GLOSSA DE FESTES
Amb aquest començament,
salut es personal;
jo, anar i venir d’hospital,
-estones trist o content-,
m’ha tornat més conscient,
que sa vida (és natural)
té principi i té final.
Estic content de tenir
prou coratge i valentia,
per lluitar amb sa malaltia.
I que ens tornem a reunir,
podent tots gaudir
d’aquests dies amb alegria.
Llucmaçanes és gran capital,
sa quarta des continent,
amb París, Londres, Sant Climent,
som del món lo principal.
I, en quant a personal,
som gran falcat de gent.

Missa, focs i sardina,
cavalls, música i gegants.
Alegria de vells i infants,
ginets i qualque aspirina.
Qui canta, qui barrina,
i tots com a germans.
En canvi, sa resta de s’any,
si feim alguna activitat,
-aliens a sa societat-,
vesins que tornen capsigranys
i a casa tancats amb panys
evitant sa col·lectivitat.

Del 28 de juliol al 5 d’agost

BONES FESTES

sant gaietà
2019

Vist d’un tros enfora,
sigui carrer o caminet,
sembla que tot està net;
en canvi, es poble plora,
de tenir tanta penyora
de merdetes de canet.

Gent bona i molta tropa.
Guanyam molts de punts
quan anam tots junts,
som lo millor d’Europa.
I, com cavall que galopa,
per festes, tothom a punt.

Ningú neix ensenyat,
sempre va bé una lliçó.
Mostra’ls-hi amb il·lusió
i dona’ls-hi ben mastegat.
En tost de tant de teclat,
internet i televisió,
lliçons de nostra tradició
per al jovent tan enganxat.

Sa gent llucmaçanera,
i els de fora també,
en sentir es fabioler
a s’entrega de bandera,
tots, d’alguna manera,
ens sentim més llucmaçaner.

Que tot siguin alegries
us desitja un servidor.
Que guanyi s’educació
als actes d’aquests dies.
Sa Junta us diu sense manies:
BONES FESTES de lo millor.
Just Pons Carreras, juliol 2019
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Programa de festes

Programa de fiestas

Benvolgudes llucmaçaneres,

DIUMENGE 28 DE JULIOL
20.00 h
• Concert de la Banda de Música de Maó
20.30 h
• Pregó de festes, a càrrec de Joan Moll
Tudurí, glosador
• Nomenament de Llucmaçaner/a de s’Any
• Primer ball de festes dels gegants de
Llucmaçanes

DOMINGO 28 DE JULIO
20.00 h
• Concierto de la Banda de Música de Maó
20.30 h
• Pregón de fiestas, a cargo de Joan Moll
Tudurí, glosador
• Nombramiento de Llucmaçaner/a de s’Any
• Primer baile de las fiestas de los gigantes
de Llucmaçanes

I a tothom, llucmaçaneres i llucmaçaners, el
meu desig d’unes bones festes i el meu compromís d’estar sempre a la vostra disposició.

Estimadas llucmaçaneres,
Estimados llucmaçaners,
Tengo la inmensa suerte y el honor de poder
dirigiros unas palabras como alcalde, en el
marco de las fiestas de Sant Gaietà de este año.
Un año más, Llucmaçanes se prepara para vivir
los días más intensos del año. Jornadas que
alteran la tranquilidad habitual y, al mismo
tiempo, hacen aparecer la esencia y autenticidad del pueblo que somos. Más que nunca,
son momentos para expresar la forma de ser
propia y para amar a este pueblo tal como es y
como queremos que siga siendo. Con las casas
blancas, los caminos estrechos y las curvas de
pared seca... Y con tanta gente fantástica que
se desvive por mantener el espíritu de la Asociación de Vecinos.
Gente sana, diversa, que convive y se reencuentra para celebrar la fiesta, para glosar, para
comer caracolillos o sardinas, o para cantar y
aprender a tocar la guitarra. Gente que también se ayuda en los momentos difíciles y que,
en caso de necesidad, considera a cualquier
vecina o vecino como un miembro más de la
propia familia.
Las fiestas son la máxima expresión de todo
esto. Cada caballo representa a una de estas
casas y familias. Y el conjunto de la Colcada constituye el pueblo que somos, lo que
demuestra que todos juntos --y todos a una-siempre conseguimos un resultado que nos
hace sentir orgullosos.
Las fiestas son posibles gracias a la implicación
de mucha gente. Quiero hacer llegar mi sincero
agradecimiento a la Junta de la Asociación de
Vecinos por su implicación; tanto por lo que se
refiere a las fiestas en sí como, sobre todo, por
el día a día del pueblo.
Igualmente, quiero hacerlo extensivo a toda
la gente que participa en los diferentes actos
o que los organiza. Y, de manera especial, al
caixer batle, David Mir, que este año presidirá
la Colcada y representará con orgullo a nuestro
Ayuntamiento. A él y a todas las personas que
participan en ella: sort i ventura!
Y a todo el mundo, llucmaçaneres y llucmaçaners, mi deseo de unas felices fiestas y mi compromiso de estar siempre a vuestra disposición.

Héctor Pons Riudavets
Alcalde

Héctor Pons Riudavets
Alcalde

Benvolguts llucmaçaners,
Tenc la immensa sort i l’honor de poder-vos
dirigir unes paraules com a alcalde, en el marc
de les festes de Sant Gaietà d’enguany.
Un any més, Llucmaçanes es prepara per viure
els dies més intensos de l’any. Jornades que
alteren la tranquil·litat habitual i, a la vegada,
fan presents l’essència i autenticitat del poble
que som. Més que mai, són moments d’expressar la manera de ser pròpia i d’estimar
aquest poble així com és i com volem que continuï sent. Amb les cases blanques, els camins
estrets i els revolts de paret seca… I amb tanta
gent fantàstica que es desviu per mantenir l’esperit de l’Associació de Veïns.
Gent sana, diversa, que conviu i es troba per fer
festa, per glosar, per menjar caragolins o sardines, o per cantar i aprendre a sonar guiterra.
Gent que també es dona una mà d’ajuda en
els moments difícils i que, en cas de necessitat,
considera qualsevol veïna o veí com un membre més de la pròpia família.
Les festes són la màxima expressió de tot açò.
Cada cavall representa una d’aquestes cases i
famílies. I el conjunt de la Colcada és el poble
que som, allò que demostra que tots junts --i
tots a l’una-- sempre aconseguim un resultat
que ens fa sentir orgullosos.
Les festes són possibles gràcies a la implicació
de molta gent. Vull fer un agraïment sincer a la
Junta de l’Associació de Veïns per la seva implicació; tant pel que fa referència a les festes en
si com, sobretot, al dia a dia del poble.
Igualment, vull fer-lo extensiu a tota la gent
que participa en els diferents actes o que els
organitza. I, de manera especial, al caixer batle,
David Mir, que enguany presidirà la Colcada i
representarà amb orgull el nostre Ajuntament.
A ell i a totes les persones que hi participen:
sort i ventura!

DILLUNS 29 DE JULIOL
21.15 h
• Representació d’Esquitxos, a càrrec
d’actors locals
DIMARTS 30 DE JULIOL
21.15 h
• Nit de cinema, amb la projecció de la
pel·lícula La vida en rosa
DIMECRES 31 DE JULIOL
20.00 h
• Concurs de truites (s’han d’entregar de
19.00 a 19.30 h)
• Sopar veïnal, a la plaça de Sant Gaietà
• Actuació musical, a càrrec de Joan Carles
Villalonga
DIJOUS 1 D’AGOST
20.00 h
• Gran festa de l’espuma
DIVENDRES 2 D’AGOST
21.00 h
• Gran torrada popular. Venda anticipada
de tiquets al bar, durant tota la setmana
21 45 h
• Actuació musical, a càrrec de DJ Bass
DISSABTE 3 D’AGOST
17.30 h
• Repicada de campanes i dispar de
morters
• Sortida dels gegants de Llucmaçanes,
amb la Banda de Música de Maó
19.00 h
• Primer toc de fabiol i entrega de la
bandera
• Sortida de la Colcada, que recorrerà els
carrers del poble
19.30 h
• Completes, a l’església de Sant Gaietà, en
honor del sant patró
20.00 h
• Jaleo, a la plaça de Sant Gaietà, animat
per la Banda de Música de Maó

23.30 h
• Revetla, a la pista de bàsquet,
amenitzada pel grup Los Niños de la Mari
• Actuació musical, a càrrec dels DJ M.
López & FgMartin
DIUMENGE 4 D’AGOST
9.00 h
• Diana, a càrrec de la Banda de Cornetes i
Tambors de Maó
10.00 h
• Sortida de la Colcada
10.30 h
• A l’església de Sant Gaietà, celebració de
la Missa de Caixers i repartiment del típic
aigua-ros
12.00 h
• Jaleo, a la plaça de Sant Gaietà, animat
per la Banda de Música de Maó
• Beguda de Caixers
19.30 h
• Sortida dels gegants de Llucmaçanes
i de la resta de colles convidades,
acompanyats per la Banda de Cornetes i
Tambors de Maó i Sa Xaranga
21.00 h
• Nit de teatre, a càrrec del grup teatral
Set de Menorca, amb la representació de
l’obra ¿Lo ha entendido usted?
23.30 h
• Gran castell de focs d’artifici
DILLUNS 5 D’AGOST
18.30 h
• Jocs infantils populars i tradicionals
llucmaçaners
19.30 h
• Actuació del grup de música infantil
Pinyeta Pinyol
20.30 h
• Tradicional sardinada
22.30 h
• Ball, amenitzat per DJ Chicha
24.00 h
• Dispar d’una potent traca, com a final de
festes
DIMECRES 7 D’AGOST
19.00 h
• Missa en honor de Sant Gaietà. Bereneta
al pati de l’església

LUNES 29 DE JULIO
21.15 h
• Representación de Esquitxos, a cargo de
actores locales
MARTES 30 DE JULIO
21.15 h
• Noche de cine, con la proyección de la
película La vida en rosa
MIÉRCOLES 31 DE JULIO
20.00 h
• Concurso de tortillas (deben entregarse de
19.00 a 19.30 h)
• Cena vecinal, en la plaza de Sant Gaietà
• Actuación musical, a cargo de Joan Carles
Villalonga
JUEVES 1 DE AGOSTO
20.00 h
• Gran fiesta de la espuma
VIERNES 2 DE AGOSTO
21.00 h
• Gran torrada popular. Venta anticipada de
tiques en el bar, durante toda la semana
21 45 h
• Actuación musical, a cargo de DJ Bass
SÁBADO 3 DE AGOSTO
17.30 h
• Repique de campanas y disparo de
morteros
• Salida de los gigantes de Llucmaçanes, con
la Banda de Música de Maó
19.00 h
• Primer toc de fabiol y entrega de la
bandera
• Salida de la Colcada, que recorrerá las
calles del pueblo
19.30 h
• Completas, en la Iglesia de Sant Gaietà, en
honor al santo patrono
20.00 h
• Jaleo, en la plaza de Sant Gaietà, animado
por la Banda de Música de Maó

23.30 h
• Verbena, en la pista de baloncesto,
amenizada por el grupo Los Niños de la
Mari
• Actuación musical, a cargo de los DJ M.
López & FgMartin
DOMINGO 4 DE AGOSTO
9.00 h
• Diana, a cargo de la Banda de Cornetes i
Tambors de Maó
10.00 h
• Salida de la Colcada
10.30 h
• En la iglesia de Sant Gaietà, celebración
de la Missa de Caixers y reparto del típico
aigua-ros
12.00 h
• Jaleo, en la plaza de Sant Gaietà, animado
por la Banda de Música de Maó
• Beguda de Caixers
19.30 h
• Salida de los gigantes de Llucmaçanes y
del resto de colles invitadas, acompañados
por la Banda de Cornetes i Tambors de
Maó y Sa Xaranga
21.00 h
• Noche de teatro, a cargo del grupo teatral
Set de Menorca, con la representación de
la obra ¿Lo ha entendido usted?
23.30 h
• Gran castillo de fuegos artificiales
LUNES 5 DE AGOSTO
18.30 h
• Juegos infantiles populares y tradicionales
de Llucmaçanes
19.30 h
• Actuación del grupo de música infantil
Pinyeta Pinyol
20.30 h
• Tradicional sardinada
22.30 h
• Baile, amenizado por el DJ Chicha
24.00 h
• Disparo de una potente traca, como final
de fiestas
MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO
19.00 h
• Misa en honor de Sant Gaietà. Merienda
en el patio de la iglesia

