GRUP FOLKLÒRIC ES REBOST DE MAÓ
NORMES ANADA A L’ERMITA I OFRENA FLORAL
QUÈ ÉS
• L’anada a l’ermita i ofrena Floral consisteix en un passeig a peu o amb bístia,
des del centre de Maó (Plaça de la Constitució) fins a l’ermita de Gràcia, amb
l’objectiu d’oferir-li una ofrena floral a la Mare de Deu de Gràcia; motiu de les
festes del nostre poble.
ORDRE
Degut als nombrosos grups que formem l’anada a l’ermita, es seguirà el següent
ordre:
•
•

•
•
•
•

•
•

Policia
Es Rebost:
1. Ase
2. Grup Es Rebost
3. Escola de Ball d’Es Rebost
Gent vestits de menorquins/es que espontàniament s’afegeixen a la romeria
Gegants Llucmaçanes
Banda de Maó
Grup de Cavallers de Maó
◦ Animals petits (ases, ponis, etc)
◦ Carruatges
◦ Egus i cavalls sanats
◦ Cavalls «sencers»
Protecció Civil
Creu Roja

VESTIMENTA
• Per participar activament a la romeria, heu de seguir un mínim de vestimenta
tradicional menorquina. Us aconsellam que contacteu amb el grups
organitzadors en cas de voler-se fer un vestit adequat (G.F. Es Rebost o Grup de
Cavallers de Maó).
• No acceptam vestimentes extretes de disfresses o d’altres regions, a excepció
del grup convidat que durà la seva vestimenta tradicional.
COMPORTAMENT
• Tenir en compte que es tracta d’un passeig familiar i festiu on participa gent de
totes les edats.
• No acceptarem baix cap concepte comportaments o situacions inadequades
que suposin faltes de respecte cap a altres entitats o grups socials. No és el lloc
adequat per reivindicacions ni manifestacions de cap tipus.
• Precaució i seny amb els animals. No estirar mai de les brides, podeu posar en
perill la integritat del genet i la vostra.
• No es tracta d’una predemostració del «jaleo». S’evitaran els «bots» i tot acte
que se surti de fer una passejada.
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