ser un infant escolaritzat amb 
normalitat i estabilitat. Son pare, el popular saig Joan Sans Olives, en 
Torrevea (1900-1988), li havia tallat una crossa de fusta, i, aleshores, 
a partir de 1940, Cosme va provar de fer els primers passeigs públics 
—ranquejant, no cal dir-ho. De llavors són els records inicials de la 
vida ciutadana que podríem descriure en el fons de la seva memòria, 
com si, entretant, hagués transitat per un túnel fosc de llit i dolor 
infinits, de remors iracundes de guerra entre germans i de xiuxiueigs 
d’hospitals i quiròfans al Clínic de Barcelona: olors farmacèutiques, 
agulles hipodèrmiques, cotons, metges, infermeres i sofriments 
corporals. El resultat final va ser una cama estàtica i rígida, sense 
flexió de cap mena.       

Havia nascut el 6 de novembre de 1932, fill de Joan i Antònia, 
d’avantpassats pagesos. Fou el major de quatre germans: Margarita, 
Antònia, Joan i ell mateix al capdavant. La dissort de la discapacitat, 
lluny, però, de frenar-lo, enfora de convertir-lo en un ésser de lament 
continu, l’hauria d’atiar fabulosament. La limitació física va actuar, 
en ell, d’esperó poderós per tal d’evitar de romandre endarrerit, o 
simplement absort i parat, lamentant-se de la seva mala sort. Si ho 
puc dir vulgarment: mai no va flastomar de la seva mala pata. Se’n 
dolia, i molt!, és clar, però no es deixà guanyar per ella. I així, va 
enfrontar el destí reblert d’energia positiva, de ganes de superació, 
sense engronsar-se en l’infortuni. Hauria estat tan fàcil caure-hi! 
Però ell, en canvi, va fer de la seva vida un recorregut de superacions 
vitals, si més no en dues facetes. De bon començament, fent la 
remuntada de la misèria econòmica que colpia la seva generació; la 
manca de possibilitats que tant aclaparà els menorquins anteriors 
al progrés industrial: una generació sense estudis a penes, sense 
formació —sovint ni la primària sencera—, sense recursos bàsics en 
tots els aspectes tinguts com a drets essencials. I, després, fent la 
superació de l’accident que comprometia la plena mobilitat física. El 
propòsit que s’havia fet a si mateix fou que, de cap manera, l’estat 
físic no el refrenaria per marcar-se camins fèrtils, així personals com 
per a la comunitat alaiorenca.

Tanmateix, els pocs professors que va conèixer durant la infantesa 
van actuar de bon incentiu: entre d’altres, Llorenç Pallisser, August 
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Cortès i Gumersind 
Pons Petrus, dins els 
anys quaranta. Tots 
tres li obriren l’ho-
ritzó de les primeres 
lletres, l’escriptura, 
la lectura i l’aritmè-
tica. Les havia de 
combinar, però, amb 
deures laborals en 
el sector del calçat, 
encara en el paper 
d’al·lot dels enviats. 
Ben prest, hi acabà 
orientat i consagrat 
com a treballador de 
la indústria sabate-
ra. En ella li arribaria 
la jubilació el 30 de 
juny de 1992. Cap 
empresari ni cap su-
perior de la cadena 
de producció l’hagué 
d’amonestar mai. Hi 
havia desenvolupat 
l’especialitat de ta-
llador de pell, ja que tenia bones mans i prou sentit de l’estètica per 
ocupar-se d’una feina delicada. Bona part dels anys d’ofici a la darre-
ra indústria a la qual va servir, ell era l’encarregat d’obrir les portes 
de la fàbrica; i en finir la jornada, ell les tancava.

Escomesos els primers deures laborals en qualitat d’aprenent a can 
Miquel Vinyes i a can Pitxècar, vingué després l’etapa de consolidació 
plena. Primer va treballar de sabater al fabricó de Mascaró Hermanos 
(cas Bessons del carrer de Sant Nicolau); i, després, a can Santiago 
Pons-Quintana, des que la fàbrica d’aquesta empresa s’havia establert 
a les dependències del claustre de Sant Diego —dins sa Lluna—, per 
devers l’any 1953.

Probablement, és la figura pedagògica de Gumersind Pons —o, per 
dir-ho com toca, del senyor Gumersindo— una de les determinants 
que el permeteren d’adonar-se de la seva gran vocació: la pintura i el 
dibuix. Encara que la veritable aula d’aprenent de pintura fou la del 

Amb la seva esposa Maria Pons. Foto: Arxiu familiar.
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mestre Josep 
Moya, titular 
del centre mu-
nicipal que 
s’havia fundat 
el 1946, fou el 
sempre recor-
dat Gumersindo 
qui l’animà en 
primera instàn-
cia i qui el posà 
sota la tutela 
de Moya. Hi ro-
mangué fins al 
1948. Encara 
no havia com-
plit setze anys. 
En una altra època, hauria estat l’edat de posar-se de valent a estu-
diar pintura i a somniar en els cicles docents de Belles Arts; però, en 
el seu cas, el trajecte formatiu arribava al final, sense cap dispensa, 
sense cap pròrroga.

Heus aquí, però, que la vida de Cosme Sans no s’hauria de reduir 
al simple compliment laboral. Sempre va esforçar-se a ampliar 
horitzons. Moltes coses del món circumdant l’interessaven: l’actualitat 
periodística de dins i fora de Menorca, l’evolució de l’Església catòlica 
que havia amarat l’educació familiar, llegir literatura o història, els 
llibres d’art, etcètera. Fou així que no va tenir prou en els papers 
de bon pare dels dos fills (Joan, 1964; i Antònia, 1967); de fidel 
espòs de l’estimada Maria Pons Sintes, amb qui s’havia casat el 30 
de novembre de 1963; o d’acreditat tallador de pell de la indústria 
sabatera local. Al capdavall, va fer córrer els rius del compromís 
social, tot formant un delta atapeït de fruits. Per tant, trobam en ell 
una biografia de múltiples facetes, sempre immergida en el silenci i 
en la màxima discreció pública, modulada per un remarcat i diàfan 
compromís amb l’interès social. És per açò que podríem descriure un 
Cosme Sans fundador de la cooperativa de consum Sant Crispí (1953) 
des de la primera hora i de la cooperativa Sant Josep d’habitatges 
socials. Potser que hi va intervenir, en tots dos projectes, no sols per 
la condició de treballador industrial del ram de la pell, sinó també 
atiat per la seva profunda formació catòlica, i encara revivificada la 
sensible consciència arran del gir social que l’Església va conèixer 

El dia de la jubilació com a treballador de Pons Quintana.
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per efectes del Concili Vaticà II. Ell sempre es va sentir un catòlic 
convençut i practicant, perquè el credo cristià li aportava arguments 
i explicacions a la vida: la solidaritat, la defensa dels pobres o 
l’acció conjunta amb els desafavorits. En aquest sentit, Cosme Sans 
representa, tal volta, una primera generació de catòlics que quedaren 
situats fora dels paràmetres del catòlic benestant, rígid, individualista 
i classista, de moral potser falsa, que podia haver estat freqüent en 
èpoques històriques anteriors. Si es pot dir així, ell va quedar inscrit 
en una espècie de catolicisme social.

Per tant, haurem de considerar ben coherent que el seu perfil per-
sonal el manàs, en un cert moment, a intervenir en les tasques muni-

cipals; és a dir, a 
sentir-se amoïnat 
per la gestió del 
bé públic a través 
de l’Administració 
local. Creia, idò, 
que havia de ser-
vir els altres. Els 
vots de l’anome-
nat terç familiar 
(els únics que de 
manera real po-
dien dipositar en 
una urna els ciuta-
dans del franquis-
me) el portaren a 
la Sala municipal. 

S’hi va estar entre 1967 i 1973, un període que s’havia de saldar amb 
l’execució del pla de proveïment d’aigua corrent i de sanejament per 
a la ciutat (una obra d’una importància històrica), amb l’inici del pro-
cés urbanístic de creació d’una zona escolar tal com avui la tenim, o 
la celebració dels populars festivals de la cançó, d’excel·lent factura 
musical. Observi’s que suposen un seguit de planificacions munici-
pals de primer ordre, en particular els dos primers projectes, per 
com situaven Alaior en el trànsit d’una comunitat d’estructura encara 
agrària i endarrerida a una altra d’industrial, desenvolupada i en el 
camí de la modernitat.

Abans de tot açò, tanmateix, Cosme Sans havia dat mostres de 
dinamisme social en participar a la fundació del Club Bàsquet Alaior 
(1951) i d’un dels primers grups de submarinisme formats a Menorca 

En Cosme i la seva esposa, amb els dos fills.
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el 1955, tot just equipats els socis, heroicament, amb unes ulleres 
que adesiara s’inundaven i, hom tenia ànsia, una arcaica fitora de 
manufactura casolana. Després vindrien nous compromisos per sumar 
a la llista: Associació de Pares de La Salle, Foto Club del Casino, 
membre fundador de Joventuts Musicals d’Alaior o col·laborador del 
Club d’Escacs.

5. coL·Leccionista, o La PaLeta de coLors
La personalitat de Cosme Sans, tanmateix, romandria incompleta 

si no féssim esment al col·leccionisme. A la nostra ciutat, la brama 
més rotunda en ell l’identificava amb el gust per col·leccionar 
coses, especialment seguidor de la filatèlia i la numismàtica. Però, 
m’heu de creure si advertesc que les especialitats dels segells i les 
monedes van ser només la punta de l’iceberg dels molts tresors que 
va reunir al llarg de la vida. El seu domicili, encara ara, és una casa 
de fantasia i de sorpreses, algunes impensables i meritòries. Us hi 
assalta l’inesperat, perquè és com una mena de museu particular 
amb les coses més admirables i, a la vegada, més insòlites. Cosme 
Sans hi va anar reunint, d’antuvi, pintures i dibuixos de la seva firma. 
Però les sèries són moltíssimes: revistes i diaris principalment de 
Menorca (els retalls de premsa perfectament ordenats sumen tones 
de paper imprès). Hi ha també postals i estampes; col·leccions de 
TBO, enciclopèdies generals i temàtiques, llibres de bibliografia 
general i  menorquina; molinets de cafè, bòtils, ràdios, rellotges, 
aparells de cuina manuals i elèctrics en desús, targetes de Nadal, 
etcètera, etcètera. La passió col·leccionista, en tot cas, el va portar a 
ser fundador del Grup Filatèlic i Numismàtic d’Alaior, fins que, en els 

Cosme Sans, divulgador de la cultura.
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darrers anys de la seva vida, hi va actuar en el càrrec de president: 
diríem que d’activista, animador i alma mater d’una entitat que, ara, 
sense ell, caurà inevitablement en el declivi. És a Cosme Sans a qui 
la filatèlia local i insular deu la creació dels tallers formatius per a 
infants, en favor dels quals va consagrar un falcat d’hores, generoses, 
de la jubilació. Poc té d’estrany que els tallers vagin assolir molta 
anomenada en els estaments filatèlics regionals i nacionals, sempre 
amb elogi de les màximes autoritats estatals. O que, per tot plegat, 
li concedissin la medalla d’or de la Federació Balear.

El 7 de maig de 2010, en un Saló Capitular de la Casa Consistorial 
inundat de gent i d’expectació, Cosme Sans hi va rebre el guardó del 
filatelisme, el de més alt rang possible atorgat per la Federació Balear 
de Societats Filatèliques. Era el primer or que s’adjudicava a un paisà 
nostre en els annals de l’organisme interinsular. Li va ser concedida 
la distinció d’or per com era valorat l’arquetip del bon conreu del col-
leccionisme; i, més encara, com a filatèlic interessat a formar els jo-
ves, cosa que ja havia merescut, abans, el reconeixement estatal en 
tasques de monitor d’infants que aspiraven a iniciar-se en l’afició dels 
segells. La bondat personal que contenia el seu expedient de mo-

nitor filatèlic va 
ser considera-
ble, curull de 
bons èxits com 
a ningú no se li 
ha escapat mai. 
Val a dir que, 
sota el seu mes-
tratge, una ge-
neració de joves 
filatèlics d’Alaior 
tingueren opor-
tunitat de com-
petir al més alt 
nivell nacional 
i internacional. 
Alguns hi van 

conquistar premis de prestigi en mostres competitives, com ara les 
Juvenia de Puerto de Santa María (Cadis, 1997) i la celebrada al nos-
tre municipi el 1999 com a xVi Exposició Nacional de Filatèlia Juvenil. 
O l’enviament de col·leccions de joves locals a cites mundials com ara 
la de Bangkok (Tailàndia) de l’any 2000.

El coleccionisme i la filatèlia van ser les 
seves aficions principals.
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6. ePíLeg de LLum finaL
Cosme Sans va morir quan més falta ens feia, quan més mostres de 

compromís i de silencis havíem encara d’esperar d’ell, per bé de tots. El 
traspàs succeí el 23 de febrer de 2013. Els diaris s’ompliren de cartes 
de dol, de ressenyes i d’evocacions de la persona. El comentarista 
d’art Manuel Pons Muñoz, de Ciutadella, ho va emfatitzar així: «En 
Menorca, y en especial en su pueblo de Alaior, Cosme Sans no caerá 
en el olvido. El paso del tiempo está marcado por la memoria viva 
de los acontecimientos por los que 
transitó un hombre ejemplar que supo 
hacerse estimar por los que tuvimos 
la dicha de conocerle»4. Entretant, 
la corporació municipal també li féu 
una evocació amb un minut de silenci 
en la sessió plenària del 7 de març, 
perquè estimava la tasca feta en els 
anys de regidor i que, en el dilluns de 
Sant Llorenç de 2010, fou homenatjat 
al costat del metge Miquel À. Gelabert 
Vidal. I el Centre Cultural, durant al 
Setmana de la Societat de 2013, li 
muntà una exposició pòstuma.

Però, en conclusió, és la modèstia 
extrema i el silenci pregon allò que 
l’han fet singular; allò que avui el fan 
de bon recordar.

Cosme Sans sempre m’ha semblat 
un home de silencis superbs i modèlics. Vessava amor per Menorca. 
En un catàleg per a una exposició as Castell el 1983 va confessar la 
seva predilecció per la vessant poètica d’Àngel Ruiz i Pablo. «Encara 
que no hi conec gaire gent —havia considerat—, m’agrada molt el 
seu poble, els carrers i les places: Calesfonts, Cala Corb, penyals que 
l’envolten, barques, pescadors i aficionats, gent de casa i forastera, 
tots bons formant la comunitat en què vivim [...]. A tota aquesta 
gent els oferesc el caire de Menorca escrit amb el meu llapis. Una 
abraçada.» Jo, al meu torn, no hi podria afegir res més.

4   Pons Muñoz, Manuel, a l’article «Cosme Sans», diari Menorca, dijous, 
7-3-2013, pàg. 16.

Cosme, amb el seu nét, guardonat per 
la Federació Balear de Filatèlia.

Miquel Àngel Limón Pons
Primavera i juny de 2013
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