
Festes patronals 2013
Una mirada al passat!

Sant 
Lluís



Nit pregonera    Entrega de la bandera

... En nom del poble de Sant Lluís, em plau entregar-te la bandera del nostre patró sant Lluís, rei de Fran-
ça, que avui vespre des del balcó presidirà la façana del nostre Ajuntament; esperam que en els actes 
protocol·laris la portis amb molt d’orgull i responsabilitat, ja que ens honrarà a tots.

Per tant, idò, et faig entrega de la bandera a tu,............, caixer fadrí de la Qualcada d’enguany.

I amb aquest acte don per començades les nostres FESTES PATRONALS DE SANT LLUÍS...

Inici de la festa i de la qualcada
La festa comença la vigília del darrer diumenge d’agost a l’hora acordada. El protocol de la Qualcada de 
les festes patronals s’inicia quan el fabioler va al pla de sa Creu a demanar el permís del batle per anar a 
recollir el caixer fadrí a ca seva, i diu les següents paraules:

- “Senyor batle, vos deman permís per començar el protocol de l’inici de les nostres festes patronals de 
l’any...”.

El batle contesta:

- “Em plau donar-vos el permís d’iniciar les nostres festes, amb el desig d’honorar sant Lluís més que mai!”

Protocols Festes Patronals de Sant Lluís

Paraules de les Festes



Programa de les festes patronals
en honor a sant Lluís, rei de França

Programa de las fiestas patronales
en honor de sant Lluís, rey de Francia

Programme of the festivities
in honor of sant Lluís, the french king

Festes 2013
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Benvolguts santlluïsers, santlluïseres,
veïns i visitants,

Les festes patronals en honor i sota de l’advo-
cació del nostre patró sant Lluís, rei de França, 
ja són aquí, uns dies molt especials per a tots 
els lluïsers i lluïseres i el conjunt dels qui viuen 
i conviuen entre nosaltres.

En l’ambient ja s’hi exhala aquella aroma tan 
singular, familiar, càlida, propera i molt agra-
dable de la festa, de les nostres festes pa-
tronals. Senyal també que ja som en el tram 
darrer de l’estiu, una temporada que esper 
que hàgiu pogut ben aprofitar   amb plaents 
i llargues vetlades, reunions amables amb els 
amics, festes d’altres pobles i  vivències de di-
versa mena.

Enguany hem preparat un programa de festes 
caracteritzat per l’atenció posada en les tra-
dicions, en l’herència que els nostres avant-
passats ens han anat deixant, en la seva ex-
periència, en l’empremta que generació rere 
generació ha transmès sobre nosaltres i sobre 
la pròpia idiosincràsia del nostre poble que fa 
que siguem el que som, qui som: lluïsers.

En aquest sentit, desitj que el programa de 
festes que amb tanta dedicació hem prepa-

rat sigui del seu grat i n’hi hagi per al gust de 
tothom, joves i no tan joves, tots mereixem 
uns dies d’entreteniment i companyia amb les 
nostres famílies, veïns i visitants.

D’altra banda, deman de tot cor que en la 
mesura de les seves possibilitats puguin par-
ticipar de les festes, que les visquin amb prou 
intensitat però també amb seny, tots hem de 
viure uns dies amb energia evitant a la vegada 
riscs i incidents innecessaris.

Per açò els vull demanar que ens ajudin a 
respectar i a fer respectar la nostra festa, que 
en tot moment les persones que hi participin 
siguin conscients de la importància de qui en 
són els protagonistes: caixers, cavallers i ca-
valls.

Així mateix, no puc deixar de tenir presents 
tots aquells que viuran les festes des de la 
nostàlgia de no poder-hi ser, com també de 
tenir un record per tots aquells altres que ens 
han deixat. 

Per acabar, vull donar les gràcies als qui d’una 
manera o altra fan possible que les nostres 
festes es puguin dur a terme i, una vegada 
més, agrair a tots els patrocinadors la seva col-
laboració. En resum, moltes gràcies a tothom.

Santlluïsers, santlluïseres, veïns i visitants, en 
nom de tot el consistori vos desitjam MOLT 
BONES FESTES DE SANT LLUÍS, i esperam que 
aquests dies assenyalats  estiguin protago-
nitzats per l’alegria i la companyonia que ens 
caracteritza. 

Cristóbal Coll Alcina
Batle de Sant Lluís

Salutació
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En l’edició del programa d’enguany, posem 
com a títul “Una mirada al passat” i mirant 
mirant sentim una veu de lluny, la veu de 
N’Esperanza Pla i la convidem a ser la nos-
tra pregonera. 
Va néixer a Es Castell un 8 de novembre de 
1938, però ha passat gran part de la seva 
vida en el nostre poble de Sant Lluís, del 
qual es sent profundament enamorada. 
Va cantar per primera vegada a Sant Lluís 
amb només 7 anys, interpretant l’Ave Maria 
de Gounod, va seguir cantant al costat de la 
seva família molt lligada al cant, varen for-
mar un orfeó compost per varis aficionats 
dels quals varen ser pioners la família Coll 
Perez. Aquesta primera etapa potser sigui 
la més desconeguda per tots els que la co-
neixem. 
Després d’un parèntesis de 18 anys,  n’Es-
peranza va tornar a pujar a un escenari 
concretament en el petit teatre de l’Orfeó, 
representant l’any 1973 “Bohemios”. Se-
gueix una etapa col·laborant en els muntat-
ges de la “Cooperativa San Crispín” d’Alaior, 
amb “Cançó d’amor i guerra”, “Tabernera”, 
“Katiuska”, etc. Època de la que guarda un 

especial record. Encara que el seu debut en 
el nostre primer coliseu succeí als 14 anys 
amb l’obra “Teodora” i el seu debut Orfe-
onista en el principal va ser amb “Maruxa”, 
a la que varen seguir obres tan recordades 
com : Luisa Fernanda, Viatge Reial, El Tres-
sor d’Albranca, Tres Historias de Maó . 
L’any 1985 va aconseguir el primer premi a 
la millor veu femenina (Orfeó Mahonés) en 
el certamen Nacional de sarsuela Ciudad 
de Santander, que a la vegada va ser primer 
premi d’interpretació i muntatge de l’Orfeó 
Mahonés, acaparant tota l’atenció de la 
premsa i crítica santanderina. Amb l’obra 
“El Conde de Luxemburgo”. Li va ser sol·
licitada la seva participació en obres tan re-
presentatives com “Foc i Fum”, d’entranya-
ble record, obra costumbrista dins del marc 
de les festes de Sant Joan de Ciutadella. 
Setmana de l’Opera de Maó, i el grup Artís-
tic de Sant Lluís, destacant la seva partici-
pació en el quadre líric de l’Orfeó Mahonés 
les representacions de l’obra costumbrista 
menorquina “El Tresor d’Albranca” que va 
arribar a un notable èxit amb el seu paper 
de protagonista, en el Teatre Principal de 
Palma. 

La seva valuosa col·laboració i participació 
en el muntatge de “Luisa Fernanda” que 
va ser representada a la ciutat de Petrel, 
va aconseguir el 2º premi al millor conjunt 
i aconseguir el 1er. Premi a la millor veu i 
interpretació masculina al nostra company 
Luís Sintes.
Es difícil d’olvidar la seva veu, una veu sem-
pre aterciopelada i ben acondicionada, els 
seus dots interpretatius seran sempre re-
cordats per tots els amants de la lírica. 
El contingut del pregó d’enguany, com es 
ben sap, no el coneixem fins la vigília de les 
nostres festes, però de ben segur que sigui 
molt emotiu. Així idò, vos convidem a tots 
a assistir al Pregó de les festes patronals 
2013, sense cap dubte la nostra soprano 
ens emocionarà amb detalls i cants de la 
seva vida.

La nostra pregonera...
Esperanza Pla
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Per a les festes d’enguany i com a pregoners infantils, tenim a un grup de professionals de la dansa que han col·laborat durant tot l’any 
perquè el nostre poble i especialment els fillets i filletes de Sant Lluís hagin pogut gaudir del Primer Gran Musical Benèfic, elles són 
n’Alba Sintes, na Maria Gràcia Gomila, na Janine Dahl, na Marie Tholón, na Núria Rotger i n’Adriana Aguilar.
Totes elles, representant a personatges de DISNEY, vindran a passar les Festes de Sant Lluís i ens transportaran a un viatge inoblidable 
ple de música, humor i coreografies.
Una aventura on els mes petits viuran moments d’emoció i els més grans podran recordar cançons de sempre i ballar al seu ritme.
La màgia d’aquests personatges de ben segur no deixarà indiferent a ningú i tots junts tindrem un inici de Festes molt màgic.
Si no to vols perdre, vine dia 21 d’agost al pla de sa Creu. Un munt de sorpreses t’esperen!

Pregó infantil a càrrec d’Alba Sintes, Maria Gracia Gomila,
Marie Tholón, Janine Dahl, Nuria Rotger i Adriana Aguilar



Junta de Caixers
2013

Caixer batle
Javier Pons

Caixer capellà
Xisco Cardona

Caixer fadrí
Miquel Pons

Caixer casat
Rafel Pons
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acompanyats per:

Caixer pagès
Pedro Marqués

Caixer vocal
Jesús Pons

Caixer municipal
Fernando Serrano

Caixer vocal
Juan Pons

Caixer vocal
Francisco Sánchez

Fabioler
Jordi Orell



Programa d’actes

Festes Patronals

Sant Lluís 2013



Foto: David Arquimbau

Pedrera d’Alcaufar
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*dilluns dia 12 d’agost
21.30 hores

concert eSPeciaL
“Sa dona menorquina canta”.
Al pla de sa Creu.
Ho organitza: Regidoria de Cultura.
Acte del programa Les Tradicions.

*dimecres dia 14 d’agost
21.30 hores

FeSta WHite PartY 
A càrrec de DJ chicha. Al pla de sa Creu.
Per assistir-hi, vine vestit de blanc!
Hi col·labora: CCE Sant Lluís i Associació de Co-
merciants de Sant Lluís.
Ho organitza:  Ajuntament de Sant Lluís.

*divendres dia 16 d’agost
20.00 hores 

Bereneta i BaLL de JUBiLatS
Amenitzat per Joan reynés. Al pla de sa Creu. 
Hi col·labora: Club de Jubilats de Sant Lluís.
Ho organitza: Regidoria de la Tercera Edat.

* dissabte dia 17 d’agost
10.00 hores a 18.00 hores

torneiG De rUGBi 
Categoria sènior masculí, sènior femení i veterans. 
També hi poden participar tots els interessats. 
A la platja de Punta Prima.
Hi col·labora: Regidoria d’Esports.
Ho organitza: Club Tramuntana de Menorca 
Rugby Club.

*dilluns dia 19 d’agost
20.00 hores 

inaUGUraciÓ eXPoSiciÓ FotoGrÀFica
“caixers de Sant Lluís”
A càrrec de Lluís Teixidó. Al Molí de Dalt. 
Fins dia 7 de setembre, horari de visita de dilluns a 
divendres de 10 a 13,30 h. i de 19 a 21 h. Dissab-
tes de 10 a 13 h. i de 19 a 21 h.
Ho organitza: Departament de Festes.

20.00 hores
VetLaDa De trUc i BriSca a La FreSca
amb taller obert per aprendre de jugar-hi. 
Al pla de sa Creu.
Hi col·labora: Ajuntament de Sant Lluís.
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Ho organitza: Club de Jubilats de Sant Lluís.
Acte del programa Les Tradicions.

*dimarts dia 20 d’agost
19.00 hores

FinaLS DeL caMPionat De Petanca
FeSteS 2013 
A les pistes de la zona esportiva Ses Canaletes.
Entrega de premis. 
Hi col·labora: Regidoria d’Esports.
Ho organitza: Secció de Petanca del CCE Sant 
Lluís i Club de Jubilats de Sant Lluís.

*dimecres 21 d’agost
19.30 hores

BenVinGUDa aLS PerSonatGeS De DiSneY 
Arribada dels personatges de Disney al Molí de 
Dalt. Desfilada de la comitiva amb l’acompa-
nyament del grup d’animació esclat fins al pla 
de sa Creu.

20.00 hores
PreGÓ inFantiL – FeSteS Sant LLUÍS 2013 
III Pregó infantil: Personatges Disney a càrrec de: 

Alba Sintes, Mari Gracia Gomila, Marie Tholón, 
Janine Dahl, Núria Rotger i Adriana Aguilar.
Ho organitza: Regidoria de Joventut.

Seguidament, 
GoSPeL
A càrrec del grup Moments a cor. 
Dirigit per Elsa Perches. Al pla de sa Creu.
Ho organitza: Departament de Festes.

20.30 hores 
Partit De FUtBoL – troFeU FeSteS PatronaLS
Categoria regional: CCE Sant Lluís – Sporting 
Mahón. 
Camp de futbol municipal Ses Canaletes.
Hi col·labora: Regidoria d’Esports.
Ho organitza: CCE Sant Lluís.

* dijous dia 22 d’agost
18.30 hores

torneiG D’eScacS 
Torneig de partides d’escacs ràpides (blitz).
Categories: absoluta i iniciació.
Inscripció a partir de les 18:00 hores. Al pla de 
sa Creu.
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Hi col·labora: Ajuntament de Sant Lluís.
Ho organitza: Delegació d’Escacs de Menorca.

*divendres dia 23 d’agost
21.00 hores

nit PreGonera
Presentació:  Ivan Sintes i Imma Mas.
actUaciÓ: Grup Vocal instrumental Jubilats 
de Sant Lluís.
Seguidament,
PREGÓ de FESTES 
A càrrec de la Sra. esperança Pla.
El batle demanarà la presència del fabioler, Jor-
di Orell, perquè acompanyi el caixer fadrí, Miquel 
Pons Herrero, a rebre la bandera, acte que dona-
rà pas al 
PriMer toc De FaBioL 
de les festes patronals de Sant Lluís 2013.
A continuació, coL·LocaciÓ de la BanDera 
del nostre patró sant Lluís al balcó de l’Ajunta-
ment, a càrrec del caixer fadrí, Miquel Pons Herre-
ro; acompanyat del fabioler, Jordi Orell; del batle, 
Cristóbal Coll; del caixer batle, Javier Pons i de la 
pregonera, Esperança Pla.

22.00 hores
actUaciÓ MUSicaL
A càrrec del  grup Las Damas, Mª José Sosa, so-
prano; Victoria Riera, mezzosoprano i Laura Pons, 
piano. 
Al pla de sa Creu.
Ho organitza: Departament de Festes.

23.00 hores
MUSica DJ
“Sa primera de ses Festes”. Al pla de sa Creu.
Ho organitza: La Rata.

*dissabte dia 24 d’agost
11.00 hores

VeStiM eLS GeGantS i GeGantonS
Les colles vestiran els gegants i gegantons. 
A la plaça Nova.

11.00 hores
VeStiM eL caVaLL DeL caiXer PaGÈS
El caixer pagès prepararà el seu cavall per a les 
festes. A la plaça Nova.

16.30 hores
rePicaDa de caMPaneS i descàrrega de morte-
rets i SortiDa de la banda de cornetes i tambors.
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16.45 hores
SortiDa dels gegants de Sant Lluís, en Lluís i 
na Maria, i la gegantona, na Tecla, junt amb les 
colles de gegants i grallers convidats de l`illa, 
acompanyats per la BANDA DE MÚSICA DES MIG-
JORN GRAN i l’associació de Xeremiers Orats i el 
grup Aires de la Cala, de Pollença.

17.00 hores
ProtocoL. El fabioler anirà al pla de sa Creu, 
on el batle l’esperarà per donar pas al protocol 
de la Qualcada de les festes patronals de 2013. 
Demanarà permís per anar a recollir el caixer 
fadrí, en Miquel Pons Herrero, a la plaça de ses 
Micoles i junts es dirigiran a l’Ajuntament a de-
manar permís per començar la festa: se’ls farà 
entreGa de la BanDera, sonarà el toc del fa-
biol i seguidament començarà el replec de tots 
els caixers i cavallers santlluïsers. Tot seguit, es 
dirigiran al Molí de Dalt, on els estaran esperant 
la resta de cavallers de fora poble. Una vega-
da tots reunits, aniran a cercar el caixer batle a 
l’Ajuntament  i s’incorporaran a la Qualcada el 
caixer pagès i el caixer municipal. Seguidament, 
el caixer batle rebrà el BaStÓ de coManDa-
Ment i s’incorporarà també a la Qualcada. Més 

endavant, al pla des Rector, s’hi afegirà el caixer 
capellà. 

18.00 hores
SortiDa de la QUaLcaDa, que, presidida pel 
caixer batle, Javier Pons Pons, recorrerà els car-
rers del poble.

18.00 hores
cUrSeS De caVaLLS – FeSteS De Sant LLUÍS
A l’hipòdrom municipal de Maó.

19.30 hores
SoLeMneS coMPLeteS, amb l’assistència 
d’autoritats, caixers i cavallers. A l’església par-
roquial.

20.00 hores
JALEO davant l’església parroquial.

23.30 hores
reVetLa PoPULar amb les orquestres:
tHe LeGenD i FraGGLeS, al pla de sa Creu. 

*diumenge dia 25 d’agost 

8.00 hores
Diana a càrrec de la banda de cornetes, grallers 
i colles de gegants.
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9.00 hores
Repetició del ProtocoL del dia anterior i Sorti-
Da de la QUaLcaDa per recórrer els carrers de 
la població.

10.30 hores
MiSSa de caiXerS amb el tradicional reparti-
ment de l’aigua-ros. I especial referència a la fes-
tivitat de sant Lluís, rei de França, patró del nostre 
poble.  A l’església parroquial.

11.30 hores
JaLeo, amb lliurament de les canyes verdes i les 
culleretes d’argent, davant l’església parroquial.

15.00 hores
Darrer toc De FaBioL. Al balcó de l’Ajunta-
ment.

15.00 hores
típica BeGUDa a la sala d’actes de l’Ajuntament.

15.00 hores
PaeLLa PoPULar
Gran paella popular a la plaça Nova. Davant el 
Molí de Dalt.
Preu: plat de paella i beure: 5 euros.
Venda anticipada de tiquets: Rte. La Rueda, Car-
nisseria Ca’n Miquel, Panadería Maruja i Llibreria 
Sant Lluís.

Hi col·labora: Ajuntament de Sant Lluís.
Ho organitza: Tot Arrossos.

20.30 hores
DeSFiLaDa de carroSSeS i coMParSeS, amb 
participació de les colles de gegants i grallers de 
l’illa, majorettes d’es Castell, banda música Cap 
de Fibló i grups convidats.

23.30 hores
reVetLa PoPULar amenitzada per les orques-
tres:
reMeMBerS i FraGGLeS. Al pla de sa Creu.

00.30 hores
Gran esclat d’un potent caSteLL de FocS arti-
FiciaLS, a càrrec del serveis de la Pirotècnia d’Al-
tura (Castelló). A l’escola nova. 

*dilluns dia 26 d’agost

10.30 hores
MiSSa en memòria dels difunts de la vila.

11.00 hores
Gran MatinaL inFantiL: Fira amb jocs, rutes 
amb ponis, ruta amb tren turístic i FeSta D’eScU-
Ma. A la plaça des Pins.
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Ho organitza: Departament de Festes i Regidoria 
Esports i Joventut.

17.30 hores
iii traVeSSia neDant: iLLa de l’aire – PUnta 
PriMa
travessia nedant infantil de 150 m
Per a inscripcions: Elitechip.
Hi col·labora: Biosport, Associació de Veïns de 
Punta Prima, CE Triatló Sant Lluís, Club Natació 
Maó. 
Ho patrocina: Intersport. 
Ho organitza: Regidoria d’Esports de l’Ajuntament 
de Sant Lluís.

20.30 hores
actUaciÓ
A càrrec de rita BarBer. Al pla de sa Creu.

22.00 hores
reVetLa PoPULar a càrrec de les orquestres:
HUracan i reMeMBerS. Al pla de sa Creu. 

00.00 hores
traca
Com a final de festes, es dispararà una potent 
TRACA a càrrec dels serveis de Pirotècnia d’Altura 
(Castelló). 
Serà a l’escola nova. 

Departament de Festes
aJUntaMent De Sant LLUÍS
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*dimecres dia 28 d’agost
19.00 hores

cUrSa PoPULar 
Cursa popular d’atletisme – Festes Sant Lluïset
Per apuntar-s’hi: al pla de sa Creu, fins a 15 minuts 
abans de l’inici  de la prova.
Hi col·labora: Regidoria d’Esports
Ho organitza: Secció d’Atletisme CCE Sant Lluís

20.30 hores
Partit De FUtBoL – troFeU FeSteS Sant LLUÏSet
Categoria Juvenil: CCE Sant Lluís – CE Ferreries
Al camp de futbol municipal de Sant Lluís
Hi col·labora: Regidoria d’Esports
Ho organitza: CCE Sant Lluís

*dijous 29 d’agost
19.00 hores

Partit De BÀSQUet 
Categoria Junior Femení : CCE Sant Lluís – CB 
Jovent

Al pavelló esportiu municipal Ses Canaletes
Hi col·labora: Regidoria d’Esports
Ho organitza: CCE Sant Lluís

*divendres dia 30 d’agost
20.30 hores

PreGÓ Sant LLUÏSet
A càrrec de Miquel Petrus
Amb representació com antigament el pregoner 
del poble anava anunciant els bands d’alcaldia, 
i en aquest cas, en relació a aquesta festivitat.

21.00 hores
SoPar De VeÏnS
Sopar de germanor entre veïns i ciutadans del 
poble de Sant Lluís en el carrer es Cos.
inscripcions: fins dia 22 d’agost al departament 
de Festes de l’Ajuntament de Sant Lluís.

22.00 hores
tÍPicS BaLLS De caSinoS
Recuperació dels balls que organitzaven els casi-

Festes Menors Programa d’actes

Festes de Sant Lluïset 2013
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nos del poble activitat que va a càrrec dels bars: 
S’Olivera, La Rueda, La Bolla i Es Mosset.

*dissabte dia 31 d’agost

18.00 hores
XocoLataDa PoPULar
Típica xocolatada al pla de sa Creu.

19.00 hores
SortiDa de la QUaLcaDa de Sant LLUÏSet, que 
recorrerà els carrers del poble.

20.00 hores
JaLeo De Sant LLUÏSet
A càrrec de cavallers de Sant Lluís, davant l’es-
glésia parroquial, amenitzat pel Grup Folklòric de 
Música i Ball CCE Sant Lluís.
Presideix l’acte: Club de Jubilats de Sant Lluís.

21.00 hores
conViDaDa a caVaLLerS i MÚSicS
Convidada del Club de Jubilats als cavallers i 
músics participants al jaleo de Sant Lluïset, amb 
productes i rebosteria típica menorquina.

21.30
Gran BatUcaDa
A càrrec del Grup 7 Ginets en el Pla de sa Creu.

22.30 hores
BaLL De Sant LLUÏSet
Típic ball al pla de sa Creu, amb música de saló: 
pas dobles, valsos, tangos, etc. Amb les orques-
tres: Blue Moon i Huracán

*diumenge dia 1 de setembre

8.00 hores
tir aL PLat
Activitat de tir al plat Festes de Sant Lluïet. Al lloc 
de Biniancolla. 
Assaig dissabte dia 31 a les 16.00 hores.
Ho organitza: Toy Pons.
Hi col·labora: Juan Carlos Marquès (Shals) i Ga-
briel Lozano.
Ho patrocina: Ajuntament de Sant Lluís

11.30 hores
PaSSeiG De Sant LLUÏSet
Amb desfilada de cavalls, carros, carruatges, 
ases, músics, balls tradicionals i tota la gent qui hi 
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vulgui participar vestida com a pagès o pagesa 
i amb típics complements.
inscripció: fins dia 22 d’agost al departament 
de Festes de l’Ajuntament de Sant Lluís.

recorregut: plaça Micoles, es Cos, Duc de Cri-
llón, D’Allemand, Pere Tudurí, Lannion, Duc de Cri-
llón, Es Cos fins plaça Micoles.

13.00 hores
BaLL De VerMUt
Típic ball que es realitzarà al circuit natural a on 
es trobarà tota la gent que haurà participat al 
passeig, com també, la gent que gaudirà amb 
el dinar d’arròs. 

14.30 hores
Dinar D’arrÒS
Amb concUrS De PaeLLeS. Al circuit natural i 
obert a totes les persones que vulguin dinar amb 
els equips i grups participants.
Inscripció i recollida de les bases fins dia 22 
d’agost al departament de Festes. 

Ho organitza: Ajuntament de Sant Lluís i AECC 
(Associació Espanyola contra el Càncer)
Hi col·labora: Sa botigueta de S’Uestra, Erosky i 
Duchisela.
cantaireS
Cantaires que amenitzaran el capvespre 
d’aquest dinar de germanor al circuit natural.
JocS traDicionaLS
Jocs per al·lots i al·lotes a càrrec del grup Sa Xa-
ranga, al circuït natural.

17.00h 
caMPionat De tir aMB Fona
Per a federats: A la zona esportiva Ses Canaletes
Al finalitzar el campionat, podran participar els 
assistents interessats: al·lots i adults.
Ho organitza: Federació Balear de Tir en Fona i 
Unió Excursionista de Menorca
Hi col·labora: Regidoria d’Esports
FinaL de les FeSteS MenorS 2013
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•	 Respectam el protocol i els actes institucionals de les nos-
tres festes.

•	 Respectam les figures més emblemàtiques: caixers, cava-
llers i cavalls.

•	 Tenim en compte que el fet d’estar enmig del Jaleo és 
asumir un risc; per tant, més val no posar en perill els fillets 
petits davant els animals, ja que és la responsabilitat de 
cadascú. A més, no hem de passar per enmig del Jaleo 
amb cotxets de criatura.

•	 Respectam el personal que ha de treballar aquests dies, 
com és el cas del servei de neteja, la Policia Local, la bri-
gada d’obres, els membres de Protecció Civil i de la Creu 
Roja.

•	 Tenim un bon comportament general, un respecte cap a 
la gent gran i a les persones que presenten minusvalidesa, 
com també una bona hospitalitat amb els visitants.

•	 Informam els visitants que el millor espai per poder apar-
car els vehicles és el polígon industrial de Sant Lluís.

•	 NO S’ABUSA DE L’ALCOHOL, ja que en coneixem les conse-
qüències... I també evitam baralles.

•	 En cas d’emergència, recorrem als serveis d’atenció, que 
estaran a les antigues instal·lacions de la Creu Roja (da-
vant de la Biblioteca Pública), al carrer de Sant Jacint. 

•	 Recordam que està prohibit tirar coets i petards.

•	 I què millor si en festes també maldam a mantenir net el 
poble!

•	 Durant les cercaviles i la desfilada de carrosses, deixam 
prou espai per al pas dels grups participants i per a les 
ballades dels gegants; respectam la gent que ja fa més 
estona que espera per presenciar la desfilada i no ens hi 
posam davant.

•	 Entenem que els horaris dels actes són aproximats, ja que 
la festa té el seu ritme.

Per tant, demanam la vostra col·laboració perquè tin-
guem unes bones festes,

Gràcies.

Departament de Festes. ajuntament de Sant Lluís

Molt Important entre tots podrem tenir unes festes millors: SI...
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Apreciados Santlluïsers, Santlluïseres,
vecinos y visitantes
Llegan de nuevo las fiestas Patronales en 
honor y bajo la advocación de nuestro Pa-
trón, Sant Lluís Rey de Francia, unos días 
muy especiales para  todos los Lluïsers, 
Lluïseres y el conjunto de los que viven y 
conviven entre nosotros.
En el ambiente ya se respira un aroma un 
tanto especial, muy familiar, cálido, cerca-
no y muy agradable que es señal de que ya 
estamos en el último tramo del verano y lle-
gan nuestras Fiestas Patronales. Espero que 
hayáis podido aprovechar esta temporada 
con agradables y largas veladas, reuniones 
con los amigos, fiestas de otros pueblos y 
algunas que otras vivencias.
Este año hemos preparado un programa de 
Fiestas que versa sobre las tradiciones, de 
la herencia que nuestros antepasados nos 
han ido dejando, de su saber hacer, de la 
impronta que han dejado generación tras 
generación sobre nosotros y sobre la idio-
sincrasia propia de nuestro Pueblo, que 
nos hace ser lo que somos, quienes somos, 
Lluïsers.
En este sentido deseo que el programa de 
fiestas que con tanta dedicación hemos 
preparado sea de su agrado y del gusto 

de todos, jóvenes y no tan jóvenes, todos 
merecemos unos días de entretenimiento 
y compañía con nuestras familias, vecinos 
y visitantes.
Por otro lado quiero pedir de todo corazón 
que en la medida de sus posibilidades par-
ticipen de estas fiestas, que las vivan con 
suficiente intensidad pero también pido 
prudencia, todos tenemos que vivir unos 
días de fiesta con energía pero evitando 
riesgos e incidentes. 

Asimismo quiero pedir que nos ayuden 
a respetar y hacer respetar nuestra fiesta 
y que en todo momento las personas que 
participan de la fiesta sean conscientes de 
la importancia de quienes son los protago-
nistas, Caixers, Cavallers y Caballos.
No puedo dejar de pensar en todos aque-
llos que vivirán las fiestas desde la nostal-
gia de no poder estar aquí y de tener un 
recuerdo muy especial para todos aquellos 
que nos han dejado.
Para acabar, dar las gracias a todos los que 
de una manera u otra hacen posible que 
nuestras Fiestas se puedan llevar a cabo, y 
como no, también quiero agradecer la co-
laboración de todos los patrocinadores. En 
resumen, muchas gracias a todos.
Santlluïsers, Santlluïseres, vecinos y visitan-
tes, en nombre de todo el Consistorio os 
deseamos MUY BUENAS FIESTAS DE SANT 
LLUÍS, y esperamos que las fiestas estén 
protagonizadas por la convivencia, el res-
peto mutuo, la alegría y el compañerismo 
que nos caracteriza.

Cristóbal Coll Alcina
Alcalde de Sant Lluís

Salutación



Foto: Cristina Barber

Es Corral d’es Pou
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* lunes día 12 de agosto
21:30 horas

concierto eSPeciaL
“Sa dona menorquina”. En el Pla de sa Creu.
Organizado por: Concejalía de Cultura.
Acto del programa Les Tradicions.

* miércoles día 14 de agosto
21:30 horas

FieSta WHite PartY
A cargo del DJ chicha. En el Pla de sa Creu.
Para asistir ven vestido de blanco!
Con la colaboración de: CCE Sant Lluís y Asocia-
ción de Comerciantes de Sant Lluís.
Organizado por: Ayuntamiento de Sant Lluís.

* viernes día 16 de agosto
20:00 horas

MerienDa y BaiLe para JUBiLaDoS, amenizado 
por Joan reynés. En el Pla de sa Creu.
Con la colaboración de: Club de Jubilados de 
Sant Lluís.
Organizado por: Concejalía de la Tercera Edad.

* sábado 17 de agosto
10:00 horas a 18:00 horas

torneo De rUGBY
Categoría senior masculino, senior femenino y 
veteranos. También podrán participar todos los 
interesados. En la playa de Punta Prima.
Con la colaboración de: Concejalía de Deportes.
Organizado por: Club Tramuntana Menorca Rugby.

* lunes día 19 de agosto
20:00 horas

inaUGUraciÓn eXPoSiciÓn FotoGrÁFica
“caixers de Sant Lluís “
A cargo de Lluís Teixidó en el Molí de Dalt
Hasta el 7 de Septiembre, horario de visita de lu-
nes a viernes de 10 a 13,30 y de 19 a 21 h. Sába-
dos de 10 a 13 y de 19 a 21 h.
Organizado por: Departamento de Fiestas. 

20:00 horas
VeLaDa De “trUc” Y “BriSca” aL aire LiBre
con taller abierto para aprender a jugar.
En el Pla de sa Creu.
Con la colaboración de: Ayuntamiento de Sant 
Lluís.
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Organizado por: Club de Jubilados de Sant Lluís.
Acto del Programa Les Tradicions.

* martes 20 de agosto
19:00 horas

FinaLeS DeL caMPeonato De Petanca
FieStaS 2013
En las pistas de la zona deportiva Ses Canaletes.
Con entrega de premios.
Con la colaboración de: Concejalía de Deportes.
Organizado por: Sección de Petanca del CCE 
Sant Lluís y Club de Jubilados de Sant Lluís.

* miércoles 21 de agosto
19:30 horas

BienVeniDa a LoS PerSonaJeS De DiSneY 
Llegada de los personajes de Disney en el Molí 
de Dalt. Desfile de la comitiva con el acompaña-
miento del grupo de animación “Esclat”, hasta el 
pla de sa Creu.

20:00 horas
PreGÓn inFantiL - FieStaS Sant LLUiS 2013
III Pregón infantil: Personajes Disney a cargo de 

Alba Sintes, Mari Gracia Gomila, Marie Tholon, Ja-
nine Dahl, Nuria Rotger y Adriana Aguilar.
Organizado por: Concejalía de Juventud.
Seguidamente,
GoSPeL
A cargo del grupo Moments a Cor. Dirigido por 
Elsa Perches. En el pla de sa Creu.
Organizado por: Departamento de Fiestas.  

20:30 horas
PartiDo De FÚtBoL
troFeo FieStaS PatronaLeS
Categoría regional: CCE Sant Lluís - Sporting de 
Mahón.
En el campo de fútbol municipal Ses Canaletes.
Con la colaboración de: Concejalía de Deportes
Organizado por: CCE Sant Lluís.

* jueves día 22 de agosto
18:30 horas

torneo De aJeDreZ
Torneo de partida de ajedrez rápidas (“blitz”).
Categorías absoluta e iniciación.
Inscripción a partir de las 18:00 horas. En el pla 
de sa Creu.
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Con la colaboración de: Ayuntamiento de Sant 
Lluís.
Organizado por: Delegación de Ajedrez de Me-
norca.

* viernes día 23 de agosto
21:00 horas

nocHe PreGonera
Presentada por: Iván Sintes e Imma Mas
actUaciÓn Grupo Vocal instrumental Jubila-
dos de Sant Lluís.

Seguidamente,
PreGÓn de FieStaS
A cargo de la Sra. esperança Pla.

PRIMER TOC DE FABIOL
El Alcalde pedirá la presencia del fabioler, Jordi 
Orell, para que acompañe el caixer fadrí, Miquel 
Pons Herrero, a recibir la bandera, acto que dará 
paso al PRIMER TOC DE FABIOL, de las fiestas pa-
tronales de Sant Lluís 2013.
A continuación, COLOCACIÓN de la BANDERA de 
nuestro patrón Sant Lluís en el balcón del Ayunta-

miento, a cargo del caixer fadrí, Miquel Pons He-
rrero; acompañado del fabioler, Jordi Orell; del al-
calde, Cristóbal Coll; del caixer batle, Javier Pons, 
y de la pregonera Esperança Pla.

22:00 horas 
actUaciÓn MUSicaL 
A cargo del Grupo Las Damas, Mª José Sosa, so-
prano; Victoria Riera, mezzosoprano y Laura Pons, 
piano. En el pla de sa Creu.
Organizado por: Departamento de Fiestas.

23:00 horas
MÚSica DJ
“Sa primera de ses Festes”
En el pla de sa Creu. 
Organizado por: La Rata

* sábado 24 de agosto
11:00 horas

VeStiMoS a LoS GiGanteS
Las collas vestirán los gigantes. En la plaça Nova.

11:00 horas
VeStiMoS eL caBaLLo DeL CAIXER PAGÈS
El caixer pagès preparará su caballo para las 
fiestas. En la plaça Nova.
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16:30 horas
rePiQUe De caMPanaS y descarga de morteros.
SaLiDa de la banda de cornetas y tambores.

16:45 horas
SaLiDa de los gigantes de Sant Lluís, Lluís y Ma-
ría acompañados de Tecla junto con las collas y 
grallers invitados de la isla, acompañados por la 
BANDA DE MÚSICA D’ES MIGJORN GRAN y la Aso-
ciación de Xeremiers Orats y el grupo de “Aires de 
la Cala de Pollença”.

17:00 horas
ProtocoLo. El fabioler irá al pla de sa Creu, 
donde el alcalde lo esperará para dar paso al 
protocolo de la qualcada de las fiestas patro-
nales de 2013. Pedirá permiso para ir a recoger 
al caixer fadrí, Miquel Pons Herrero, en Plaza de 
Ses Micoles y juntos se dirigirán al Ayuntamien-
to a pedir permiso para comenzar la fiesta: se 
les hará ENTREGA de la BANDERA, sonará el toc 
de fabiol y seguidamente dará inicio el replec 
de todos los caixers y cavallers de Sant Lluís. 
A continuación, se dirigirán en el Molí de Dalt 
donde les estarán esperando el resto de cava-
llers no residentes en la villa. Una vez reunidos, 
irán a buscar el caixer batle al Ayuntamiento y 

se incorporarán a la qualcada el caixer pagès 
y el caixer municipal. Seguidamente el caixer 
batle recibirá el BaStÓn de ManDo y se incor-
porará también a la qualcada. Más adelante, 
en el Pla de cas Rector, se añadirá el caixer ca-
pellà.

18:00 horas
SaLiDa De La QUALCADA que, presidida por el 
caixer batle, Javier Pons Pons, recorrerá las calles 
del pueblo.

18:00 horas
carreraS De caBaLLoS
FieStaS De Sant LLUiS 
En el hipódromo Municipal de Mahón

19:30 horas
SoLeMneS coMPLetaS, con la asistencia de au-
toridades, caixers y cavallers. En la iglesia parro-
quial.

20:00 horas
JaLeo ante la Iglesia parroquial.

23:30 horas
VerBena PoPULar con las orquestas:
tHe LeGenD y FraGGLeS en el pla de sa Creu.
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* domingo día 25 de agosto
8:00 horas

Diana a cargo de la banda de cornetas, grallers  
y collas de gigantes.

9:00 horas
Repetición del ProtocoLo del día anterior y Sa-
LiDa de la QUALCADA para recorrer las calles de 
la población.

10:30 horas
MISA DE CAIXERS con el tradicional reparto del 
aigua-ros. Y especial mención a la festividad 
de sant Lluís rey de Francia y patrón de nuestro 
pueblo.
En la Iglesia parroquial.

11:30 horas
JaLeo, con la entrega de cañas verdes y cucha-
rillas de plata, frente a la Iglesia parroquial.

15:00 horas
DARRER TOC DE FABIOL. En el balcón del Ayun-
tamiento.

15:00 horas
típica BeBiDa en la sala de actos del Ayunta-
miento.

15:00 horas
PaeLLa PoPULar

Gran paella popular en la plaça Nova. Delante 
el Molí de Dalt.
Precio: plato de paella y bebida: 5 euros.
Venta anticipada de tickets: Rte. La Rueda, Car-
nisseria Ca’n Miquel, Panadería Maruja i Llibreria 
Sant Lluís.
Con la colaboración de: Ajuntament de Sant 
Lluís.
Organizado por: Tot Arrossos.

20:30 horas
DeSFiLe de carrozas y comparsas, con la parti-
cipación de las collas de gigantes y grallers de 
la isla, majorettes des Castell, banda de música 
Cap de Fibló y grupos invitados.

23:30 horas
VerBena PoPULar amenizada por las orques-
tas:
reMeMBerS y FraGGLeS en el pla de sa Creu.

00:30 horas
Gran espectaculo de un potente caStiLLo De 
FUeGoS artiFiciaLeS, a cargo de los servicios 
de la Pirotecnia de Altura (Castellón). En la nueva 
escuela.
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* lunes día 26 de agosto
10:30 horas

MiSa en memoria de los difuntos de la villa.
11:00 horas

Gran MatinaL inFantiL: Feria con juegos, ru-
tas con ponis, ruta en tren turístico y FIESTA de la 
ESPUMA. En la plaza des Pins.
Organizado por: Departamento de Fiestas y Con-
cejalía Deportes y Juventud.

17:30 horas
iii traVeSÍa a naDo:
iSLa DeL aire – PUnta PriMa
Travesía a nado infantil de 150m
Para inscripciones: Elitechip.
Con la colaboración de: Biosport, Asociación 
de Vecinos de Punta Prima, CE Triatlón Sant Lluís, 
Club Natación Mahón.

Patrocinado por: Intersport
Organizado por: Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Sant Lluís.

20:30 horas
actUaciÓn
A cargo de rita BarBer. En el pla de sa Creu.

22:00 horas
VerBena PoPULar a cargo de las orquestas:
HUracan y reMeMBerS. En el pla de sa Creu.

00:00 horas
traca
Como final de fiestas, se disparará una potente 
TRACA a cargo de los servicios de Pirotecnia de 
Altura (Castellón). Será en la nueva escuela.

Departamento de Fiestas
aYUntaMiento De Sant LLUiS
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* miércoles día 28 de agosto
19:00 horas

carrera PoPULar
carrera popular de atletismo
Fiestas Sant Lluïset
Para apuntarse: Pla de sa Creu, hasta 15 minutos 
antes del inicio de la prueba.
Con la colaboración de: Concejalía de Deportes.
Organizado por: Sección de Atletismo CCE Sant 
Lluís.

20:30 horas
PartiDo De FÚtBoL - troFeo FieStaS
Sant LLUÏSet
Categoría Juvenil: CCE Sant Lluís - CE Ferreries.
En el campo de fútbol municipal de Sant Lluís.
Con la colaboración de: Concejalía de Deportes.
Organizado por: CCE Sant Lluís.

* jueves 29 de agosto
19:00 horas

PartiDo De BaLonceSto
Categoría Junior Femenino: CCE Sant Lluís - CB 
Jovent.
En el pabellón deportivo municipal Ses Canaletes.
Con la colaboración de: Concejalía de Deportes.
Organizado por: CCE Sant Lluís.

* viernes 30 de agosto
20:30 horas

PreGÓn Sant LLUÏSet
A cargo de Miquel Petrus
Con representación como antiguamente el pre-
gonero del pueblo iba anunciando los bandos 
de alcaldía, y en este caso, en relación a esta 
festividad.

21:00 horas
cena De VecinoS
Cena de hermandad entre vecinos y ciudada-

Fiestas Menores Programa de actos

Fiestas de Sant Lluïset 2013
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nos del pueblo de Sant Lluís en la calle Es Cos.
inscripciones: hasta el 22 de agosto en el de-
partamento de Fiestas del Ayuntamiento de Sant 
Lluís.

22:00 horas
tÍPicoS BaiLeS De caSinoS
Recuperación de los bailes que organizaban los 
casinos del pueblo y en este caso, a cargo de los 
bares: S’Olivera, La Rueda, La Bolla i Mosset.

* Sábado 31 de agosto
18:00 horas

cHocoLataDa PoPULar
Típica chocolatada en el Pla de sa Creu.

19:00 horas
SaLiDa de la QUALCADA de Sant LLUÏSet, que 
recorrerá las calles del pueblo.

20:00 horas
JaLeo De Sant LLUÏSet
A cargo de cavallers de Sant Lluís, frente a la igle-
sia parroquial, amenizado por el Grupo Folklóri-
co de Música y Baile cce Sant Lluís.
Preside el acto:
club de Jubilados de Sant Lluís.

21:00 horas
inVitaciÓn a CAVALLERS Y MÚSicoS
Invitación del Club de Jubilados a los cavallers y 
músicos participantes en el jaleo de San Lluïset, 
con productos y repostería típica menorquina.

21:30 horas 
GRAN BATUCADA
A cargo del Grupo 7 Ginets. En el pla de sa Creu.

22:30 horas
BaiLe De Sant LLUÏSet
Típico baile en el Pla de sa Creu, con música para 
bailes de  salón: paso dobles, valses, tangos, etc. 
Con las orquestas: Blue Moon y Huracán.

* domingo día 1 de septiembre
8:00 horas

tiro aL PLato
Actividad de tiro al plato Fiestas de Sant Lluïset. 
En el Lloc de Biniancolla.
Ensayo sábado día 31 a las 16:00 horas.
Organizado por: Toy Pons.
Con la colaboración de: Juan Carlos Marqués 
(Shals) y Gabriel Lozano.
Patrocinado por: Ayuntamiento de Sant Lluís.
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11:30 horas
PaSeo De Sant LLUÏSet
Con desfile de caballos, carros, carruajes, asnos, 
músicos, bailes tradicionales y toda la gente que 
quiera participar vestida como campesino o 
campesina y con típicos complementos menor-
quines.
inscripción: hasta el 22 de agosto en el departa-
mento de Fiestas del Ayuntamiento de Sant Lluís.
recorrido: Plaza Ses Micoles, Es Cos, Duque de 
Crillón, D’Allemand, Pedro Tudurí, L’Annión, Duque 
de Crillón, Es Cos hasta Plaza de Ses Micoles.

13:00 horas
BaiLe De VerMUt
Típico baile que se realizará en el circuito natural 
donde se encontrará toda la gente que habrá 
participado en el paseo, así como, la gente que 
quiera disfrutar de una comida de arroz.

14:30 horas
coMiDa De arroZ
Con concUrSo De PaeLLaS. En el Circuito natu-
ral y abierto a todas las personas que quieran co-
mer junto con los equipos y grupos participantes.

inscripción y recogida de las bases hasta el 22 
de agosto en el departamento de Fiestas.
Organizado por: Ayuntamiento de Sant Lluís y 
AECC (Asociación Española contra el Cáncer).
Colabora: Sa botigueta de S’Uestra, Erosky y 
Duchisela.
cantoreS
Cantores que amenizarán el atardecer de esta 
comida de hermandad en el Circuito natural.
JUeGoS traDicionaLeS
Juegos para los chicos y chicas, a cargo del gru-
po Sa Xaranga en el circuito natural.

17:00h
caMPeonato De tiro con HonDa
Para federados: En la zona deportiva Ses Cana-
letes
Al finalizar el campeonato, podrán participar los 
asistentes interesados: niños y adultos.
Organizado por: Federación Balear de Tiro en 
Honda y Unión Excursionista de Menorca.
Con la colaboración de: Concejalía de Deportes
FinaL De LaS FieStaS MenoreS De Sant LLUÏSet 
2013.
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•	 Respetamos el protocolo y los actos institucionales de 
nuestras fiestas.

•	 Respetamos las figuras más emblemáticas: caixers, cava-
llers y caballos. 

•	 Tenemos en cuenta que el hecho de estar en medio del 
jaleo es asumir un riesgo; por tanto, más vale no poner 
en peligro a los niños pequeños delante de los animales, 
ya que es la responsabilidad de cada uno. Además, no 
hemos de pasar por en medio del jaleo con cochecitos.

•	 Respetamos el personal que tiene que trabajar durante 
estos días, como es el servicio de limpieza, la Policia Local, 
la brigada de obras, los miembros de Protección Civil y de 
la Cruz Roja.

•	 Tenemos un buen comportamiento general, un respeto 
hacia la gente mayor y a las personas que presenten al-
guna minusvalía, como también una buena hospitalidad 
con los visitantes.

•	 Informamos a los visitantes que el mejor espació para po-
der aparcar los vehículos es el polígono industrial de Sant 
Lluís.

•	 NO SE ABUSA DEL ALCOHOL, ya que conocemos las conse-
cuencias... Y también evitamos peleas.

•	 En caso de emergencia, recorremos a los servicios de 
atención, que estarán en las antiguas instalaciones de la 
Cruz Roja (delante de la Biblioteca Pública), en la calle de 
San Jacinto.

•	 Recordamos que está prohibido tirar cohetes y petardos. 

•	 ¡Y que mejor si en fiestas también hacemos el esfuerzo de 
mantener limpio el pueblo!  

•	 Durante los pasacalles y el desfile de carrozas, dejamos su-
ficiente espacio para el paso de los grupos participantes 
y para los bailes de los gigantes. Respetamos la gente que 
ya hace más rato que espera para presenciar la desfilada 
y no nos ponemos delante.

•	 Entendemos que los horarios de los actos son aproxima-
dos, ya que la fiesta tiene su ritmo.

Por tanto, pedimos vuestra colaboración para que tenga-
mos unas buenas fiestas. Gracias.

Departamento de Fiestas. ayuntamiento de Sant Lluís

Muy importante entre todos podemos hacer una mejor fiesta, Si...
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Dear Sant Lluïs citizens, neighbours and 
visitors, 

The Patron Fiestas in honour of, and dedi-
cated to, our patron, Sant Lluís King of 
France, are here again, days that are very 
special for all Sant Lluïs citizens and all 
those who live with or among us. 
There is already a special feeling in the 
air, familiar, warm, close and very pleas-
ant, which is the sign that we are already 
in the last stages of summer and our Pa-
tron Fiestas are here. I hope that you have 
been able to enjoy this season with long 
pleasant evenings, reunions with friends, 
fiestas in other towns and other experi-
ences.   
This year we have prepared a Fiesta pro-
gramme which is about tradition, the in-
heritance that our ancestors have left us, 
of their know·how, of the impression that 
generation after generation has made on 
us and on our town’s peculiar idiosyncra-
sy, which makes us what we are and who 
we are, Sant Lluïsers.
In this sense I hope that the fiesta pro-
gramme that we have prepared with such 
dedication will be to your taste and meet 

the approval of everyone, the young and 
the not so young, we all deserve a few 
days of entertainment and the company 
of our family, neighbours and visitors. 
On the other hand I want to make a heart-
felt plea that, within the realms of possi-
bility, you take part in these fiestas, that 
you enjoy them intensely but I also ask for 
prudence, we all have to enjoy the days of 
fiesta energetically but avoiding risks and 
incidents.

I also ask that you help us to respect and 
show respect for our fiesta and that the 
people participating in the fiesta are at all 
times conscious of the importance of the 
central figures, the riders and horses.
I cannot help but think of all those who 
will live the fiestas in nostalgia through 
not being able to be here and I especially 
remember all those who have left us.
To conclude, I thank all those who in one 
way or another have made it possible for 
our Fiestas to take place and, of course, 
I also want to thank all the sponsors for 
their collaboration. To resume, many 
thanks to everyone.
Citizens of Sant Lluïs, neighbours and visi-
tors, on behalf of all the Council we wish 
you VERY HAPPY FIESTAS OF SANT LLUÍS, 
and we hope that the fiestas are notable 
for the social harmony, mutual respect, 
joy and companionship that are charac-
teristic of us.

Cristóbal Coll Alcina
Mayor of Sant Lluís

Greeting
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* Monday 12th August  
2130 hrs.

eSPeciaL concert
“Sa dona menorquina canta”.
Pla de sa Creu.
Organised by: Council Department of Culture.
Event from Les Tradicions programme.

* Wednesday 14th August
2130 hrs.

WHite PartY FieSta
With DJ chicha. Pla de sa Creu.
To take part, come dressed in white! 
In collaboration with: CCE Sant Lluís and Aso-
ciación de Comerciantes de Sant Lluís.
Organised by: Sant Lluís Council.

* Friday 16th August  
2000 hrs.

SUPPer Dance for PenSionerS,   enlivened by 
Joan reynés. Pla de sa Creu.

In collaboration with: Club de Jubilados de Sant 
Lluís.
Organised by: Concejalía de la Tercera Edad.

* Saturday 17th August 
1000 hrs. to 1800 hrs.

rUGBY toUrnaMent
Senior male, senior female and veterans catego-
ries. All those interesed will also be able to take 
part. On Punta Prima beach.
In collaboration with: Council Sports Dept. 
Organised by: Club Tramuntana Menorca Rugby.

* Monday 19th August 
2000 hrs.

inaUGUration oF PHotoGraPic eXHiBition 
“caixers de Sant Lluís” (Sant Lluís Horsemen)
By Lluís Teixidó in the Molí de Dalt
Until 7th September, open Monday to Friday 10 to 
13.30. and 19 to 21 h. Saturday, 10 am to 13 pm. 
and 19 to 21 h.
Organised by: Council Fiestas Department. 
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2000 hrs.
eVeninG oF “trUc” Y “BriSca” (carD GaMeS) 
aL FreSco
With an open workshop to learn how to play.
Pla de sa Creu.
In collaboration with: Sant Lluís Council.
Organised by: Club de Jubilados de Sant Lluís.
Event from Les Tradicions programme.

* Tuesday 20th August 
1900 hrs.

FinaLS oF tHe FieStaS 2013
Petanca cHaMPionSHiP 
In the petanca courts at Ses Canaletes Sports 
Zone.
With presentation of prizes.
In collaboration with: Council Sports Dept. 
Organised by: Sección de Petanca del CCE Sant 
Lluís and Club de Jubilados de Sant Lluís.

* Wednesday 21st August 
1930 hrs.

WeLcoMe to DiSneY cHaracterS 
Arrival of Disney characters at the Molí de Dalt 
and procession, accompanied by the group “Es-
clat”, to the Pla de sa Creu.

2000 hrs.
cHiLDren’S ProcLaMation
FieStaS Sant LLUiS 2013
III Children’s Proclamation: Disney characters 
with Alba Sintes, Mari Gracia Gomila, Marie Tho-
lon, Janine Dahl, Nuria Rotger and Adriana Agui-
lar.
Organised by: Council Youth Department.
Followed by,
GoSPeL
With the group Moments a Cor. Directed by Elsa 
Perches. In the Pla de sa Creu.
Organised by: Fiestas Department.  

2030 hrs.
FootBaLL MatcH
Patron FieStaS troPHY
Regional Category: CCE Sant Lluís - Sporting de 
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Mahón.
In the Ses Canaletes Municipal Football Ground.
Organised by: CCE Sant Lluís.
In collaboration with: Council Sports Dept. 

* Thursday 22nd August 
1830 hrs.

cHeSS toUrnaMent
Rapid Chess (“blitz”) Tournament.
Beginners and open categories.
Registration from 1800 hrs. Pla de sa Creu.
In collaboration with: Sant Lluís Council.
Organised by: Menorca Chess Delegation.

* Friday 23rd August 
2100 hrs.

ProcLaMation niGHt
Presented by: Iván Sintes and Imma Mas
PerForMance by the Sant Lluís Pensioners’ Vo-
cal and instrumental Group.

Followed by,
FieStaS ProcLaMation

By Sra. esperança Pla.
FIRST NOTE ON THE FLUTE
The Mayor will request the presence of the “fabi-
oler” (flautist), Jordi Orell, to accompany the “caix-
er fadrí”, Miquel Pons Herrero, to receive the flag, 
which will lead to the FIRST NOTE ON THE FLUTE of 
the Patron Fiestas of Sant Lluís 2013.
Then, HANGING of the FLAG of our patron Sant 
Lluís on the Town Hall balcony, by the caixer fadrí, 
Miquel Pons Herrero; accompanied by the fabiol-
er, Jordi Orell; the Mayor, Cristóbal Coll; the caixer 
batle, Javier Pons, and the herald Esperança Pla.

2200 hrs. 
MUSicaL PerForMance
By the group Las Damas, Mª José Sosa, soprano; 
Victoria Riera, mezzosoprano and Laura Pons, pi-
ano. In the Pla de sa Creu.
Organised by: the Fiestas Departament.

2300 hrs.
DJ MUSic
“Sa primera de ses Festes” (the First of the Fies-
tas). In the Pla de sa Creu. 
Organised by: La Rata
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* Saturday 24th August 
1100 hrs.

DreSSinG oF tHe GiantS
The groups will dress the giants. In Plaça Nova.

1100 hrs.
DreSSinG oF tHe CAIXER PAGÈS’ HORSE
The caixer pagès will prepare his horse for the fies-
tas. In Plaça Nova.

1630 hrs.
PeaL oF BeLLS and volley of rockets.
DePartUre of the Bugle and Drum Band.

1645 hrs.
DePartUre of the Sant Lluís giants, Lluís and Ma-
ría, accompanied by Tecla and the guest groups 
and carnival figures from the island, with the 
BANDA DE MÚSICA D’ES MIGJORN GRAN, the Aso-
ciación de Xeremiers Orats and the group “Aires 
de la Cala de Pollença”.

1700 hrs.
ProtocoL. The fabioler (flautist) will go to Pla 
de sa Creu, where the Mayor will be waiting for 
him to start the protocol of the cavalcade of 
the patron fiestas 2013. He will ask permission to 
go to collect the caixer fadrí, Miquel Pons Her-
rero, in Plaza de Ses Micoles and together they 

will go to the Town Hall and ask permission to 
start the fiesta: the FLAG will be handed over to 
them, the  toc de fabiol (first note of the flute) 
will sound and then all the Sant Lluís riders will 
be summoned. Then, they will make their way 
to the Molí de Dalt where all the horsemen who 
do not live in the town will be waiting for them. 
Once assembled they will go to find the caixer 
batle at the Town Hall and the caixer pagès and 
caixer municipal will be incorporated into the 
cavalcade. Next the caixer batle will receive the 
STAFF OF OFFICE and will also join the caval-
cade. Later, in the Pla de Cas Rector the caixer 
capellà will join in.

1800 hrs.
DePartUre oF tHe caVaLcaDe which, led by the 
caixer batle, Javier Pons Pons, will tour the streets 
of the town.

1800 hrs.
Sant LLUiS FieStaS
HorSe racinG
In the Municipal Hippodrome of Mahón.

1930 hrs.
coMPLine, attended by the authorities and rid-
ers. In the parish church.
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2000 hrs.
JaLeo in front of the parish church.

2330 hrs.
oPen-air Dance with the groups:
tHe LeGenD and FraGGLeS in the Pla de sa Creu.

* Sunday 25th August 

0800 hrs.
reVeiLLe with the Bugle Band, grallers and groups 
of giants.

0900 hrs.
Repeat of the previous day’s ProtocoL and De-
PartUre of the caVaLcaDe to tour the streets of 
the town.

1030 hrs.
MASS for the RIDERS with the traditional distribu-
tion of aigua-ros (rose water). And a special men-
tion for the festivity of Sant Lluís King of France and 
patron of our town. In the parish church.

1130 hrs.
JaLeo, with the presentation of green canes 
and silver spoons, in front of the parish church.

1500 hrs.
FINAL NOTE ON THE FLUTE. On the Town Hall bal-
cony.

1500 hrs.
traditional DrinK in the Town Hall.

1500 hrs.
PUBLic PaeLLa 
Grand public paella in the Plaça Nova. In front of 
Molí de Dalt.
Price: plate of paella and a drink: 5 euros.
Tickets in advance: Rte. La Rueda, Carnisseria 
Ca’n Miquel, Panadería Maruja and Llibreria Sant 
Lluís.
In collaboration with: Ajuntament de Sant Lluís.
Organised by: Tot Arrossos.

2030 hrs.
ParaDe of floats and groups, with the participa-
tion of groups of local giants and carnival figures.

2330 hrs.
oPen-air Dance enlivened by the groups:
reMeMBerS and FraGGLeS in the Pla de sa Creu.

0030 hrs.
Spectacular FireWorK DiSPLaY, through the 



41

services of Pirotecnia de Altura (Castellón). In the 
new school.

* Monday 26th August 
1030 hrs.

MaSS in memory of townsfolk who have died.
1100 hrs.

GranD cHiLDren’S MorninG: Fair with games, 
pony rides, tourist train rides and FOAM PARTY. In 
the Plaza des Pins.
Organised by: Departament of Fiestas and Coun-
cil Department for Sport and Youth. 

1730 hrs.
iii oPen-Water SWiMMinG:
iSLa DeL aire – PUnta PriMa
Children’s open-water swim - 150m
Registration: Elitechip.
In collaboration with: Biosport, Asociación de Ve-

cinos de Punta Prima, CE Triatlón Sant Lluís, Club 
Natación Mahón.
Sponsored by: Intersport
Organised by: Sant Lluís  Department of Sport. 

2030 hrs.
PerForMance
By rita BarBer. In the Pla de sa Creu.

2200 hrs.
oPen-air Dance with the groups:
HUracan and reMeMBerS. In the Pla de sa Creu.

2400 hrs.
StrinG oF FireWorKS
To bring the fiestas to a close, a powerful STRING 
OF FIREWORKS will be set off by Pirotecnia de Altu-
ra (Castellón). In the new school.

Fiestas Department
Sant LLUiS coUnciL
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* Wednesday 28th August

1900 hrs.
oPen race
Open Athletic Race - Sant Lluïset Fiestas
Registration: Pla de sa Creu, up until 15 minutes 
before start of race.
In collaboration with: Council Sports Department
Organised by: CCE Sant Lluís Athletics Section.

2030 hrs.
FootBaLL MatcH - 
Sant LLUÏSet FieStaS troPHY
Youth Category: CCE Sant Lluís - CE Ferreries
At the Sant Lluís Municipal Football Ground
In collaboration with: Council Sports Department
Organised by: CCE Sant Lluís

* Thursday 29th August 
1900 hrs.

BaSKetBaLL MatcH
Junior Female Category: CCE Sant Lluís - CB 
Jovent
In Ses Canaletes Municipal Sports Pavilion 
In collaboration with: Council Sports Department
Organised by: CCE Sant Lluís

* Friday 30th August  
2030 hrs.

Sant LLUÏSet annoUnceMent
By Miquel Petrus
As in days of old when the Town Crier would an-
nounce the Town Hall’s proclamations - in this 
case, in relation to these festivities.

2100 hrs.
neiGHBoUrHooD SUPPer
Fraternal supper between neighbours and citi-
zens of the town of Sant Lluís in calle Es Cos.

Minor Fiestas Programme of events

Sant Lluïset Fiestas 2013
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registration: until 22nd August in the Fiestas De-
partment of Sant Lluís Council.

2200 hrs.
tYPicaL caSino DanceS 
Revival of the balls organised by the Town’s casi-
nos - in this case by the bars: S’Olivera, La Rueda, 
La Bolla and Es Mosset.

* Saturday 31st August  
1800 hrs.

Hot cHocoLate For tHe PUBLic 
Traditional offer of Hot Chocolate for the public in 
the Pla de sa Creu.

1900 hrs.
DePartUre oF tHe Sant LLUÏSet caVaLcaDe, 
which will pass through the town’s streets.

2000 hrs.
Sant LLUÏSet JaLeo
By the Sant Lluís riders, in front of the parish church, 
enlivened by the Grupo Folklórico de Música y 
Baile CCE Sant Lluís.
Presiding over the act: The Club de Jubilados de 
Sant Lluís.

2100 hrs.
inVitation to tHe riDerS anD MUSicianS
Invitation from the Club de Jubilados to the rid-
ers and musicians participating in the Sant Lluïset 
jaleo, with typical Menorcan confectionery and 
products.

2130 hrs. 
DRUM PERFORMANCE
In charge of Group 7 Ginets in es pla de sa Creu.

2200 hrs.
Sant LLUÏSet BaLL
Traditional dance in the Pla de sa Creu, with ball-
room dance music: paso dobles, waltzes, tangos, 
etc. 
With the bands: Blue Moon and Huracán.

* Sunday 1st September 
0800 hrs.

traP SHootinG
Sant Lluïset Fiestas trap shooting. In the Lloc de 
Biniancolla.
Trial Saturday 31st at 1600 hrs. 
Organised by: Toy Pons.
In collaboration with: Juan Carlos Marqués 
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(Shals) and Gabriel Lozano.
Sponsored by: Sant Lluís Council.

1130 hrs.
Sant LLUÏSet PaSeo
Parade of horses, floats, carriages, donkeys, musi-
cians, traditional dances and all the people who 
want to participatte dressed as peasants  and 
with typical Menorcan accessories. 
Registration: until 22nd August in the Fiestas De-
partment of Sant Lluís Council.
Route: Plaza Ses Micoles, Es Cos, Duque de Crillón, 
D’Allemand, Pedro Tudurí, L’Annión, Duque de 
Crillón, Es Cos to the Plaza de Ses Micoles.

1300 hrs.
VerMoUtH BaLL
Traditional dance which will take place in the Cir-
cuito Natural where you will find all the people 
who have participated in the paseo as well as 
people who wish to enjoy a meal of paella. 

1430 hrs.
PaeLLa MeaL
PaeLLa coMPetition. In the Circuito Natural - 
and open to everyone who wishes to eat together 
with the participating teams and groups. 
Registration and collection of competition rules 

until 22nd August in the Fiestas Department.
Organised by: Sant Lluís Council and AECC 
(Spanish Cancer Association)
In collaboration with: Sa botigueta de S’Uestra, 
Erosky and Duchisela.
SinGerS
Singers who will enliven the evening of this frater-
nal meal in the Circuito Natural.
traDitionaL GaMeS
Games for boys and girls by the group Sa Xaran-
ga, in the natural circuit.

1700 hrs.
SLinGSHot coMPetition
For members: In the Ses Canaletes Sports area
After the competition interested members of the 
audience (children and adults) will be able to 
participate. 
Organised by: Federación Balear de Tiro en Hon-
da and Unión Excursionista de Menorca.
In collaboration with: Council Sports Department
enD oF tHe Minor FieStaS
oF Sant LLUÏSet 2013.
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•	 We respect the PROTOCOL, and this fiesta’s Oficial Acts.

•	 We respect the emblematic figures of this fiesta: the horse-
men and the horses.

•	 Remember that participating in the jaleo can be risky and 
children should be looked after and kept Hawai from dan-
ger. Prams and pushchairs must not enter the jaleo area. 
Responsability lies with each individual. 

•	 We respect tose working during the fiesta days e.g. the cle-
aning services, the local police, the conuncil workers, and 
the volunteers from Protecció Civil and Red Cross.

•	 We exercise good behaviour always, particularly towards 
the elderly and tose with any type of impediment and also 
towards our visitors.

•	 We advise visitors that the most practical parking area for 
the fiesta is the trading estate (Polígono Industrial) found 
on the Mahón to sant Lluís road.

•	 We don’t abuse alcohol – we all know the consequences. 
It is important to avoid conflict and fighting.

•	 In the case of an emergency refer to the aprópiate servi-
ces which will be located in tehe old Red Cross offices in 
front of the Public Library, Carrer Sant Jacint.

•	 We remember that it is ProHiBiteD to Set oFF FireWorKS 
anD BanGerS.

•	 We try always to maintain order anda cleanliness in tehe 
village during the fiesta days.

•	 We allow plenty of space for the street parades to circulate 
without danger respecting the fact that some people will 
have been waiting to see the parades passing by for some 
time and therefore be aware not to block their view.

•	 Understand that te timings of the events during these fies-
tas is sometimes aproxímate – remember that the fiesta has 
its own rhythm!

May we therefore ask for your cooperation in order that 
everyone enjoys the fiesta.

Department of Fiestas. town may of Sant Lluís.

Important notice if everyone cooperates we will all enjoy the Fiesta even more if...



46

Viatgers i curiosos han descrit Sant Lluís com el po-
ble blanc per excel·lència, un qualificatiu merescut i 
un mèrit de moltes generacions de santlluïsers, però 
sobretot santlluïseres, que de manera incansable re-
passaven es baixos dels enfronts, i més encara quan 
s’atracaven dates tan assenyalades com aquestes 
festes. Tampoc no hem d’oblidar l’esforç dels calci-
ners, que aconseguien el miracle quotidià de trans-
formar la pedra en calç, un ofici tradicional extingit 
al nostre terme fa més de mig segle.

Si els calciners extreien la pedra viva o calcària, els 
trencadors tallaven els tresperdosos de marès a les 
pedreres; dos oficis i dos materials complementaris. 
La calç han constituït el protector ideal de les edifi-
cacions de marès, i la precursora del ciment –mes-
clada amb arena o sauló– en la seva construcció. 
Però ha tingut moltes altres utilitats: purificar l’aigua 
de les cisternes, desinfectar solls i galliners, comba-
tre malalties dels ceps o remei casolà de persones 
mancades de calç als ossos.

De Rafalet al cap d’en Font hi havia forns de calç 
arreu de la marina, avui coberts per l’espessa ve-
getació o desapareguts amb la urbanització de la 
costa: Rafalet Nou, Alcalfar Vell, Alcalfar de sa Cala 
(el més petit de tots, ran des caló Roig), Alcalfar Nou 
(a prop de la bateria de Biniancolla), Son Remei, Bi-
niancollet, Torret de Baix, Torret de s’Atalaia, Binissafú-
ller, Binibèquer Nou (amb el més gran, dins la marina 
de ses Alzines), Binibèquer Vell.

No es feien servir tots el mateix any, el seu alt nom-
bre s’explica per la necessitat de tenir-ne el més a 
prop possible dels paratges abundants en les ma-
tèries primeres substancials: la rama i la pedra viva, 
difícils de transportar a llarga distància.

Per extreure la pedra utilitzaven tascons, pics, cà-
vecs i barrines de ferro de cap acerat que giraven a 
mà per perforar la pedra. Hi col·locaven barrobins o 
cartutxos de dinamita que trencaven la roca mare. 
Una bona llamborda calissa havia de sonar com 
una campana quan la copejaven amb una eina. 

Aquell Sant Lluís, blanc de calç
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Damunt la civera, cap perhom, duien el pedreny al 
camí, des d’on el traginaven al forn carreters com en 
Jaume “Llarg” o en Joan “Roma”.

L’altre element indispensable era la rama, per cou-
re un forn calien uns dos mil feixos. Amb l’aixada de 
rastell tallaven mates i escapçaven qualque ullastre. 
Cada quatre gavelles o braçats de rama ben pitja-
da feien un feix, que carregaven a coll per la marina 
amb una pell de be damunt l’espatlla i les avarques 
als peus.

La base del forn és l’olla, una gran conca exca-
vada en el terreny i envoltada per una paret de pe-
dra refractària amb una portalada d’accés. De baix 
de l’olla es paredava amb les llambordes de pedra 
calissa, que sobrepassaven la paret i s’anaven tan-
cant per formar una cúpula rematada per la clau 
de volta. 

Damunt la volta s’omplia de pedreny més petit 
coronat pel capell semiesfèric. Finalment tancaven 
la porta deixant l’obertura de la boca, un triangle 
amb els costats formats pels lleons i la base per la 
paramola, llosa plana damunt la qual s’empenyia la 
rama cap a dins el forn. La cúpula s’enfangava amb 
calç de rossec, però més avall del capell es deixa-

Esquema del forn de calç. El tall 
vertical mostra l’arquitectura interior. 

Dibuix: Joan J. Zacarías “Zaca”
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Calciners de 1935 
al forn d’Alcalfar 
Vell. Foto cedida
per José Pons
Carreras.
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ven els espiralls o fumeres, que permetien respirar el 
forn i s’obrien o tancaven segons les necessitats de 
la cuita.

Tan com s’aixecava l’estructura abocaven feixos 
de rama al seu interior, que quedava disposada per 
a la cuita. Amb un ram encenien el forn, que tenia 
prou combustible per al primer dia, però a partir de 
l’endemà s’havia d’alimentar amb rama de nits i de 
dia. La boca no es tancava mai, amb la forca o el 
burxó, els calciners hi empenyien constantment es 
mos de rama, que d’una flamarada quedava pràc-
ticament desintegrat.

El fum sortia per les fumeres i la temperatura interior 
podia superar els 900 graus. Al seu voltant la calor es-
devenia insuportable. Com a protecció, s’embolica-
ven una pell de be a la cama que tenien enfront de 
la boca, però el màxim perill el corrien en pujar dalt la 
volta per tapar, amb un parell de paletades, els trencs 
que s’obrien. El període de combustió era d’entre 
nou i onze dies. Quan el forn mudava de color de llet 
anunciava que era cuit, llavors tancaven la boca.

Al cap de tres dies el començaven a desfer a cop 
de pioixa pel capell, amb les pedres soldades per 

efecte de la calor. Treien el lleons i la paramola i feien 
caure la paret del voltant dins l’olla, plena a vessar. 
Extreien els terrossos de calç viva, encara calents, i 
damunt una civera els duien fins als carros.

Al llarg de generacions han estat molts els santllu-
ïsers dedicats a la producció de calç. El darrer cal-
ciner amb ranxo propi i dedicació plena va ser Pere 
Sintes Tudurí (1903) “mestre Perico de s’Ullastrar”, que 
heretà l’ofici de son pare, Joan Sintes Cardona.

Entre els homes de mestre Perico hi havia Bernat 
“de sa Creu” (1914-2011) que hi treballà fins al 1950, 
quan deixà el forn per la seva duresa, m’assegurà 
que semblava més vell del que era. Perico Olives, 
de s’Ullastrar, s’encarregava de paredar els forns, 
una feina delicada. Altres companys de foc i pedra 
van ser Toni Torres, Xec “Pardal”, Joan “Bou”, Fermín 
“Verd”, Joan “Quina”, Joan “Roma”, els germans Pau, 
Toni “Mora”, els germans Pere i Toni “Beliac”, Cándi-
do “Xoriguer”, Xisco “Bolla”, Joan Conforto, Joan “de 
na Rita”, Joan “Carreres” o Llorenç Pons (gendre de 
mestre Perico).

Solien coure dos forns cada any, un per Pasqua i 
l’altre passat Nadal, però en els intervals tenien prou 
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feia a fer penya i a tallar rama. Per cada forn paga-
ven entre cinquanta i cent duros al senyor del lloc, 
segons la producció. Els calciners santlluïsers es re-
partien els guanys, pesaven la calç venuda a peu 
de forn i el dissabte el mestre donava la seva part a 
cada un. S’arriscaven a que un forn no acabés de 
coure bé i el beneficis fossin menors, però general-
ment guanyaven quasi el doble que un jornaler en 
compensació per una feina tan feixuga.

Un parell de dies cada setmana, mestre Perico es 
dirigia a Maó amb el carret d’empènyer carregat de 
calç, que repartia a diferents botigues i venia al ma-
gatzem/soterrani del Cós de Gràcia. La calç de Sant 
Lluís o calç d’Alcalfar era molt apreciada per la seva 

blancor i major resistència sobre el marès. Aquestes 
propietats es devien a la qualitat de la pedra, triada 
a consciència.

Parlant de Les Tradicions, era gairebé ineludible 
evocar els forns de calç de Sant Lluís, que van dei-
xar de coure a la segona meitat dels passats anys 
cinquanta, uns elements etnològics representatius 
d’una manera d’aprofitar els recursos a l’abast, i 
una manufactura –la calç– que ha contribuït a mo-
delar els nostres paisatges i a donar una gran ano-
menada als productes sorgits de l’esforç i l’enginy 
dels nostres avantpassats.

adolf Sintes
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Amb motiu del Dia de la Biblioteca de 2012, la Bi-
blioteca Pública va organitzar l’activitat Espipollant 
paraules amb la participació d’un bon grapat de 
persones grans del nostre poble. Amb elles vam re-
cordar, explicar i recopilar paraules d’aquell temps, 
mots que actualment s’empren poc o que fins i tot ni 
tan sols es diuen; d’altres, pròpies de professions, fei-
nes o àmbits concrets, així com expressions i frases 
fetes úniques del nostre dialecte menorquí.

Agraïm sincerament les persones que hi van parti-
cipar amb els seus coneixements i records de les pa-
raules antigues, gràcies a la implicació de les quals 
va ser possible dur a terme l’activitat.

Val a dir que aquesta va ser la nostra aportació 
als actes commemoratius que es feren pel 150è ani-
versari del naixement d’Antoni M. Alcover, autor, jun-
tament amb Francesc de Borja Moll, del Diccionari 
català-valencià-balear, obra de referència impres-
cindible de la nostra llengua i que ja té més de 50 
anys d’existència.

Espipollant paraules va posar de manifest que te-
nim un dialecte viu i abundant en mots i expressions 
pròpies, fet que dóna varietat i riquesa a la nostra 
llengua.

Vet aquí idò, una mostra de les expressions i frases 
fetes que vam recollir:

açò són faves comptades: demostrar un fet.

açò són nombres redons: afirmar una cosa.

ala i cuixa: deixar-ho córrer.

Bon dia que Déu mos do: Bon dia que Déu ens 
doni.

Bon dia tenga: Bon dia tingui.

estar delida: trobar-se fluixa, sense ànim. Relaci-
onat amb: no tenir delit de res: no tenir ànim ni 
ganes de res.

estar empanat/da: estar atontat/a, distret/a.

estar envergit: estar desanimat, trist.

Espipollant paraules, rememorant mots
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estar en es darrer campet. estar a punt de mo-
rir-se. És sinònim de: Pasturar per sa darrera tanca.

estar fora de polleguera: estar desviat del seu es-
tat o curs normal, estar fortament excitat, molt exas-
perat, fora de lloc, d’enteniment.

estar penedit: que sent disgust d’haver fet o dei-
xat de fer alguna cosa. En castellà, arrepentido.

Fer andanades: fer males criances.

Fer es beneit: en castellà, hacer el tonto.

Fer es dendelet, fer s’andalet: fer sa pometa.

Fer jutipiris: fer gestos anormals. Persona que fa 
moltes contorsions o gests estranys.

Fer la guitza a qualcú: contrariar-lo, produir-li mo-
lèstia, causar-li una contrarietat. En castellà, fastidiar, 
hacer la puñeta.

Fer messions: jugar-se-la. Juguesca. En castellà, 
apostar.

Fer s’estarot: persona que fa nosa. Fer el tonto.

Ho has reparat? Te n’has adonat? T’hi has fixat?

Li van pegar un eixabuc: renyada forta i seca; re-
pressió violenta, cridant.

Li van pegar un arrifoll (o arrefoll): renyar.

Menjar-se els roegons (o rosegons): trossos de 
pa o d’altra cosa rosegada. Les sobres. En castellà, 
mendrugo.

Mirar guenyo: guerxo, estràbic. En castellà, bizco.

no diguis més bajanades: feta o dita pròpia de 
bajà, irracional. Disbarats. En castellà, no digas más 
tonterías.

no facis més endemeses: acció perjudicial. Do-
lenties, males criances.

Quedar esbaladit. Quedar esbalaït, embadalit, 
espantat, al·lucinat.

repuresa! Eufemisme per: Punyeta! o Repunyeta!

Sa roba s’està eixamorant: la roba s’està eixu-
gant.

Via fa qui no s’atura: fer camí, moure’s. Relacio-
nat amb: Fer via: anar ràpid.

Joana M. Garau Sobrino
Bibliotecària



L’Ajuntament de Sant Lluís presenta els

col.laboradors i patrocinadors

i així mateix els agraeix l’inestimable suport

a aquest

programa de Festes de Sant Lluís 2013



Foto: Cristina Barber

Campana
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Els següents comerços i empreses desitgen a tots:
Ciutadans, veïns i visitants unes

Bones Festes de Sant Lluís i Sant Lluïset

Avinguda de sa Pau, 38 Tel./Fax 971 15 11 11
07710 SANT LLUÍS - Menorca Tel. 971 15 07 84

elaboració pròpia
Tel. 971 156 761 - Sant Lluís, 93 - SANT LLUÍS

FarmàciaSantLluís
Leonor Hernández Pons

C/ Sant Lluís 44 · Sant Lluís 07710
Menorca · T+F: +34 971 151 719

Poligono Ind. Sant Lluís
C/ Biniarroca, 11-12 - Sant Lluís, 07710 Menorca

Tel. 971 15 20 60 - Fax 971 15 65 31 - munticenter@terra.es Es Cos, 29 - Sant Lluís - Baleares - Tel. 971 15 06 84



56

bar
cafetería panadería

C/	Sa	volta,	44,	Nave	8	
Pol.	Ind.	Sant	Lluís
Tel.	971	15	07	08

neumaticssantlluis@hotmail.com

" la rata"
Avda. Sa Bateria, parcela 7, manzana III - Pol. Ind. Sant Lluís

Tel. 971 15 66 63 - 616 083 860
email: edserra@tiscali.es

- Barreras, Barandillas, rejas
- traBajos con hierro, inox.,
  aluminio y galvanizado
- traBajos con torno y fragua

ConstruCCiones

melià
associació

de
comerciants
de sant lluís



57

S'Ullastrar s/n - Sant Lluís
Tel. 971 15 01 25 - Fax 971 15 06 97

Les desea
Felices Fiestas

Maó: POIMA y Duc de Crillón
Sant Lluís: Ctra. de Maó - Sant Lluís

Mercadal - Ferreries
Ciutadella: POICI - Petroblanes - Junto a Cala en Blanes

Cala en Blanes - Urb. Los Delfines
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Sa Musclera
CUINA TRADICIONAL MENORQUINA

Binibèquer Vell  / Poblat de Pescadors / SANT LLUIS
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LOS BUCANEROS
Playa de Binibeca
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Bones Festes de
Sant Lluís 2013

Carrer de sa Volta, 14
Polígono Industrial

07710 SANT LLUÍS (Menorca)

Tel. 971 15 69 95 - Fax 971 15 09 41
Móvil 619 46 71 84

E-mail: marcasviales@telefonica.net

señalización horizontal, vertical, 
balizamiento y rotulación

us desitgem bones festes a tots!!
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us desitgem bones festes
de sant lluís 2013 a tots
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Melodies del Fabioler
Les melodies que interpreta el fabioler son tres:

•	 “Sa Qualcada”. És la melodía més representativa i, com a tal, és la que interpreta el fabioler 
normalment.

•	 “es Ball des còssil”. S’alterna amb la melodía “Sa Qualcada” durant el replec de caixers i 
cavallers.

•	 “S’aigo-ros”. S’interpreta sense tambor i únicament durant el repartiment de l’aigua-ros els dos 
dies de festa en els actes religiosos. 

Música de les Festes
La peça que la banda de música interpretarà durant les voltes del Jaleo és la:

-	 “Jota estudiantina” integrada en la sarsuela “el Postillón de la rioja” de Cristóbal Oudrid Segura.

D’altra banda, durant el repartiment de canyes s’interpretarà el pasdoble:

-	 “el Maniquí” de Pio Díaz Olarte.
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Portada: Cristina Barber - Fotografia: Exposició objectes antics - Càritas Sant Lluís
Contraportada: Tomás Rotger Cardona - Fotografia: El camp i les vinyes


