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3Salutació
Mai no hi haurà hagut un Sant Llorenç 

com el que viurem enguany. Quines ganes 
tenim tots de gaudir de les nostres festes 
majors després de dos anys en què la 
pandèmia ens n’ha privat, d’aquestes i de 
tantes altres activitats. El sentiment d'unió i 
germanor que, cada any, generen les festes 
entre alaiorencs i visitants és veritablement 
sensacional i convenient.

L'alegria envairà els nostres cors, les 
cases i els carrers. Ens mereixem compartir-
la. Aquesta vegada, molt particularment, 
sobren els motius per fer-ho. Això sí, 
alhora que revivim els grans esdeveniments 
que ens esperen, permeteu-me que us 
suggereixi que en algun moment tinguem 
un record per a aquelles persones que ens 
han deixat al llarg d'aquests últims anys a 
conseqüència de la covid-19.

D'altra banda, us propòs un brindis –pot 
ser amb aigua (una cosa tan bona no pot 
donar mala sort)– per als qui ens han cuidat 
d'una manera o altra en els pitjors escenaris 
del coronavirus, és a dir, el personal sanitari, 
la Policia Local, la Guàrdia Civil, Protecció 
Civil, les Forces Armades, les treballadores 
socials, els responsables d'atenció a la 
gent gran, els serveis de neteja i tants 
professionals més. Aquest Sant Llorenç va 
per tots vosaltres!

Entre les múltiples activitats programades 
al llarg d'aquests dies venidors, com a 
mostra de gratitud de tots els alaiorencs, 
el dilluns 15 d'agost homenatjarem els 
homes i les dones que constitueixen el cos 
de Policia Local i l'Agrupació de Protecció 
Civil d'Alaior. Es tracta d'un reconeixement 
públic a tant d’esforç i dedicació constant, 
especialment al llarg d'aquesta pandèmia 
que no ha desaparegut, que continua 
expandint-se.

En efecte, tenim molt per sentir-nos 
orgullosos, en aquestes dates i cada dia de 
l'any. Alaior evoluciona, es mou, avança 

en la millor direcció, 
forjant la diversitat de 
què tots formam part. 
Les nostres tradicions i 
els nostres costums ens 
mostren tot allò que ens uneix i desitjam 
compartir, i dirigeixen la nostra mirada cap 
al millor futur en comú.

Seran molts els retrobaments, moltes les 
sensacions recuperades. Aquest serà un Sant 
Llorenç emocionant. Crec que és primordial 
que, entre tots, dotem de seny tot allò que 
tengui a veure amb la celebració de les 
nostres estimades festes, facilitant en la 
mesura del que sigui possible la tasca als qui 
treballen perquè els altres puguin gaudir de 
tot allò organitzat.

Un any més, vull expressar el més sincer 
agraïment a totes les persones que fan 
possible les nostres festes majors. Junt amb 
els responsables de les diferents entitats 
culturals, esportives i socials d'Alaior, així 
com a Simón Orfila, que preparen alguna 
de les activitats previstes, també don les 
gràcies a la Comissió de Festes, a la Junta de 
Caixers, a la Brigada Municipal i, de nou, a 
la Policia Local, a Protecció Civil, als serveis 
de neteja viària, a la Creu Roja, a la Guàrdia 
Civil...

Us vull animar a utilitzar l’etiqueta 
#GloriósSantLlorenç22 quan publiqueu 
per xarxes socials imatges o comentaris 
que tenguin relació amb les nostres festes. 
Aquestes setmanes, més que mai, Alaior és 
un espai il·lusionant obert al món, en què 
la diversió obre pas al respecte entre tots. 
Us desitj unes bones Festes Majors de Sant 
Llorenç.

Gloriós Sant Llorenç 2022!

José Luis Benejam
Batle d’Alaior
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Programa oficial 
de les festes majors que, en honor a sant Llorenç,

se celebraran en aquesta ciutat del 30 de juliol al 15 d’agost de 2022

Ajuntament d’Alaior
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    R

28è Torneig Sant Llorenç de Vòlei 
Platja, a les 9.00 hores, a la platja de 
Cala en Porter. Ho organitzen: Club Vo-
leibol Alaior i Ajuntament d'Alaior.

18è Torneig Sant Llorenç de Bàd-
minton, a les 10.00 hores, al Pavelló Es-
portiu. Ho organitzen: Club Bàdminton 
Alaior i Ajuntament d’Alaior.

Dissabte, 30 de juliol

Tradicional Glosat de Sant Llorenç, a 
càrrec de Glosadors de Menorca. Carrer 
de sa Bassa Roja (al costat del Bar Cal 
Bon Jesús), a les 20.30 hores. Una bona 
manera de posar humor a les festes i
conservar les tradicions.

Concert Sa Lluna Actua, a càrrec de 
Desencaixades, a les 21.00 hores, al 
Convent de Sant Diego. Entrades a la 
venda a giglon.com. Preu: 5 €.

Diumenge, 31 de juliol

12a Exhibició Sant Llorenç d’Aikido, a 
les 20.00 hores, a la plaça des Ramal. Ho 
organitzen: Club Aikido Alaior i Ajunta-
ment d’Alaior.

Nit de Karaoke, a les 21.00 hores, a 
sa Plaça. Ho organitzen: Ajuntament 
d’Alaior, Restaurant Pizzeria Casino i 
Bar Ca na Divina.

Dilluns, 1 d'agost
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Dimecres, 3 d'agost
El centre de la població acull una 
nova jornada del Mercat de Nit, de les 
19.00 a les 23.00 hores.

Exhibició Sant Llorenç de Gimnàstica 
Rítmica, a partir de les 19.00 hores, a 
la plaça des Ramal. Ho organitzen: Club 
Gimnàstica Rítmica Alaior i Ajuntament 
d’Alaior.

Per als més petits, contacontes Contes 
glosats & Glosa contada amb Glosa-
dors de Menorca, a les 19.30 hores, a 
la terrassa de la Biblioteca. Ho organit-
zen: Xarxa de Biblioteques de Menorca i 
Ajuntament d'Alaior.

Actuació musical de Serendipia Trio, a 
les 20.30 hores, a sa Plaça.

Presentació d'una nova edició de la 
revista especial que el diari Menorca, 
en col·laboració amb l'Ajuntament 
d'Alaior, dedica a les festes de Sant 

Llorenç, una publicació que ens perme-
trà conèixer els protagonistes i aspectes 
diversos de les festes i  la cultura del po-
ble. Al Centre Cultural Convent de Sant 
Diego, a les 19.30 hores. Preu de venda 
de l'exemplar: 3,5 €. Per tancar l'acte, 
presentació de la portada guanyadora 
del Concurs per Il·lustrar la Portada del 
Programa de Festes Sant Llorenç 2022. 
Guanyador de l’edició de 2020: Carlos 
Andrés Saldarriaga Isaza.

37a Cursa Popular de Sant Llorenç, 
a les 19.30 hores, amb sortida des de 
sa Plaça. Ho organitzen: Club Lô Esport 
Atletisme i Ajuntament d’Alaior.

Trobada de Ball en Línia amb Vic-
ky Gómez, a les 19.30 hores, a la plaça 
Nova. Ho organitza: Escola Tot Ball.

Actuació musical amb Ícar Toset i Ara 
Martí, a les 21.00 hores, a sa Plaça.

15a edició del Cinema a la Fresca 
(projecció de pel·lícules en versió origi-
nal amb subtítols en castellà): Mediter-
ráneo (2021), de Marcel Barrena, al 
Centre Cultural Convent de Sant Diego, 
al pati de sa Lluna, a les 21.30 hores. En-
trada lliure. Ho organitzen: Ajuntament 
d’Alaior i Amics i Amigues d’Alaior.

Dimarts, 2 d'agost
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Dijous, 4 d'agost
32è Torneig Sant Llorenç de Partides 
Ràpides d'Escacs, a les 18.30 hores, a la 
plaça des Ramal. Ho organitzen: Centre 
Cultural d'Alaior (secció Escacs) i Ajun-
tament d’Alaior.

Es cosa de jóvenes, d’Agustín El Casta, 
espectacle dedicat als joves, als no tan 
joves, als qui es pensen que encara són 
joves i als qui ja ni se’n recorden. Un xou 

que ja ha fet riure milers de persones 
de Mallorca i que ara arriba a Menorca. 
Al pati de l’IES Josep Miquel Guàrdia, a 
les 21.00 hores. Preu entrada/donatiu 
anticipada: 23 €. Preu a taquilla: 25 €. 
Punts de venda: Ca na Divina (Alaior), 
Clips (Maó), Sa Llibreria (es Mercadal) i 
Juguettos Ca na Juana (Ciutadella).
Ho organitza: Associació ASPANOB. Hi 
col·labora: Ajuntament d’Alaior.

Divendres, 5 d'agost
27è Torneig Sant Llorenç de Tennis 
de Taula, a les 17.00 hores, a la plaça 
des Ramal. Ho organitzen: Club de Ten-
nis de Taula Alaior i Ajuntament.

Per anar entrant en festes, els més petits 
estan convidats a participar en el Taller 
de plomalls per 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 19.00 hores, en Llorenç 
i n’Eulàlia, amb el Moro Xoroi i la Fa-
drineta de Biniedrís, acompanyats per 
la música de Rondalla i el Grup de Ball 
d’Alaior, us esperen. Veniu a veure com 
es posen de gala per a les festes de Sant 
Llorenç! La Colla Gegantera del poble i 
els Grallers tindran l’honor de vestir-los.

Quan estiguin ben polits i estrijolats, 
obriran el primer ball gegant de les fes-
tes i faran un breu recorregut passant 

pel carrer Nou, es Carreró, es Vergeret, 
la Sala i, finalment, es dirigiran cap a 
l’Ajuntament.
 
9a Exhibició Sant Llorenç d'Agility. A 
les 21.00 hores, al camp de futbol 7 an-
nex al Pavelló Esportiu Municipal. Ho 
organitzen: Club Agility Alaior - Asso-
ciació Canina Esportiva d'Alaior i Ajun-
tament d’Alaior.

Actuació musical amb El Linares i 
la seva banda, a les 22.00 hores, a sa 
Plaça.



8

Dissabte, 6 d'agost
Festa de l’espuma per a tota la famí-
lia, a les 11.30 hores, a la pista de pati-
natge, a càrrec de Ritmo Menorca.

A partir de les 12.00 hores, a sa Plaça, 
i fins a esgotar les existències, reparti-
ment de les polseres de Sant Llorenç 
2022.

32è Torneig Sant Llorenç 
d'Automodelisme, a la pista del Cós. 
Velocitat i emoció a les 18.00 hores. 
Ho organitzen: Club d'Automodelisme 
Alaior i Ajuntament.

Sopars de vesins pels carrers d'Alaior 
i Aloencanta
El grup Dit i Fet de cantaires itinerants 
d'Alaior i grups de cantaires d'altres po-
bles de Menorca recorreran els carrers 

de la població per visitar els sopars de 
vesins, posant un toc musical a la vet-
lada. Sa Plaça serà el punt de trobada 
i l'epicentre de sortida dels grups a les 
nou del vespre, i serà també el punt de 
replec i comiat conjunt cap a la mitja-
nit (horaris aproximats). Ho organitzen 
Dit i Fet i Ajuntament d'Alaior, amb la 
col·laboració dels grups convidats.

Concert – revetla «Huracán a Banda», 
a càrrec de l’Orquestra Huracán i la 
Banda de Música des Migjorn Gran. 
A les 23.00 hores, al pati de l’lES Josep 
Miquel Guàrdia. Entrades a la venda a: 
Ferreteria Carreras Ca Ses Mudaines, 
Restaurant Pizzeria Casino, Bar Restau-
rant Can Jaumot Preu: anticipades, 8 €; 
taquilla, 10 €.

Diumenge, 7 d'agost
8a edició del Campionat Sant Llorenç 
de Compak Sporting. A les 9.00 hores, 
al camí de Loreto. Ho organitzen: Club 
Esportiu de Caça d’Alaior i Ajuntament 
d’Alaior.

Al carrer d’Eivissa, a partir de les 
16.30 hores, per poder desplaçar-vos 
a la Festa de Binixems sense proble-
mes i gaudir-ne sense embussos, ser-
vei de bus d’anada i tornada ofert per 
l’Ajuntament.

A l’església de Santa Eulàlia, a les 17.00 

hores, partida dels caixers cap a Bi-
nixems.

Festa a Binixems. Tradicional replec 
de cavalls i exhibicions eqüestres amb 
l'acompanyament musical de la Ban-
da d'Alaior. Al fosquet, davallada en 
comitiva de la imatge de sant Llorenç 
de Binixems cap a Alaior.  Ho organitza: 
Ajuntament d'Alaior.
Acabats aquests actes, els cavallers 
passaran per sa Plaça acompanyant la 
imatge de sant Llorenç. Trajecte: camí 
de Binixems, costa de Llimpa, Bassa de 
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Sant Pere, avinguda de la Indústria, car-
rer de Jaume II; avinguda de la Verge 
del Toro, plaça de Sant Pere Nou, Camí 
Nou, Porrassar Nou, Porrassar Vell, Am-
ple, carrer Major i sa Plaça i, després de 
passar pel carrer Menor, traslladaran la 
imatge del sant a la Rectoria.

A sa Plaça, actuació de la Banda de 
Cornetes i Tambors d'Alaior, a les 
20.30 hores, mentre s'espera l'arribada 
de la comitiva de sant Llorenç.
Convidada de la caixera batlessa, Ma-
ria Antònia Pons Mascaró, a partici-
par a les festes majors de Sant Llo-

renç. Serà a les 21.00 hores, a sa Plaça.
Tot seguit, actuació de la Banda 
de Música d'Alaior sota la direcció 
d’Andriy Lemekh, que interpretarà mú-
siques de festa.

Actuació musical del grup de joves me-
norquins Els Nòmades, guanyadors del 
Festival Musical Talent Jove 2022, a 
les 22.30 hores, a la plaça des Ramal. 
Ho organitza: Ajuntament d’Alaior. Hi 
col·labora: Departament de Cultura, 
Educació, Joventut i Esports del Consell 
Insular de Menorca.

Dilluns, 8 d'agost
122è Partit de Futbol Festes de Sant 
Llorenç: CE Alaior - CE Mercadal. 
A les 20.30 hores, al Camp Municipal 
d’Esports Los Pinos. Ho organitzen: CE 
Alaior i Ajuntament d’Alaior.

Presentació de la revista de Sant Llo-
renç de S'Ull de Sol i actuació musical. 
Serà les 20.30 hores, al Centre Cultural 
Convent de Sant Diego. Ho organitza: 
S'Ull de Sol. Hi col·labora: Ajuntament 
d'Alaior.

Actuació musical de Joana Pons i Ses 
Guiterres, a les 21.00 hores, a l’avinguda 
Pare Huguet. Ho organitza: Ajuntament 
d’Alaior.

Nit de karaoke, a les 21.00 hores, a 
sa Plaça. Ho organitzen: Ajuntament 
d’Alaior, Restaurant Pizzeria Casino i 
Bar Ca na Divina.
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Dimarts, 9 d'agost
12è Trofeu Sant Llorenç de Billar, a 
les 17.00 hores, al Centre Cultural. Ho 
organitzen: Centre Cultural d'Alaior 
(secció Billar) i Ajuntament d'Alaior.  

Actuació familiar Abracadabra, una 
producció jove i creativa amb dos artis-
tes que ens proposen un viatge extraor-
dinari, sorprenent i divertit. Una aven-
tura plena d'il·lusions que ens recordarà 
que quan Abracadabra és a l'escenari 
la màgia és possible. A les 20.00 hores, 
a sa Plaça. Ho organitza: Ajuntament 
d’Alaior.

31è Concurs Sant Llorenç de Salt 
d'Obstacles, a les 20.00 hores, a les 

pistes hípiques del Cós. Ho organitzen: 
Club Hípic Alaior i Ajuntament.

15a edició del Cinema a la Fresca 
(projecció de pel·lícules en versió origi-
nal amb subtítols en castellà): Los her-
manos Sisters (2018), de Jacques Au-
diard, al pati de sa Lluna, a les 21.30 
hores. Entrada lliure. Ho organitzen: 
Ajuntament i Amics i Amigues d’Alaior.

Concert Fe de vida, de Toni Farrón. 
A les 21.30 hores, a l’IES Josep Miquel 
Guàrdia. Preu entrada anticipada: 10 €. 
Preu entrada a taquilla: 12 €. Entrades 
a la venda a la plataforma ticketib.com. 
Hi col·labora: Ajuntament d’Alaior.

Dimecres, 10 d'agost
19è Torneig Sant Llorenç de Pàdel, 
a les pistes del Club Tenis Alayor, a les 
18.30 hores. Ho organitzen: Club Tenis 
Alayor i Ajuntament.

46è Torneig Sant Llorenç de Tennis, 
amb entrega de trofeus. A les 19.00 
hores, al Club de Tennis. Ho organitzen: 
Club Tenis Alayor i Ajuntament d'Alaior.

Als carrers del centre de la població, 
Mercat de Nit, de les 19.00 a les 23.00 
hores.

Per als més petits, contacontes amb 
La Señora Tillas, a les 19.30 hores, a 
la terrassa de la Biblioteca. Ho organit-
zen: Xarxa de Biblioteques de Menorca i 
Ajuntament d'Alaior.

9a Exhibició Sant Llorenç de Karate, a 
les 19.30 hores, a la plaça des Ramal. Ho 
organitzen: Club Karate Alaior i Ajun-
tament.

Taller de manualitats de festes, a càr-
rec de Bota i Juga. Serà a les 19.30 ho-
res, al carrer de la Sala.

Actuació de la Banda Juvenil de Músi-
ca d’Alaior, a les 20.30 hores, a sa Plaça.

A partir de les 21.00 hores, recorregut 
humorístic pel Mercat de Nit i xou de 
Madò Pereta a sa Plaça.
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Dijous, 11 d'agost
Cantada itinerant pels carrers d’Alaior 
a càrrec del grup Dit i Fet. Veus entona-
des per posar alegria i ambient de festa 
al carrer. A partir de les 20.00 hores. Ho 
organitza Dit i Fet amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.

A la plaça Nova, Holi Festival Sant Llo-
renç amb Ritmo Menorca. Festa in-
fantil per als menuts a les 19.00 hores i 
Festival Holi a partir de les 23.00 hores 
per als joves. Entrada gratuïta.

26è Torneig Sant Llorenç de Bàsquet 
3x3, a les 21.00 hores, al Pavelló Espor-
tiu Municipal. Ho organitzen: CB Jovent  
i Ajuntament d'Alaior.

Actuació musical del grup Jon Baren 
Trio, al carrer des Ramal, devora el Bar 
Escacs, a partir de les 21.00 hores. Ho 
organitza: Bar Escacs.

24a edició del Concert Líric Sant Llo-
renç, amb el tenor Aquiles Machado, 
la mezzosoprano Aya Wakizono, la so-
prano Alba Martínez i el baix-baríton 
alaiorenc Simón Orfila, acompanyats al 
piano pel mestre Antoni Pons Morlà, 
que dirigirà alhora un conjunt instru-
mental. El concert dedicarà els beneficis 
a l’entitat Creu Roja. Pati de l’IES Josep 
Miquel Guàrdia, 21.30 hores. Entrades a 
la venda a la plataforma www.giglon.
com. Preu d'entrades: gold, 30 €; prefe-
rent, 15 €; general, 6 €. Ho organitzen: 
Ajuntament d'Alaior i Simón Orfila. Hi 
col·laboren: Hotel Playa Azul; Hotel Pa-
radís Blau de Cala en Porter.
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Divendres, 12 d'agost
Salutació de festes presidida pel batle, 
José Luis Benejam, amb l’assistència 
de tota la corporació municipal, i 
Pregó a càrrec de les germanes Xis-
ca i Maria Riudavets, veïnes cone-
gudes i arrelades al món de la cultura 
d'Alaior i membres d'una gran família 
d'artistes. Porten l’art i l’humor a les ve-
nes! L'acte tindrà lloc a les 20.30 hores, 
a l'avinguda del Pare Huguet.

Agraïm la col·laboració de les profes-
sores intèrprets de llengua de signes, 
que faran la traducció simultània per a 
les persones sordes o amb disfuncions 
auditives; a la Fundació de Persones 
amb Discapacitat Illa de Menorca i a 
l'Associació de Persones Sordes de Me-
norca.

A continuació, inici dels actes 
protocol·laris de la festa amb els pri-
mers sons del fabiol. Tot seguit, el batle 
lliurarà el penó de Sant Llorenç a la cai-
xera fadrina, Martina Llambias Benítez, 
que anirà acompanyada del caixer pa-
gès, Juan Moll Truyol; la caixera casada, 
Catalina Rotger Benítez, i el fabioler de 
la qualcada, Cristóbal Vinent Riudavets.

A continuació es retrà homenatge i re-
coneixement públic a la caixera Maite 
Verger i al caixer Josep Carreras per ha-
ver participat durant 25 anys a la qual-
cada.

Acabat l’acte, amb el toc del tambor i el 
fabiol es traslladarà el penó de Sant Llo-
renç a l’Ajuntament.

Seguidament es convidarà tot el poble a 
un refrigeri davant la Casa Consitorial.

A les 21.30 hores, a l'avinguda del Pare 
Huguet, actuació del grup Nosologos-
pel.

Actuació musical, a les 22.30 hores, al 
carrer des Ramal. Ho organitzen: Bar Vi-
TaCa i Pizzeria La Fontana II.

Espectacle de Sant Llorenç amb el 
grup Avalanx, l’energètic nou projec-
te musical d’Isaac Mascaró Nevado, 
a partir de les 23.00 hores, a sa Plaça. 
Posteriorment, a la mateixa plaça, ac-
tuació del DJ Ivan Belier.

A partir de la mitjanit, cercavila musi-
cal pels carrers de la població amb els 
grups Bon Ball Tenim i S’Esclat. Inici al 
poliesportiu.
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Dissabte, 13 d'agost
A les 10.00 hores, una representació de 
la Junta de Caixers acompanyada pel 
fabioler i per diversos cavallers efec-
tuarà l’habitual visita del “Gloriós Sant 
Llorenç” i convidarà la població a par-
ticipar en tots els actes festius.

Cercavila musical des del carrer des 
Ramal fins a sa Plaça amb la batuca-
da BatuLô.  A partir de les 12.00 hores.  

Gran actuació del discjòquei interna-
cional Joe Diem, a les 12.00 hores, a sa 
Plaça.

A les 13.30 hores, Dalt es Fossar, foto-
grafia de tots els Llorenços d'Alaior.

A les 16.30 hores, sortida des de 
l'Ajuntament de la Colla Gegante-
ra i Grallera d'Alaior, juntament amb 
la Colla Gegantera La Patufa de Lli-
nars del Vallès i les colles convidades 
d'altres pobles de Menorca, acom-
panyades per la Banda de Cornetes i 
Tambors d'Alaior. Recorregut: carrers 
Major, Ample, Porrassar Vell, Caminet 
des Pou Nou, Sant Pancraç, Camí Nou, 
plaça Nova, Bèrrecs, Grillons, Retxats, 
costa de l’Església, es Carreró, Nou, sa 
Plaça i Major.

A les 17.00 hores, el fabioler es dirigirà 
a l’Ajuntament per sol·licitar per-
mís a la caixera batlessa per iniciar 
la qualcada. A continuació, lliurament 
del penó de Sant Llorenç a la caixe-
ra fadrina.

El replec de la qualcada s’efectuarà des 
de quatre punts diferents: carrer des 
Banyer (al costat del Convent de Sant 
Diego), plaça Nova, avinguda del Re-
verend Pare Huguet (devora la font de 
l’escopinya) i carrer des Ramal (devora 
Sa Cooperativa).

Tot seguit la qualcada es dirigirà a la 
Rectoria, des d'on s'hi sumarà el caixer 
capellà, mossèn Joan Tutzó Sans.

Seguidament s’encaminarà cap a la Casa 
Consistorial, on la caixera batlessa, Ma-
ria Antònia Pons Mascaró, i el represen-
tant de la Policia Local, Carlos Camps 
Palliser, s’incorporaran a la qualcada.

A continuació s’oferirà el Gin del Poble 
a tota la ciutadania.

La qualcada farà diversos caragols per la 
població. Un cop acabats, es dirigirà cap 
a l’ermita de Sant Pere Nou.
 
A les 18.00 hores, la Banda de Músi-
ca d’Alaior animarà el trajecte fins a 
l’ermita de Sant Pere Nou amb el seu 
repertori festiu. A les 20.00 hores s’hi 
celebraran solemnes Completes amb 
l’assistència dels membres de la corpo-
ració municipal. Tot seguit tindrà lloc 
la Beguda dels Caixers al costat de 
l'ermita.

NOTA: la Banda de Música d’Alaior 
iniciarà l’actuació davant la Biblioteca 
i arribarà a l’ermita de Sant Pere Nou 
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abans de les vuit del fosquet. Agraïm 
la col·laboració de tot el veïnat per fer 
possible el trajecte i respectar la tasca 
dels músics.

Acabats aquests actes, Jaleo a sa Plaça 
interpretat per la Banda de Músi-
ca d'Alaior. Com en els darrers anys, 
es mantindrà el mateix recorregut dels 
caixers durant el Jaleo: carrers Coll 
des Palmer, Sant Diego Vell i es Carre-
ró, carrer de Santiago Pons Quintana, 
s'Androna, s'Arraval, plaça de l'Església 
i carrer Menor.

Per començar, els caixers faran un ca-
ragol passant per sa Plaça. Després de 
dues voltes de jaleo, efectuaran cara-

gols pels carrers del poble i aniran a 
acomiadar, primer, la caixera batlessa a 
l'Ajuntament i, després, es dirigiran cap 
a la Rectoria per deixar-hi el caixer ca-
pellà. La qualcada es dissoldrà al Munt 
de l'Àngel, llevat dels membres de la 
Junta de Caixers que acompanyaran la 
caixera fadrina al seu domicili.

En acabar el Jaleo s'oferirà un refrigeri 
a la població, a la Sala d'Activitats Ciu-
tadanes de l'Ajuntament.

A les 24.00 hores, al costat del Pavelló 
Esportiu Municipal, Gran Revetla de 
Sant Llorenç amb Ritmo Menorca, DJ 
Joe Diem i Yorch Violinista.

Diumenge, 14 d'agost
A les 9.00 hores, la Banda de Corne-
tes i Tambors d'Alaior, la Colla Ge-
gantera i Grallera d'Alaior i la Colla 
Gegantera La Patufa de Llinars del 
Vallès faran una animada cercavila per 
avisar-nos que es reprèn la festa després 
del descans nocturn. Recorregut: carrer 
Major, 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 qual-
cada s’efectuarà des de diversos punts: 
carrer des Banyer (al costat del Con-
vent de Sant Diego), plaça Nova, avin-
guda del Reverend Pare Huguet (devora 
la font de l’escopinya) i carrer des Ra-
mal (devora Sa Cooperativa). En primer 

lloc, aniran a cercar el caixer cape-
llà a la Rectoria de l'església de San-
ta Eulàlia i, posteriorment, es dirigiran 
al carrer de Sant Pancraç per recollir 
la caixera batlessa perquè s’uneixi a la 
qualcada. Seguidament, recorregut per 
diversos carrers del poble.

A les 10.30 hores, arribada de la qualca-
da a l’església de Santa Eulàlia. Tot se-
guit es dirigirà cap a l’Ajuntament, on 
s'incorporarà la corporació municipal.

A continuació es traslladarà la imat-
ge de sant Llorenç des de l’Ajuntament 
fins a l’església de Santa Eulàlia. 
L'acompanyarà un grup de joves en-
diumenjats amb vestits menorquins 
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d’antany i la Banda Juvenil d’Alaior.
Posteriorment, Missa de Caixers ofi-
ciada pel caixer capellà, mossèn Joan 
Tutzó Sans. En el transcurs de la missa 
es repartirà aigua-ros.

Celebrada la missa, els caixers faran un 
caragol pel poble i es dirigiran a sa Plaça 
per iniciar el Jaleo, que serà interpretat 
per la Banda de Música d’Alaior. (Com 
en els darrers anys, es mantindrà el ma-
teix recorregut dels caixers durant el 
Jaleo: carrers Coll des Palmer, Sant Die-
go Vell i es Carreró, carrer de Santia-
go Pons Quintana, s'Androna, s'Arraval, 
plaça de l'Església i carrer Menor). Quan 
comenci la segona volta, amb la tonada 
d’un alegre pasdoble, es donarà la can-
ya i la cullereta als caixers participants.

Acabat el Jaleo, els caixers acomiadaran 
la caixera batlessa davant l’Ajuntament 
i, acte seguit, el caixer capellà davant 
la Rectoria. A continuació deixaran la 
bandera a l’Ajuntament, mentre a sa 
Plaça sona la samba.

Al capvespre, els cavallers obsequiaran 
el veïnat amb la visita de l’aigua-ros.

A la plaça des Ramal, a les 20.00 hores, 
més música i ball amb el Grup Folklòric 
Tramuntana de Ciutadella, tota una 
demostració de folklore menorquí amb 
un esplèndid vestuari. Ho organitza: 
Ajuntament d’Alaior.

A les 20.30 hores, 49a Desfilada de 
Carrosses sota el lema "Videojocs de 
sempre". Una mostra de la creativitat i 
l'animació de la gent d'Alaior.

Animaran la desfilada la Colla Gegante-
ra i Grallera d'Alaior, la Colla de Gegan-
ters i Grallers La Patufa de Llinars del 
Vallès, les colles convidades d'altres po-
bles de Menorca i la Banda de Cornetes 
i Tambors d'Alaior. Les carrosses es con-
centraran 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, es 
Ramal, Miguel de Cervantes i Comerç. 
En el transcurs del recorregut tindrà lloc 
una divertida batalla de paperets i ser-
pentines.

Al costat del Pavelló Esportiu Municipal, 
a la pista de patinatge, actuació musical 
de Binigaus Band a partir de les 23.30 
hores.

Al costat del Centre de Salut, a les 00.30 
hores, esclat de focs artificials, que 
llançarà l’empresa Pirotécnica Lluch. Es 
recomana veure els focs des de la zona 
escolar, preferentment del carrer de les 
Escoles i entorn del poliesportiu.

Després dels focs, al costat del Pa-
velló Esportiu Municipal, continuarà 
l’actuació de Binigaus Band i DJ Sas-
tre.
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Dilluns, 15 d'agost
Missa en record dels nostres difunts, 
a les 12.00 hores, a l'església de Santa 
Eulàlia.

Acte d'homenatge i reconeixement a 
la Policia Local i a l’Agrupació de Vo-
luntaris de Protecció Civil. A la Sala de 
Cultura de Sant Diego, a les 13.00 hores.

Al Cós, a les 18.00 hores, Corregudes 
de Sant Llorenç (amb cavall i a peu). 
Els participants es disputaran impor-
tants premis i trofeus concedits per 

l’Ajuntament d’Alaior. Ho organitzen: 
Club Hípic Alaior i Club Lô Esport At-
letisme.

Al Pavelló Esportiu Municipal, a les 
20.00 hores, Festival de Patinatge 
Sant Llorenç: "Walt Disney". Ho orga-
nitzen: Club Patinatge Alaior i Ajunta-
ment.

Festival d’humor a càrrec d'Ismael 
Beiro i Alexis Larios, a les 22.30 hores, 
a la plaça Nova.

Alaior, agost de 2022
El batle

José Luis Benejam Saura
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EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS

Exposició de Marcel Villier, de dimarts a diumenge, de l'1 al 31 de juliol. Horari: d'11.00  a 
14.00 i de 18.00 a 21.00 hores, al pati de sa Lluna. Ho organitza: Ajuntament d'Alaior.

Exposició dels alumnes de pintura i dibuix del curs 2021-2022. Horari: de dimarts a diu-
menge, del 15 al 31 de juliol, en horari d'11.00 a 14.00 i de 18.00 a 21.00 hores, a la Sala de 
Cultura de Sant Diego.

LOAC, Alaior Art Contemporani, impressionant col·lecció d’obres d’art contemporani 
d’artistes tan reconeguts internacionalment com Joan Miró, Miquel Barceló, Marina Abra-
movic, Antonio López, Jaume Plensa, Antonio Saura i Antoni Tàpies. Ubicada al carrer de San-
tiago Pons Quintana 56. Pot visitar-se de dimarts a diumenge, de 10.30 a 14.00 i de 17.30 a 
21.00 hores.

Del 27 de juliol al 15 d’agost, accés gratuït als espais museístics del Centre Cultural Con-
vent de Sant Diego a tota la ciutadania resident al municipi d’Alaior.

Exposició «Nardo» a la Sala de Cultura de Sant Diego. Oberta de dimarts a diumenge del 5 al 
21 d'agost, en horari de 19.00 a 21.00 hores. Ho organitza: Ajuntament d'Alaior.

VISITA LLIURE A L’ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA I ALS REFUGIS DE LA GUERRA CIVIL. 
Visita autònoma i lliure que els visitants poder fer durant un 30 minuts, acompanyats sem-
pre de plafons informatius. Inclou: interior de l’església i terrats, a més dels refugis antiaeris 
de la Guerra Civil. De dilluns a divendres: de 10.30 a 13.30 h i de 18.30 a 20.30 h, i dissabtes 
de 10.30 a 13.30 h. Des de juliol fins al segon cap de setmana de setembre. Més informació a 
info@rutaturisticaalaior.com o al telèfon +34 696 138 954.

VISITA TEATRALITZADA PEL NUCLI HISTÒRIC D’ALAIOR + DEGUSTACIÓ. La història ex-
plicada de mans de personatges de l’època. Una interpretació que encantarà els mes petits. 
Degustació final. Els dimecres, a les 18.30 hores, des del Convent de Sant Diego. Des de juliol 
fins al segon cap de setmana de setembre. Imprescindible reservar a l’adreça info@rutaturis-
ticaalaior.com o al telèfon +34 696 138 954.
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NOTES:

1. A partir del dijous 4 d'agost es podrà adquirir un exemplar de l’edició extraor-
dinària de la revista del diari Menorca, dedicada especialment a les festes i a la cul-
tural local. Podeu recollir-la a l’Ajuntament, a la Biblioteca, al Punt d’Informació 
Turística o al Club de Jubilats pel preu subvencionat de 3,5 €.

2. El parc d’atraccions estarà instal·lat a la zona escolar.

3. Durant els dies de festa està prohibit aparcar els vehicles als carrers cèntrics de 
la població. Es destinen a l’estacionament els extrems dels carrers Bassa Roja, Bal-
mes, Ramal, es Banyer, Santiago Pons Quintana, Cala en Busquets, avinguda de la 
Verge del Toro, polígon industrial, aparcament de la glorieta de Son Bou i aparca-
ment de Sa Teulera.

4. Es demana col·laboració per mantenir net el poble. No tireu fems al terra i em-
prau les papereres i els contenidors de reciclatge. Si és possible, utilitzau gots de 
cartó, que són més ecològics. I, per favor, tractau de no saturar les zones de conte-
nidors. Si ja estan plens, no hi afegiu més fems; esperau l'endemà.

5. S’avisa que la desfilada de carrosses tindrà el seu punt final a l'avinguda del Pare 
Huguet (devora la font de l'escopinya), on es desfarà. Per aquest motiu, aquesta 
zona i l'aparcament del carrer Comerç quedaran bloquejats temporalment i no es 
permetrà l'entrada i sortida de vehicles. Disculpau les molèsties.

6. S’agraeix la col·laboració en diversos actes de les festes a l’Hotel Playa Azul, Ho-
tel Paradís Blau de Cala en Porter, al Centre Cultural, i l’aportació de productes a 
COINGA, al Consell Regulador de la DO Mahón-Menorca, a Hipercentro i a Dispreu.

7. S’agraeix la col·laboració del Consell de Menorca i dels seus diferents departa-
ments.

8. Un agraïment a l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil d’Alaior i als volun-
taris d'altres poblacions per col·laborar en diversos actes de les festes; als membres 
de la Comissió de Carrosses, pels neguits i esforços desplegats, i, en general, a les 
nombroses entitats i moltíssims ciutadans i ciutadanes que cooperen de forma al-
truista i desinteressada en l’organització dels actes d’aquest programa.
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RESUM DEL BAN D’ALCALDIA

Alaiorencs, alaiorenques i visitants,

Com és sabut, des d'antic se celebren arreu dels pobles de l'illa festes de ca-
valls i cavallers, amb normes i costums que s'han anat transmetent de pa-
res a fills, unes, o que han quedat gravades en la memòria col·lectiva, altres.

L'eix central d'aquestes festes populars ve configurat per la qualcada, els 
cavalls i els caixers, vertaders protagonistes i elements al voltant dels quals 
gira tota la festa.

Amb la finalitat que aquestes festes siguin una expressió d'alegria de la ciu-
tat i de qui ens visita, per mantenir-les en les seves línies de tradició i ci-
visme, i dins el rigor exigible per les seves condicions de desenvolupament, 
aquesta Alcaldia fa públics, per a coneixement i compliment general, les 
zones on es desenvoluparà la festa i els recorreguts de la qualcada suscep-
tibles de crear perill per a les persones, informació que trobareu detallada 
en el programa de festes, en aquest ban, a la seu electrònica (http://alaior.
sedelectronica.es) i al portal de transparència.

Es recorda també que la participació activa en els diferents actes és vo-
luntària i implica l'acceptació i acatament d’allò que expressen els Proto-
cols de les festes (http://alaior.sedelectronica.es). Per això, qualsevol perso-
na que es trobi dins els espais de desenvolupament d'aquests actes festius 
hi és per voluntat pròpia, fet que implica que accepta de forma personal 
les conseqüències d'un possible contratemps o accident i que assumeix pel 
seu compte el risc que això comporta i les seves possibles conseqüències. 
Aquesta conducta eximeix l'Ajuntament de responsabilitat, llevat que se'n 
demostri culpa o negligència, ja que el dany neix de la negligència de qui 
assumeix el risc i qui assumeix el risc té, per tant, l'obligació jurídica de su-
portar-lo.

Aquesta Alcaldia confia, tanmateix, en la responsabilitat dels participants 
i en la seva col·laboració en el bon desenvolupament de les festes de Sant 
Llorenç.

Alaior, agost de 2022

El batle
José Luis Benejam Saura



20Recomanacions

No consumiu begudes 
alcohòliques, o feis-ho 
amb molta moderació,
sobretot quan vulgueu 
anar a la zona de perill.

No mogueu la persona 
ferida.

En cas d’accident durant 
el Jaleo, aixecau la mà i 
dirigiu-vos als vigilants de 
Creu Roja (ubicats en un 
balcó de la plaça).

Portau calçat tancat per 
evitar caigudes i/o trepit-
jades.

Durant el Jaleo, el punt 
de socors de la Creu Roja 
està ubicat al carrer de  
Santa Rita.

Ajudau a fer pas a l’equip 
de Creu Roja per poder ar-
ribar a la persona acciden-
tada al més ràpid possible.

Beveu aigua, protegiu-vos 
amb gorra o capell,
posau-vos protecció solar.

Fora de l’horari del Jaleo, 
en cas d’accident s’ha de 
telefonar al 061 o a la Po-
licia Local (971 37 13 20).

No us apropeu a la zona 
de cavalls amb cotxets 
infantils.

Agraïm la vostra col·laboració.
Facem entre tots unes festes més segures!
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Nunca habrá habido un Sant Llorenç 

como el que vamos a vivir este año. Qué 
ganas tenemos todos de disfrutar de nues-
tras fiestas mayores tras dos años en los que 
la pandemia nos ha privado de ellas y de 
tantas otras actividades. El sentimiento de 
unión y hermandad que, cada año, generan 
las fiestas entre alayorenses y visitantes es 
verdaderamente sensacional y conveniente.

La alegría invadirá nuestros corazones, 
nuestras casas y calles. Nos merecemos 
compartirla. Esta vez, muy particularmente, 
sobran los motivos para ello. Eso sí, al tiem-
po que revivimos los grandes acontecimien-
tos que nos aguardan, permitidme que os 
sugiera que en algún momento tengamos 
un recuerdo para aquellas personas que nos 
han dejado a lo largo de estos últimos años 
como consecuencia de la covid-19.

Por otro lado, os propongo un brindis 
-puede ser con agua (algo tan bueno no 
puede dar mala suerte)– por quienes nos 
han cuidado de una u otra forma en los 
peores escenarios del coronavirus, esto es, el 
personal sanitario, la Policía Local, la Guar-
dia Civil, Protección Civil, las Fuerzas Arma-
das, las trabajadoras sociales, los responsa-
bles de atención a mayores, los servicios de 
limpieza y tantos profesionales más. ¡Este 
Sant Llorenç va por todos vosotros!  

Entre las múltiples actividades progra-
madas a lo largo de estos próximos días, 
como muestra de gratitud de todos los 
alayorenses, el lunes 15 de agosto, home-
najearemos a los hombres y mujeres que 
constituyen el cuerpo de Policía Local y la 
Agrupación de Protección Civil de Alaior. Se 
trata de un reconocimiento público a tanto 
esfuerzo y dedicación constante, especial-
mente a lo largo de esta pandemia que no 
ha desaparecido, que continúa expandién-
dose.

En efecto, tenemos mucho por lo que 
sentirnos orgullosos, en estas fechas y cada 

día del año. Alaior evo-
luciona, se mueve, 
avanza en la mejor di-
rección, forjando la di-
versidad de la que to-
dos formamos parte. Nuestras tradiciones y 
costumbres nos muestran todo lo que nos 
une y deseamos compartir, y dirigen nues-
tra mirada hacia el mejor futuro en común. 

Serán muchos los reencuentros, muchas 
las sensaciones recuperadas. Éste será un 
Sant Llorenç emocionante. Creo que es pri-
mordial que, entre todos, dotemos de sensa-
tez cuanto tenga que ver con la celebración 
de nuestras estimadas fiestas, facilitando en 
lo posible su labor a quienes trabajan para 
que los demás disfruten de todo lo orga-
nizado. 

Un año más, deseo expresar mi más sin-
cero agradecimiento a todas las personas 
que hacen posible nuestras fiestas mayo-
res. Junto a los responsables de las distin-
tas entidades culturales, deportivas y socia-
les de Alaior, así como a Simón Orfila, que 
preparan alguna de las actividades previs-
tas, también doy las gracias a la Comisión 
de Fiestas, a la Junta de Caixers, a la Briga-
da Municipal y, de nuevo, a la Policía Local, 
a Protección Civil, a los servicios de limpie-
za viaria, a la Cruz Roja, a la Guardia Civil…  

Quiero animaros a utilizar la etiqueta 
#GloriósSantLlorenç22 al publicar en redes 
sociales imágenes o comentarios que guar-
den relación con nuestras fiestas. Estas se-
manas, más que nunca, Alaior es un espacio 
ilusionante abierto al mundo, en el que la 
diversión abre paso al respeto entre todos. 
Os deseo unas muy felices Fiestas Mayores 
de Sant Llorenç.

Gloriós Sant Llorenç 2022! 

  
José Luis Benejam
Alcalde de Alaior
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Programa oficial 
de las fiestas mayores que, en honor a san Lorenzo,

se celebrarán en esta ciudad del 30 de julio al 15 de agosto de 2022

Ajuntament d’Alaior

A 
  

 L
  

  A
I     O

    R

28º Torneo Sant Llorenç de Voleibol 
Playa, a las 9.00 horas, en la playa de 
Cala en Porter. Organizan: Club Voleibol 
Alaior y Ayuntamiento de Alaior.

18º Torneo Sant Llorenç de Bádmin-
ton, a las 10.00 horas, en el Pabellón 
Deportivo. Organizan: Club Bádminton 
Alaior y Ayuntamiento.

Tradicional Glosat de Sant Llorenç, a 
cargo de Glosadors de Menorca. Calle 
Sa Bassa Roja (al lado del Bar Cal Bon 
Jesús), a las 20.30 horas. Una buena for-
ma de poner humor a las fiestas y con-
servar las tradiciones.

Concierto Sa Lluna Actua, con Desen-
caixades, a las 21.00 horas, en el Con-
vent de Sant Diego. Entradas a la venta 
en giglon.com. Precio: 5 €.

Domingo, 31 de julio

Lunes, 1 de agosto
12ª Exhibición Sant Llorenç de Aiki-
do, a las 20.00 horas, en la plaza Ramal. 
Organizan: Club Aikido Alaior y Ayunta-
miento de Alaior.

Noche de Karaoke, a las 21.00 horas, 
en Sa Plaça. Organizan: Ayuntamiento 
de Alaior, Restaurante Pizzería Casino y 
Bar Ca na Divina.

Sábado, 30 de julio
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37ª Carrera Popular Sant Llorenç, a 
las 19.30 horas, con salida desde Sa 
Plaça. Organizan: Club Lô Esport Atle-
tisme y Ayuntamiento de Alaior.

Encuentro de Baile en Línea con Vic-
ky Gómez, a las 19.30 horas, en plaza 
Nova. Organiza: Escola Tot Ball.

Actuación musical con Ícar Toset y 
Ara Martí, a las 21.00 horas, en Sa 
Plaça.

15ª edición del Cine al Aire Libre 
(proyección de películas en versión 
original con subtítulos en castellano): 
Mediterráneo (2021), de Marcel Ba-
rrena, en el patio de Sa Lluna, a las 
21.30 horas. Entrada libre. Organizan: 
Ayuntamiento y Amigos y Amigas de 
Alaior.

Martes, 2 de agosto

Miércoles, 3 de agosto
El centro de la población acoge una 
nueva jornada del Mercat de Nit, de 
las 19.00 horas a las 23.00 horas.

Exhibición Sant Llorenç de Gimnasia 
Rítmica, a partir de las 19.00 horas, en 
la plaza Es Ramal. Organizan: Club Gim-
nasia Rítmica Alaior y Ayuntamiento de 
Alaior.

Para los más pequeños, cuentacuentos 
Contes glosats & Glosa contada con 
Glosadors de Menorca, a las 19.30 ho-
ras, en la terraza de la Biblioteca. Orga-
nizan: Xarxa de Biblioteques de Menor-
ca y Ayuntamiento de Alaior.

Actuación musical de Serendipia Trio, 
a las 20.30 horas, en Sa Plaça.

Presentación de una nueva edición de 
la revista especial que el diario Me-
norca, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Alaior, dedica a las fies-

tas de Sant Llorenç, una publicación 
que nos permitirá conocer a los prota-
gonistas y varios aspectos de las fies-
tas y la cultura del pueblo. En el Centre 
Cultural Convent de Sant Diego, a las 
19.30 horas. Precio de venta del ejem-
plar: 3,5 €. Para cerrar el acto, presenta-
ción de la portada ganadora del Concur-
so para Ilustrar la Portada del Programa 
de Fiestas Sant Llorenç 2022. Ganador 
del concurso 2020: Carlos Andrés Salda-
rriaga Isaza.
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Viernes, 5 de agosto
27º Torneo Sant Llorenç de Tenis de 
Mesa, a las 17.00 horas, en la plaza Es 
Ramal. Organizan: Club Tenis de Mesa 
Alaior y Ayuntamiento.

Como inicio de fiestas, los más peque-
ños están invitados a participar en el 
Taller de plumeros para dar notas de 
humor y color al acompañamiento de 
los gigantes y cabezudos. En la calle 
Major, a partir de las 18.00 horas.

En Sa Plaça, a las 19.00 horas, Llorenç y 
Eulàlia, con el Moro Xoroi y la Fadri-
neta de Biniedrís, acompañados por la 
música de Rondalla y el Grup de Ball 
d’Alaior, os esperan. ¡Venid a ver cómo 
se visten de gala para las fiestas de Sant 
Llorenç! La Colla Gegantera local y los 
Grallers tendrán el honor de vestirlos.

Cuando estén bien guapos, abrirán el 
primer baile gigante de las fiestas y 
realizarán un pequeño recorrido pasan-

do por Carrer Nou, Es Carreró, Es Verge-
ret, La Sala y, finalmente, se dirigirán al 
Ayuntamiento.

9ª Exhibición Sant Llorenç de Agility. 
A las 21.00 horas, en el campo de fút-
bol 7 anexo al Pabellón Deportivo Mu-
nicipal. Organizan: Club Agility Alaior, 
Asociación Canina Deportiva de Alaior 
y Ayuntamiento de Alaior.

Actuación musical con El Linares y su 
banda, a las 22.00 horas, en Sa Plaça.

Jueves, 4 de agosto
32º Torneo Sant Llorenç de Partidas 
Rápidas de Ajedrez, a las 18.30 horas, 
en la plaza Es Ramal. Organizan: Cen-
tro Cultural de Alaior (sección Ajedrez) y 
Ayuntamiento de Alaior.

Es Cosa de Jóvenes, de Agustín El Casta, 
espectáculo dedicado a los jóvenes, a los 
no tan jóvenes, a los que creen que toda-
vía son jóvenes y a los que ya ni se acuer-
dan. Un show que ha hecho reír a miles 

de personas de Mallorca y que ahora lle-
ga a Menorca. En el patio del IES Josep 
Miquel Guàrdia, a las 21.00 horas. Precio 
entrada/donativo anticipada: 23 €. Pre-
cio en taquilla: 25 €. Puntos de venta: 
Ca na Divina (Alaior), Clips (Mahón), Sa 
Llibreria (Es Mercadal) y Juguettos Ca na 
Juana (Ciutadella).
Organiza: Asociación ASPANOB. Colabo-
ra: Ayuntamiento de Alaior.
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Sábado, 6 de agosto
Fiesta de la espuma para toda la fa-
milia, a les 11.30 horas, en la pista de 
patinaje, a cargo de Ritmo Menorca.

A partir de las 12.00 horas, en Sa Plaça, 
y hasta terminar existencias, reparto de 
las pulseras de Sant Llorenç 2022. 

32º Torneo Sant Llorenç de Automo-
delismo, en la pista de Es Cós. Velocidad 
y emoción a las 18.00 horas. Organizan: 
Club de Automodelisme Alaior y Ayun-
tamiento.

Cenas de vecinos en las calles de 
Alaior y Aloencanta
El grupo Dit i Fet de cantores itineran-
tes de Alaior y grupos de cantores de 
otros pueblos de Menorca recorrerán las 
calles de la población para visitar las ce-
nas de vecinos, poniendo un toque mu-

sical a la velada. Sa Plaça será el punto 
de encuentro y el epicentro de la salida 
de los grupos a las nueve de la noche, y 
será también el punto de reunión y des-
pedida conjunta hacia la medianoche 
(horarios aproximados). Organizado por 
Dit i Fet y Ayuntamiento de Alaior, con 
la colaboración de los grupos de canto-
res invitados.

Concierto - verbena “Huracán a Ban-
da”, a cargo de la Orquesta Huracán 
y la Banda de Música des Migjorn 
Gran. A las 23.00 horas, en el patio del 
IES Josep Miquel Guàrdia. Entradas a 
la venta en: Ferretería Carreras Ca Ses 
Mudaines, Restaurante Pizzería Casino, 
Bar Restaurant Can Jaumot. Precio: an-
ticipadas, 8 €; taquilla, 10 €.

Domingo,7 de agosto
8ª edición del Campeonato Sant Llo-
renç de Compak Sporting. A las 9.00 
horas, en el camino de Loreto. Organi-
zan: Club Deportivo de Caza de Alaior y 
Ayuntamiento de Alaior.

En la calle Eivissa, a partir de las 16.30 
horas, para poder desplazarse a la Fies-
ta de Binixems sin problemas y disfru-
tar del evento sin atascos, servicio de 
autobús de ida y vuelta ofrecido por el 
Ayuntamiento de Alaior.

En la iglesia de Santa Eulalia, a las 17.00 
horas, punto de salida de los caixers  
hacia Binixems.

Fiesta en Binixems. Tradicional replec 
(reunión) de caballos y exhibiciones 
ecuestres con el acompañamiento mu-
sical de la Banda de Alaior. Al anoche-
cer, acompañamiento de la imagen de 
san Lorenzo en comitiva hasta el pue-
blo. Organiza: Ayuntamiento de Alaior.
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Lunes, 8 de agosto
122º Partido de Fútbol Fiestas de 
Sant Llorenç: CE Alaior - CE Merca-
dal. A las 20.30 horas, en el Campo Mu-
nicipal de Deportes Los Pinos. Organi-
zado por CE Alaior y Ayuntamiento de 
Alaior.

Presentación de la revista de Sant 
Llorenç de s’Ull de Sol y actuación 
musical.  Será a las 20.30 horas, en el 
Centre Cultural Convent de Sant Diego. 
Organiza: S'Ull de Sol. Colabora: Ayun-
tamiento de Alaior.

Actuación musical de Joana Pons i Ses 
Guiterres, a les 21.00 horas, en la ave-
nida Pare Huguet. Organiza: Ayunta-
miento de Alaior.

Noche de Karaoke, a las 21.00 horas, 
en Sa Plaça. Organizan: Ayuntamiento 
de Alaior, Restaurante Pizzería Casino y 
Bar Ca na Divina.

Finalizados dichos actos, los jinetes pa-
sarán por Sa Plaça con la imagen de san 
Lorenzo. Trayecto: camino de Binixems, 
cuesta de Llimpa, Bassa de Sant Pere, 
avenida de la Indústria y calle Jaume 
II; avenida de la Verge del Toro, plaza 
de Sant Pere Nou, Camí Nou, Porrassar 
Nou, Porrassar Vell, Ample, Major y Sa 
Plaça y, tras el paso por la calle Menor, 
se trasladará la imagen del santo a la 
Casa Rectoral.  

En Sa Plaça, actuación de la Banda 
de Cornetas y Tambores de Alaior, a 
las 20.30 horas, entretanto se aguarda 
la llegada de la comitiva de san Lorenzo.

Invitación de la caixera batlessa, Ma-
ria Antonia Pons Mascaró, a parti-
cipar en las fiestas mayores de Sant 
Llorenç. Será a las 21.00 horas, en Sa 
Plaça.
 
Acto seguido, actuación de la Banda 
de Música de Alaior bajo la dirección 

de Andriy Lemekh, que interpretará 
música festiva.

Actuación musical del grupo de jóvenes 
menorquines Els Nòmades, ganadores 
del Festival Musical Talent Jove 2022, a 
las 22.30 horas, en la plaza Es Ramal. 
Organiza: Ayuntamiento de Alaior. Co-
labora: Departamento de Cultura, Edu-
cación, Juventud y Deportes del Consell 
Insular de Menorca.
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Miércoles, 10 de agosto
19º Torneo Sant Llorenç de Pádel, en 
las pistas del Club Tenis Alayor, a las 
18.30 horas. Organizan: Club Tenis Ala-
yor y Ayuntamiento de Alaior.

46º Torneo Sant Llorenç de Tenis, con 
entrega de trofeos. A las 19.00 horas, 
en el Club de Tenis. Organizan: Club Te-
nis Alayor y Ayuntamiento de Alaior.

En las calles del centro de la población, 
Mercat de Nit, de 19.00 a 23.00 horas.

Para los más pequeños, cuentacuentos 
con La Señora Tillas, a las 19.30 horas 
en la terraza de la Biblioteca. Organi-
zan: Xarxa de Biblioteques de Menorca 
y Ayuntamiento de Alaior.

9ª Exhibición Sant Llorenç de Karate, 
a las 19.30 horas, en la plaza Es Ramal. 
Organizan: Club Karate Alaior y Ayun-
tamiento de Alaior.

Taller de manualidades de fiestas, a 
cargo de Bota i Juga. Será a las 19.30 
horas, en Es Carreró.

Concierto de la Banda Juvenil de Mú-
sica de Alaior, a las 20.30 horas, en Sa 
Plaça.

A partir de las 21.00 horas, recorri-
do humorístico por el Mercat de Nit i 
show de Madò Pereta en Sa Plaça.

Martes, 9 de agosto
12º Trofeo Sant Llorenç de Billar, a las 
17.00 horas, en el Centro Cultural.  Or-
ganizan: Centro Cultural de Alaior (sec-
ción Billar) y Ayuntamiento de Alaior.

Actuación familiar Abracadabra, pro-
ducción joven y creativa de la mano de 
dos artistas que nos proponen un viaje 
extraordinario, sorprendente y diverti-
do. Una aventura llena de ilusiones que 
nos recordará que cuando Abracadabra 
está en el escenario la magia es posible. 
A las 20.00 horas, en Sa Plaça. Organiza: 
Ayuntamiento de Alaior.

31º Concurso Sant Llorenç de Salto 
de Obstáculos, a las 20.00 horas, en las 
pistas hípicas de Es Cós. Organizan: Club 

Hípic Alaior y Ayuntamiento de Alaior.

15ª edición de Cine al Aire Libre (pro-
yección de películas en versión origi-
nal con subtítulos en castellano): Los 
hermanos Sisters (2018), de Jacques 
Audiard, en el patio de Sa Lluna, a las 
21.30 horas. Entrada libre. Organizan: 
Ayuntamiento de Alaior y Amigos y 
Amigas de Alaior.

Concierto Fe de vida, de Toni Farrón. 
A las 21.30 horas, en el IES Josep Mi-
quel Guàrdia. Precio entrada anticipa-
da: 10 €. Precio entrada taquilla: 12 €. 
Entradas a la venta en la plataforma 
ticketib.com. Colabora: Ayuntamiento 
de Alaior.
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Jueves, 11 de agosto
Canto itinerante por las calles de 
Alaior con el grupo Dit i Fet. Voces en-
tonadas para vestir las calles de alegría 
y ambiente festivo. A partir de las 20.00 
horas. Organiza: Dit i Fet. Colabora: 
Ayuntamiento de Alaior.

En la plaza Nova, Holi Festival Sant 
Llorenç con Ritmo Menorca. Fies-
ta infantil para los más pequeños a las 
19.00 horas y Festival Holi a partir de 
las 23.00 horas para los jóvenes. Entra-
da gratuita. Organiza: Ayuntamiento de 
Alaior.

26º Torneo Sant Llorenç de Balonces-
to 3x3, a las 21.00 horas, en el Pabellón 
Deportivo Municipal. Organizan: CB Jo-
vent y Ayuntamiento de Alaior.

Actuación musical del grupo Jon Ba-
ren Trio, en la calle Es Ramal, junto al 

Bar Escacs, a partir de las 21.00 horas. 
Organiza: Bar Escacs.

24ª edición del Concierto Lírico Sant 
Llorenç, con el tenor Aquiles Macha-
do, la mezzosoprano Aya Wakizono, la 
soprano Alba Martínez y el bajo-barí-
tono alayorense Simón Orfila, acom-
pañados al piano por el maestro Anto-
ni Pons Morlà, que a su vez dirigirá un 
conjunto instrumental. El concierto de-
dicará sus beneficios a la entidad Cruz 
Roja. Patio del IES Josep Miquel Guàr-
dia, 21.30 horas. Entradas a la venta en 
la plataforma www.giglon.com. Pre-
cio de entradas: gold, 30 €; preferente, 
15 €; general, 6 €. Organizan: Ayunta-
miento de Alaior y Simón Orfila. Cola-
boran: Hotel Playa Azul, Hotel Paradís 
Blau de Cala en Porter.
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Viernes, 12 de agosto
Salutación de fiestas presidida por 
el alcalde, Jose Luis Benejam, con la 
asistencia de toda la Corporación mu-
nicipal, y Pregón a cargo de las her-
manas Xisca y Maria Riudavets, veci-
nas populares y arraigadas al mundo de 
la cultura local y miembros de una gran 
familia de artistas. ¡Llevan el arte y el 
humor en sus venas!  El acto tendrá lu-
gar en la avenida del Pare Huguet, a las 
20.30 horas.  

Agradecemos la colaboración de las 
profesoras intérpretes, que realizarán 
la traducción simultánea al lenguaje de 
signos para personas sordas o con dis-
funciones auditivas, a la Fundación para 
Personas con Discapacidad de Menorca 
y a la Asociación de Personas Sordas de 
Menorca.

Seguidamente, inicio de los actos pro-
tocolarios de las fiestas con las primeras 
notas del fabioler. El alcalde entrega-
rá el pendón de Sant Llorenç a la cai-
xera fadrina, Martina Llambias Benítez, 
acompañada por el caixer pagès, Juan 
Moll Truyol; la caixera casada, Catalina 
Rotger Benítez, y el fabioler de la qual-
cada, Cristóbal Vinent Riudavets.

A continuación, homenaje y reconoci-
miento público a la caixera Maite Ver-
ger y al caixer Josep Carreras por ha-
ber participado durante 25 años en la 
qualcada.

Finalizado el acto, con el son del tam-
bor y el fabiol se trasladará el pendón 
de Sant Llorenç al Ayuntamiento. Se-
guidamente se invitará al pueblo a un 
refrigerio ante el edificio consistorial.

A las 21.30 horas, en la avenida del Pare 
Huguet, actuación del grupo Nosolo-
gospel.

Actuación musical en calle Es Ramal, a 
las 22.30 horas. Organizan: Bar ViTaCa y 
Pizzería La Fontana II.

Espéctaculo de Sant Llorenç con el 
grupo Avalanx, el energético nue-
vo proyecto musical de Isaac Masca-
ró Nevado. Será en Sa Plaça, a les 23.00 
horas. A continuación actuará el DJ  
Ivan Belier.

A partir de la medianoche, pasacalles 
musical por la población con los grupos 
Bon Ball Tenim y S’Esclat. Inicio en el 
polideportivo.
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Sábado, 13 de agosto
A las 10.00 horas, una representación de 
la Junta de Caixers acompañada por el 
fabioler y varios jinetes efectuará la ha-
bitual visita del “Gloriós Sant Llorenç” 
e invitará a la población a participar en 
los actos festivos.

Pasacalles musical desde Es Ramal has-
ta Sa Plaça con la batucada BatuLô. A 
partir de las 12.00 horas.

Gran actuación del disc-jockey interna-
cional Joe Diem, a las 12.00 horas, en 
Sa Plaça.

A las 13.30 horas, en plaza Es Fossar, 
fotografía de todos los Lorenzos de 
Alaior.

A las 16.30 horas, salida desde el Ayun-
tamiento de la Colla Gegantera i Gra-
llera de Alaior, junto con la Colla Ge-
gantera La Patufa de Llinars del Vallès 
y colles invitadas de otros pueblos de 
la isla, acompañados por la Banda de 
Cornetas y Tambores de Alaior. Re-
corrido: calles Major, Ample, Porrassar 
Vell, Caminet des Pou Nou, Sant Pan-
craç, Camí Nou, plaza Nova, Bèrrecs, 
Grillons, Retxats, cuesta de l’Església, Es 
Carreró, Nou, Sa Plaça y Major.

A las 17.00 horas, el fabioler se diri-
girá al Ayuntamiento para solicitar 
permiso al caixera batlessa para ini-
ciar la qualcada. A continuación, en-
trega de la bandera de Sant Llorenç a 
la caixera fadrina.

El replec de la qualcada se realizará 
desde cuatro puntos diferentes: calle 
Es Banyer (al lado del Convent de Sant 
Diego), plaza Nova, avenida del Reve-
rend Pare Huguet (al lado de la fuente) 
y calle Es Ramal (al lado de Sa Coope-
rativa).

A continuación la qualcada se dirigirá a 
la Rectoría, donde se incorporará el cai-
xer capellà, reverendo Joan Tutzó Sans.

Seguidamente, se encaminará hacia la 
Casa Consistorial, donde la caixera bat-
lessa, María Antonia Pons Mascaró, y el 
representante de la Policía Local, Car-
los Camps Palliser, se incorporarán a la 
qualcada.

A continuación se ofrecerá el Gin del 
Poble a toda la ciudadania.

La qualcada realizará varios caragols 
(caracoles) por la población. Una vez fi-
nalizados, se dirigirá hacia la ermita de 
Sant Pere Nou.

A las 18.00 horas, la Banda de Músi-
ca de Alaior animará el trayecto hasta 
la ermita de Sant Pere Nou con su re-
pertorio más festivo. A las 20.00 horas 
se celebrarán solemnes Completas con 
la asistencia de los miembros de la Cor-
poración municipal. Acto seguido ten-
drá lugar la Beguda dels Caixers junto 
a la ermita.

NOTA: la Banda de Música de Alaior 
iniciará su actuación frente a la Biblio-
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Domingo, 14 de agosto
A las 9.00 horas, la Banda de Corne-
tas y Tambores de Alaior, la Colla Ge-
gantera i Grallera de Alaior y la Co-
lla Gegantera La Patufa de Llinars del 
Vallès realizarán un animado pasacalles 
para avisarnos de que se retoma la fies-
ta tras el descanso nocturno. Recorri-
do: calles Major, Bassa Roja, Ruiz i Pa-
blo, Miguel de Cervantes, Ramal, Nou, 
Sa Plaça y calle Major.

A las 9.00 horas, el replec de la qual-
cada se realizará desde varios puntos: 
calle Es Banyer (al lado del Convent de 
Sant Diego), plaza Nova, avenida del Re-
verend Pare Huguet (al lado de la fuen-
te) y calle Es Ramal (al lado de Sa Coo-
perativa). En primer lugar, recogerán al 
caixer capellà de la Rectoría de Santa 

Eulalia y, posteriormente, se dirigirán a 
la calle Sant Pancraç para recoger a la 
caixera batlessa para que se una a la 
qualcada. A continuación, recorrido por 
varias calles del pueblo.

A las 10.30 horas, llegada de la qual-
cada a la iglesia de Santa Eulalia. Se-
guidamente se dirigirá al Ayuntamien-
to, donde se incorporará la Corporación 
municipal.

A continuación se trasladará la imagen 
de san Lorenzo desde el Ayuntamiento a 
la iglesia de Santa Eulalia. Será acompa-
ñada por un grupo de jóvenes acicala-
dos con vestidos menorquines tradicio-
nales y por la Banda Juvenil de Alaior.

teca y llegará a la ermita de Sant Pere 
Nou antes de las 20.00 horas. Agradece-
mos la colaboración de los vecinos por 
facilitar el recorrido y respetar el traba-
jo de los músicos.

Acabados estos actos, Jaleo en Sa Plaça 
interpretado por la Banda de Música 
de Alaior. Como en los últimos años, 
se mantendrá el mismo recorrido de los 
caixers durante el Jaleo: calles Coll des 
Palmer, Sant Diego Vell y Es Carreró, ca-
lle Santiago Pons Quintana, S’Androna, 
S’Arraval, plaza Església y calle Menor.

Para empezar, los caixers realizarán un 
caragol pasando por Sa Plaça. Tras dos 
vueltas de jaleo, realizarán caragols por 

las calles del pueblo e irán a despedir, en 
primer lugar, a la caixera batlessa en el 
Ayuntamiento y, después, se dirigirán a 
la Rectoría para despedir al caixer cape-
llà. La qualcada se disolverá en el Munt 
de l'Àngel, menos los miembros de la 
Junta de Caixers que acompañarán a la 
caixera fadrina a su domicilio.

Al terminar el Jaleo, refrigerio para la 
población en la Sala de Actividades Ciu-
dadanas del Ayuntamiento.

A las 24.00 horas, junto al polideporti-
vo, Gran Verbena de Sant Llorenç con 
Ritmo Menorca, DJ Joe Diem y Yorch 
Violinista.



33

Posteriormente, Missa de Caixers ofi-
ciada por el caixer capellà, reverendo 
Joan Tutzó Sans. En el transcurso de la 
misa se repartirá aigua-ros (agua de 
rosas).

Celebrada la misa, los caixers realizarán 
un caracol por el pueblo y se dirigirán a 
Sa Plaça para iniciar el Jaleo, que será 
interpretado por la Banda de Música 
de Alaior. (Se mantendrá el mismo re-
corrido de los caixers durante el Jaleo: 
calles Coll des Palmer, Sant Diego Vell y 
Es Carreró; calle Santiago Pons Quinta-
na, S’Androna, S’Arraval, plaza Església 
y calle Menor). Al empezar la segunda 
vuelta, con la música de un alegre paso-
doble, se entregarán las cañas y cucha-
rillas a los caixers participantes.

Al terminar el Jaleo, los caixers des-
pedirán a la caixera batlessa frente al 
Ayuntamiento y, acto seguido, al caixer 
capellà frente a la Rectoría. A continua-
ción dejarán la bandera en el Ayunta-
miento mientras en Sa Plaça suena la 
samba.

Por la tarde, los jinetes obsequiarán a 
los vecinos con su visita del aigua-ros.

En la plaza Es Ramal, a las 20.00 ho-
ras, más música y baile con el Grup 
Folklòric Tramuntana de Ciutadella, 
toda una demostración de folklore me-
norquín con un espléndido vestuario. 
Organiza: Ayuntamiento de Alaior.

A las 20.30 horas, 49º Desfile de Ca-
rrozas bajo el lema "Videojuegos de 
siempre". Una muestra de la creativi-
dad y la animación de la gente de Alaior. 
¡Contará con más de 500 participantes!  

Animarán el desfile la Colla Gegantera i 
Grallera de Alaior, la Colla de Geganters 
i Grallers La Patufa de Llinars del Vallès, 
las colles invitadas de otros pueblos de 
Menorca y la Banda de Cornetas. Las 
carrozas se concentrarán en la aveni-
da Verge del Toro. Itinerario: Camí Nou, 
plaza Nova, calles Porrassar Nou y Po-
rrassar Vell, Ample, Major, sa Plaça, Ca-
rrer Nou, Es Ramal, Miguel de Cervantes 
y Comerç. En el transcurso del recorrido 
se desarrollará una divertida batalla de 
confeti y serpentinas.

Al lado del Pabellón Deportivo Munici-
pal, en la pista de patinaje, actuación 
musical de Binigaus Band a partir de 
las 23.30 horas.

Junto al Centro de Salud, a las 00.30 
horas, estallido de fuegos artificia-
les, que lanzará la empresa Pirotécni-
ca Lluch. Se recomienda ver los fuegos 
desde la zona escolar, preferentemente 
de la calle Ses Escoles y entorno del Pa-
bellón Deportivo Municipal.

Terminados los fuegos, junto al Pabe-
llón Deportivo Municipal, continuará la 
actuación de Binigaus Band y DJ Sas-
tre.
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Lunes, 15 de agosto
Misa en recuerdo de nuestros difun-
tos, a las 12.00 horas, en la iglesia de 
Santa Eulalia.

Acto de homenaje y reconocimiento 
a la Policía Local y a la Agrupación 
de Voluntarios de Protección Civil.  En 
la Sala de Cultura de Sant Diego, a las 
13.00 horas.

En el Cós, a las 18.00 horas, Carreras 
de Sant Llorenç (a caballo y a pie). Los 
participantes se disputarán importan-
tes premios y trofeos concedidos por 
el Ayuntamiento de Alaior. Organizan: 

Club Hípic Alaior y Club Lô Esport At-
letisme.

En el Pabellón Deportivo Municipal, a 
las 20.00 horas, Festival de Patinaje 
Sant Llorenç: "Walt Disney". Organi-
zan: Club de Patinatge Alaior y Ayun-
tamiento.

Festival humorístico con Ismael Beiro 
y Alexis Larios, a las 22.30 horas, en la 
plaza Nova.

Alaior, agosto de 2022
El alcalde

José Luis Benejam Saura
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EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES

Exposición de Marcel Villier, de martes a domingo, del 1 al 31 de julio. Horario: de 11.00 a 
14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, en el patio de Sa Lluna. Organiza: Ayuntamiento de Alaior.

Exposición de los alumnos de pintura y dibujo del curso 2021-2022, de martes a domin-
go, del 15 al 31 de julio. Horario: de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, en la Sala de Cul-
tura Sant Diego.

Lôac, Alaior Art Contemporani, impresionante colección de obras de arte contemporáneo de 
artistas tan reconocidos internacionalmente como Joan Miró, Miguel Barceló, Marina Abra-
movic, Antonio López, Jaume Plensa, Antonio Saura y Antoni Tàpies. Ubicada en la calle San-
tiago Pons Quintana 56. Puede visitarse de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 
21.00 horas.

Del 27 de julio al 15 de agosto, acceso gratuito a los espacios museísticos del Centre Cultural 
Convent de Sant Diego a todos los ciudadanos residentes en el municipio de Alaior.

Exposición “Nardo” en la Sala de Cultura Sant Diego. Abierta de martes a domingo del 5 al 21 
de agosto. Horario: de 19.00 a 21.00 horas. Organiza: Ayuntamiento de Alaior.

VISITA LIBRE A LA IGLESIA DE SANTA EULALIA Y A LOS REFUGIOS DE LA GUERRA CIVIL.
Visita autónoma y libre que los visitantes podrán realizar en unos 30 minutos, acompañados 
siempre de paneles informativos. Incluye: interior de la iglesia y sus azoteas, además de los re-
fugios antiaéreos de la Guerra Civil. De lunes a viernes: de 10.30 a 13.30 h y de 18.30 a 20.30 
h, y sábados de 10.30 a 13.30 h. Desde julio hasta el segundo fin de semana de septiembre. Más 
información en info@rutaturisticaalaior.com o al teléfono +34 696 13 89 54.

VISITA TEATRALIZADA POR EL NÚCLEO HISTÓRICO DE ALAIOR + DEGUSTACIÓN. La his-
toria contada de manos de personajes de la época. Una interpretación que encantará a los más 
pequeños. Degustación final. Los miércoles, a las 18.30 h, desde el Convent de Sant Diego. Des-
de julio hasta el segundo fin de semana de septiembre. Imprescindible reservar en la dirección 
info@rutaturisticaalaior.com o al teléfono +34 696 138 954.
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NOTAS:

1. A partir del jueves 4 de agosto se podrá adquirir un ejemplar de la edición ex-
traordinaria de la revista del diario Menorca, dedicada especialmente a nuestra 
ciudad. Puede recogerse en el Ayuntamiento, en la Biblioteca, en el Punto de Infor-
mación Turística o en el Club de Jubilados al precio, subvencionado, de 3,5 euros.

2. El parque de atracciones se instalará en la zona escolar.

3. Durante los días festivos quedará prohibido aparcar vehículos en las calles del 
centro de la población. Se destinan al estacionamiento los extremos de las calles 
Bassa Roja, Balmes, Ramal, Es Banyer, Santiago Pons Quintana, Cala en Busquets, 
avenida Verge del Toro, polígono industrial, aparcamiento situado frente a la glo-
rieta de Son Bou y aparcamiento de Sa Teulera.

4. Se solicita la colaboración ciudadana para mantener limpio el pueblo. No tire 
basura en el suelo, utilice las papeleras y los contenedores de reciclaje correspon-
dientes a cada desecho. En la medida de lo posible, use vasos de cartón, que son 
más ecológicos. Y, por favor, trate de no saturar las zonas de contenedores. Si están 
llenos, no añada más basura; espere al día siguiente.

5. Se avisa de que el desfile de carrozas tendrá su punto final en la avenida Pare 
Huguet (junto a la fuente), donde tendrá lugar su disolución. Por este motivo, di-
cha zona y el aparcamiento de la calle Comerç pueden quedar temporalmente blo-
queados y no se permitirá la entrada y salida de vehículos. Disculpen las molestias.

6. Se agradece la colaboración en varios actos de las fiestas a Hotel Playa Azul, Ho-
tel Paradís Blau de Cala en Porter y al Centro Cultural, así como la aportación de 
productos a COINGA, al Consejo Regulador de la DO Mahón-Menorca, a Hipercen-
tro y a Dispreu.

7. Se agradece la colaboración del Consell Insular de Menorca y de sus diferentes 
departamentos.

8. Un agradecimiento a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Alaior 
y voluntarios de otras poblaciones por su colaboración en varios actos de estas 
fiestas; a los miembros de la Comisión de Carrozas, por sus desvelos y esfuerzos, y, 
en general, a las numerosas entidades y muchísimos ciudadanos que cooperan de 
forma altruista y desinteresada en la organización de los actos de este programa.
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RESUMEN DEL BANDO DE ALCALDÍA

Alayorenses y visitantes:

Como es sabido, desde antiguo se celebran en todos los pueblos de la isla 
fiestas de caballos y caballeros, con normas y costumbres que se han ido 
transmitiendo de padres a hijos, unas, o que han quedado grabadas en la 
memoria colectiva, otras.

El eje central de estas fiestas populares viene configurado por la qualcada, 
los caballos y los caixers, verdaderos protagonistas y elementos en torno a 
los cuales se desenvuelve la fiesta.

Con el fin de que estas fiestas sean una expresión de alegría de la ciudad y 
de quien nos visita, para mantenerlas en sus líneas de tradición y civismo, 
y dentro del rigor exigible por sus condiciones de desarrollo, esta Alcaldía 
hace públicos, para general conocimiento y cumplimiento, las zonas donde 
se desarrollará la fiesta y los recorridos de la qualcada susceptibles de crear 
peligro para las personas, información que encontrará detallada en el pro-
grama de fiestas, en este bando, en la sede electrónica (http://alaior.sede-
lectronica.es) y en el portal de transparencia.

Así mismo, se recuerda que la participación activa en los diferentes actos es 
voluntaria e implica la aceptación y acatamiento a lo que expresan los Pro-
tocolos de las fiestas (http://alaior.sedelectronica.es). Por este motivo, cual-
quier persona que se encuentre dentro de los espacios de desarrollo de es-
tos actos festivos lo está por voluntad propia, lo que implica que acepta de 
forma personal las consecuencias de un posible contratiempo o accidente 
y que asume por su cuenta el riesgo que ello comporta y sus posibles con-
secuencias. Esta conducta exime al Ayuntamiento de responsabilidad, salvo 
que se demuestre culpa o negligencia del mismo, puesto que el daño nace 
de la negligencia de quien asume el riesgo y quien asume el riesgo tiene, 
por lo tanto, la obligación jurídica de soportarlo.

Esta Alcaldía confía, no obstante, en la responsabilidad de los participantes 
y en su colaboración en el buen desarrollo de las fiestas de Sant Llorenç.

Alaior, agosto de 2022

El alcalde
José Luís Benejam Saura
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Recomendaciones

No consumáis bebidas 
alcohólicas, o hacezlo 
con mucha moderación,
sobre todo cuando que-
ráis ir a la zona de peligro.

No mováis a la persona 
herida.

En caso de accidente du-
rante el Jaleo, levantad la 
mano y dirigíos a los vigi-
lantes de Cruz Roja (ubica-
dos en el balcón de la plaza).

Llevad calzado cerrado
para evitar caídas y/o pi-
sadas.

Durante el Jaleo, el pues-
to de socorro de la Cruz 
Roja está ubicado en la 
calle de Santa Rita.

Ayudad a hacer pasillo 
al equipo de Cruz Roja
para poder llegar a la per-
sona accidentada lo más 
rápido posible.

Bebed agua, protegeos 
con gorra o sombrero, po-
neos protección solar.

Fuera del horario del Jaleo, 
en caso de accidente se de-
berá llamar al 061 o a la Po-
licía Local (971 37 13 20).

No os acerquéis a la zona 
de caballos con carritos 
infantiles.

Agradecemos vuestra colaboración.
¡Hagamos entre todos unas � estas más seguras!
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El dilluns de Sant Llorenç tenen lloc les corregudes al Cós.
El lunes de Sant Llorenç tienen lugar las carreras en el Cós.
On monday of Sant Llorenç there is going to take place the races in Cós path.
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SANTIAGO PONS QUINTANA:
AUDÀCIA, TENACITAT I PERSEVERANÇA EN 
FAVOR DEL PROGRÉS, EL CREIXEMENT I EL 

BENESTAR D'ALAIOR
Intervenció pronunciada per Josep Pons Fraga, periodista,

editor del diari MENORCA i conseller d'Editorial Menorca, a l'acte de 
proclamació de Santiago Pons Quintana com a Fill Il.lustre d'Alaior. 

Sala de Cultura de Sant Diego, 29 d'abril de 2022.

Autor:
Josep Pons Fraga
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Avui, dia 29 d’abril de 2022, Alaior viu un acte institucional amb transcendència 
per a tot el poble i també per a Menorca: la proclamació d’un alaiorenc amb la 
més alta distinció que pot atorgar l’Ajuntament: el nomenament de fill il·lustre. 

Un fet, per tant, de dimensió social, històrica i cultural que s’inscriu en la 
història, la societat i la cultura d’Alaior entorn de l’obra, el fort compromís i la 
participació activa de Santiago Pons Quintana en l’economia, les entitats i les 
inquietuds d’Alaior. Amb motius excel·lents i mèrits singulars que el fan just i 
encertat mereixedor d’aquest màxim reconeixement municipal.

Una laudatio de qui va ser un home de combat i amb una biografia apassionant, 
com en Santiago, ha de ser forçosament sintètica i resumida, tota vegada que és 
impossible d’explicar en una breu intervenció tota la seva trajectòria en tants 
àmbits, activitats i decisions a favor d’Alaior; i també pel dinamisme i la capacitat 
emprenedora d’una personalitat polifacètica que ha deixat una fonda petjada en 
les actuals i futures generacions. 

Fins al punt que es produeix una extraordinària simbiosi: la identificació de 
Santiago Pons Quintana amb Alaior; i d’Alaior amb Santiago Pons Quintana, com 
a benefactor, promotor i impulsor d’iniciatives en la indústria, l’esport, la política 
municipal i totes les institucions locals amb què es va implicar plenament, 
exercint la presidència o la vicepresidència.

I també com a patrocinador, perquè hi va aportar i destinar nombrosos 
recursos propis com a benefactor i finançador de la gestió i funcionament de 
moltes d’aquestes entitats. Em referesc al Club Esportiu Alaior, el nou col·legi La 
Salle, el polígon industrial la Trotxa, el Centre Cultural i la Creu Roja Local, entre 
altres.

Abans de continuar, permeteu-me agrair a la corporació municipal i, en 
especial, a l’alcalde, senyor José Luis Benejam, haver-me confiat d’exposar, en 
aquest acte, els fets i actuacions que justifiquen i avalen el nomenament del nou 
Fill Il·lustre.

Perquè hi ha tres motius que m’uneixen personalment a aquest acte:

En primer lloc, perquè, com a membre de la directiva del Cercle d'Economia 
de Menorca, vaig redactar l’escrit que dia 12 de març de 2020, una setmana 
després de la mort de Santiago Pons Quintana, van registrar a l’Ajuntament els 
presidents de PIME Menorca, la Cambra de Comerç, CAEB-Menorca i el Cercle 
d’Economia (senyors Justo Saura, Francesc Tutzó, Rubén Adrián i José G. Díaz 
Montañés) per demanar la incoació de l’expedient municipal per ser declarat fill 
il·lustre d’Alaior. Aquella proposta va prosperar; ha estat tramitada i va ser 
aprovada, per unanimitat, en el Ple municipal del passat dia 6 d’abril. 
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També, perquè com a conseller d’Editorial Menorca i editor del diari Menorca 
vaig signar l’escrit d’adhesió que vam registrar per donar suport al nomenament 
de fill il·lustre, manifestant que “reconeix la seva trajectòria cívica, el compromís 
personal amb el conjunt de la població i les nombroses aportacions i realitzacions 
duites a terme en el municipi d’Alaior”.

I per la relació personal amb aquest home d’empenta i d’acció que va ser 
Santiago Pons Quintana, que, quan va ocupar la presidència de PIME-Menorca, 
del 1991 al 2000, juntament amb en Pau Seguí, em van encarregar la direcció 
del butlletí de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca, i també la responsabilitat 
professional com a cap de premsa de la Federació Empresarial Menorquina.

L’informe del senyor Jaume Reurer Morlà, regidor instructor nomenat pel Ple 
de l’Ajuntament per argumentar-ne el nomenament com a Fill Il·lustre d’Alaior, 
ho resumeix amb aquestes paraules: 

“Santiago Pons Quintana va ser un empresari alaiorenc, agent social i cultural 
implicat constantment amb el poble d’Alaior. Va dedicar la seva vida al seu 
negoci i a la família, però també es va involucrar de manera intensa i altruista 
amb el seu poble, on va néixer el 29 de juny de 1929, i morí dia 5 de març 2020, 
als 91 anys d’edat."

Efectivament, la família i la fàbrica van constituir el principal objectiu, 
preocupació i motiu d’atenció per en Santiago, però també és ben cert que 
sempre va dur Alaior en el cap i dins el seu cor.

I que va dedicar molts esforços, recursos i hores que va llevar del seu descans, 
l’empresa i el nucli familiar per impulsar el progrés i la prosperitat de la nova 
vila que el 29 d’abril de 1304 fundà el rei Jaume II de Mallorca, tal dia com avui 
fa 718 anys: Ihalor.

Santiago Pons Quintana, autodidacte, amb una gran capacitat de feina i una 
perspicaç visió de futur, va ser un empresari d’èxit, que va difondre i acreditar el 
nom d’Alaior i la marca PQ a tot el món, però també va haver d’afrontar moltes 
dificultats i superar fortes adversitats.

El batec més íntim de la seva vida, del seu entorn familiar i del seu àmbit 
professional li va aportar moments d’alegria, prestigi i triomf. Junt amb altres 
dies de tristesa, problemes i contratemps, que va afrontar amb serenitat i amb 
sentit comú.

Perquè va conèixer i patir la naturalesa humana, amb les seves febleses i 
mancances, amb anys durs, de precarietat i de privacions, fins i tot de penúries.

Com escriu l’historiador de l’economia de Menorca Alfons Méndez:
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“No procedia d’una família acomodada i els seus pares no li van deixar cap 
gran negoci en funcionament, sinó tan sols l’exemple de la laboriositat i les 
regles bàsiques de l’ofici dels sabaters, llavors molt nombrosos a Alaior.”

Però Santiago Pons Quintana mai no va defallir.

I sempre va aplicar un principi motor a la seva vida que va regir el seu dia a 
dia: fortuna audaces iuvat.

O sigui, audàcia, determinació, resolució i impuls, perquè la fortuna ajuda les 
persones valentes i emprenedores com era ell.

Però l’audàcia no basta, també cal perseverança, que en Santiago va entendre 
com a coherència, constància, feina ben feta i complir la paraula donada.

I aquí és on adquireix sentit aquest vers d’Ovidi:

Dura tamen molli saxa cavantur acqua. "Tanmateix, les dures roques són 
foradades per l’aigua." 

Un vers que expressa la tenacitat de Santiago Pons Quintana i la seva actitud 
a favor de la natural evolució de les coses.

Audàcia, perseverança i tenacitat són les tres qualitats que defineixen aquest 
emprenedor que avui evocam en aquest acte, i que sempre va dir amb orgull: 
“Som d’Alaior, som de Menorca”, perquè va exercir al llarg de tota la seva vida 
com a alaiorenc i menorquí. 

I com manifesta l’alcalde, senyor José Luis Benejam: “Santiago Pons Quintana 
és tot un referent a seguir. Emprenedor, lluitador incansable, compromès, 
solidari, atent i generós. 

Sempre disposat a col·laborar amb qualsevol idea que pogués ser bona per al 
seu poble, que tant va estimar.

Que la seva feina i el seu amor per Alaior tenguin transcendència i que es 
perpetuïn és el millor homenatge que els alaiorencs li podem fer, dignificant els 
valors que ell representa, que sempre han format part del caràcter de la gent 
d’Alaior.”

Consultada la documentació del Padró municipal d’habitants d’Alaior, en el 
capítol d’altes i baixes de la població de 1929, és inscrit amb el nom de Jaime 
Pons Quintana, amb data de naixement 27 de juny de 1929, a la casa paterna 
de Pi i Maragall, núm. 3, actualment la plaça des Ramal.

La infantesa de Santiago Pons Quintana -els anys que formen la pàtria més 
íntima, viscuda i recordada -no va ser gens fàcil perquè va estar, dramàticament 
i tràgica, marcada per la postguerra civil.



49

Especialment, quan la família pateix l’empresonament de son pare, primer, i 
del seu avi, després. Ell mateix explica que el seu pare, Santiago Pons Victory, 
“pasó un largo y terrible peregrinaje a través de varias prisiones”. Primer a Alaior, 
després a la Mola, a Palma i a Barcelona. Va estar tancat cinc anys: des de dia 9 
de febrer de 1939 fins a dia 9 de febrer de 1944.

I el seu avi, Onofre Quintana Llopis, va ser empresonat l’any 1942 per una 
falsa acusació que mai no es va poder demostrar. “Ahora estábamos completamente 
desamparados, nuestra familia herida en lo más íntimo”, explica, dolgut i sincer, 
a Libro de mi vida, que publicà el 1996. Una autobiografia revisada per l’escriptor 
Pau Faner, on descobrim en Santiago Pons Quintana en estat pur.
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Mentrestant, la seva mare, Magdalena Quintana Vinent, que havia quedat tota 
sola i que obtenia un petit jornal —en realitat un sou de pura subsistència— com 
a ajuntadora, havia de treure els seus fills endavant: en Santiago i el seu germà 
Onofre.

Aquella família ferida i desfeta es va veure obligada a traslladar-se a la casa 
dels avis materns per les dificultats d’aquells anys de misèria, malalties i plats 
buits, on menjar cada dia era missió impossible. Només disposaven de l’ajuda de 
l’àvia, Joana Vinent Villalonga; i d’un germà de sa mare, el conco Pepe Quintana 
Vinent.

I aquí permeteu-me destacar una qualitat en el caràcter indòmit del nou Fill 
Il·lustre d’Alaior: no va ser mai una persona rancorosa. Tot i haver patit tant, va 
sebre perdonar.

Home de sòlides i fermes conviccions catòliques, era conscient del terrible 
drama social que va suposar la Guerra Civil a Menorca, amb exilis, persecució, 
assassinats i repressió des de juliol de 1936 primer, i després des de 1939 la 
mateixa violència es va exercir cap a unes altres víctimes.

L’actitud d’en Santiago davant els fets dolorosos que van trasbalsar i perjudicar 
la seva família va ser de serenitat: mai no va anar a cercar culpables ni va voler 
exigir responsabilitats; tot i que, per sempre més, va ser una ferida que va dur 
endins del seu cor.

I aquell fillet, a mesura que descobria la duresa i les injustícies de la vida en 
els anys d’Alaior de la postguerra, es convertia en un adolescent i un jove que 
anava madurant ràpidament. 

De molt al·lot ja ajudava sa mare amb feines que aportassin algun ingrés per 
dur endavant aquella casa.

Podem dir que Santiago Pons Quintana ve d’una nissaga de sabaters. Son pare 
regentava una barberia situada al carrer Melians, com reflecteixen les 
contribucions industrials de 1930. I també era sabater.

El conco Pepe Quintana Vinent va obrir, després de la Guerra Civil (1936-
1939), un taller de calçat on produïa escarpins. Apareix registrat en les 
contribucions industrials de 1942 com a fabricant de calçat, i manifesta que la 
plantilla era de 25 operaris.

Aquella fàbrica es trobava a “San Francisco”, a la plaça del Convent de Sant 
Diego, conegut popularment com el pati de sa Lluna, on encara roman i es manté 
l’antiga placa del fundador de l’orde franciscà.

És aquí, en aquest taller, on Santiago Pons Quintana comença a treballar quan 
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tenia només 7 anys, i comença a conèixer el procés de producció d’una sabata. 
Una de les seves feines consistia a garnar el taller cada dia, i recollia els retalls 
de pell que trobava per destinar-los a allò que només hi tenia cabuda: sabates 
per a fillets.

Aquest petit calçat, que feia amb l’ajuda dels seus pares, es venia a Can 
Dineru, la botiga d’Alaior que regentava i segueix regentant avui la família de la 
qui seria la seva futura esposa: Inés Palliser Mascaró.

Amb rapidesa i vivesa natural descobreix i aprèn l’ofici, es va formant com a 
sabater, i obté els coneixements i l’experiència que, junt amb el seu instint 
empresarial, li obriran les portes per dur endavant la trajectòria com a industrial 
del calçat i home de negoci. D’aquesta manera, Santiago Pons Quintana és la 
història d’èxit d’un autodidacte que va començar en un ambient de senzillesa i 
mancances a un poble net i feiner situat a una petita illa de la Mediterrània 
occidental, que va saber conduir cap a la consolidació i l’expansió.

Una empresa capdavantera, en constant innovació, que ha donat i segueix 
donant feina a centenars de famílies d’Alaior, i que ha vist com la mateixa reina 
d’Anglaterra empra sabates PQ.

A la vegada, des d’una edat primerenca, Santiago Pons Quintana entra dins el 
món de la plàstica i l’estètica cultural. De ben jove es va incorporar al cine del 
Comité, on feia els anuncis de les pel·lícules que s’havien de projectar: uns 
dibuixos que realitzava amb tinta xinesa sobre plaques de vidre.

Paral·lelament, com a home actiu i inquiet, aprèn a la barberia del carrer de 
Sant Antoni l’ofici de son pare.

Santiago Pons Quintana demostra interès personal per la seva formació. De 
ben jove va estudiar, fora d’hores, en acabar la feina vull dir, amb el catedràtic 
Sr. Joan Hernández Mora, implicat en la cultura i la intel·lectualitat menorquina 
dels anys 30.

Aquest professor, fill de l’historiador Francesc Hernández Sanz, s’havia 
instal·lat a Alaior per exercir la docència, la seva vocació i ofici, quan va sortir de 
la presó, perquè també va patir la repressió del règim del general Franco.

Amb el senyor Hernández Mora, en Santiago va cursar el batxillerat i, en tres 
anys, va aprovar cinc cursos del set de què constava en aquella època. Però just 
abans de començar el sisè, el senyor Hernández es va reincorporar a l’Institut de 
Maó, i no va poder completar la seva formació acadèmica.

En aquest moment, segueix molt vinculat al món de la fabricació manual de 
calçat. És aprenent de Pablo Gomila, mestre Pau Gomila, amb qui sempre va 
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mantenir bona relació i que li va ensenyar el dibuix del patronatge.

El 1947, quan compleix 18 anys, la família augmenta amb el naixement de la 
seva germana Magdalena.

També és l’any d’inici de la producció de sabates i la posterior relació del nom 
Pons Quintana amb aquesta activitat industrial, que la seva empenta i constància 
aconsegueixen transformar en una marca reconeguda, no només a nivell local o 
nacional, sinó internacionalment.

Aquest any comença a fabricar un calçat infantil amb la marca Chicarro, 
creada junt amb els seus pares, que comencen a distribuir a les botigues de 
Menorca.

El 1952 es produeix un moment decisiu, quan uns estrangers que havien 
vingut a Menorca van veure les sabates Chicarro a l’aparador de la botiga de la 
seva al·lota, na Inés Palliser Mascaró, que després es convertirà en la seva 
esposa, l’11 d’agost de 1956.

A aquests viatgers -propietaris de la companyia Löokvim d’Islàndia- els 
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agraden tant, que firmen un acord comercial, que es manté fins al 1955. Van 
avançar 200.000 pessetes, una quantitat prou elevada per aquella època, i fan 
una primera comanda, que suposa el primer encàrrec fora de Menorca i també 
la primera sortida internacional de Pons Quintana. En realitat, aquelles sabatetes 
anaven a Rússia.

El Govern d’Espanya va haver d’autoritzar l’exportació de les sabates fetes a 
Alaior a canvi de la importació de bacallà d’Islàndia.

Arriben més comandes i el 1953 arrenca l’activitat industrial. Ja apareix a les 
contribucions industrials de 1954, donat d’alta al mes d’abril i establert a la 
plaça de Sant Francesc.

Quan acaba la relació comercial amb Löokvim, el 1955, l’empresa queda 
sense el seu principal client. Disposa d’una estructura de producció important i 
es veu obligat a cercar solucions per continuar. I amb el seu caràcter inquiet i 
emprenedor surt fora de Menorca. Crea una col·lecció que presenta a botigues 
especialitzades de la península, a Bilbao i Madrid.

Comença el viatge pel nord d’Espanya amb una llista programada de visites 
per oferir una renovada sabata infantil que havia produït fins llavors. D’entrada, 
és acollit de manera hostil, però aquest fet no arronsa ni farà tornar enrere un 
home valent, audaç i perseverant com hem explicat que era en Santiago.

Gràcies a la seva innata capacitat comercial, signa comandes a Madrid, ciutat 
on aconsegueix un bon acord amb una de les botigues de calçat més important: 
Los Pequeños Suizos. El propietari veu aquell jove empresari de Menorca tan 
decidit i convençut que, fins i tot, li dona unes formes perquè faci nous models, 
i aconsegueix així un contracte de 300 parells.

En constatar que Madrid té futur com a mercat, nomena un representant a la 
península, Juan Pérez Castro, i visiten Calzados La Imperial, propietària de més 
de trenta botigues a tot Espanya, i arriben a un acord de subministrament de 
sabates fabricades a Alaior.

Un altre client important és Calzados Grimp, de Barcelona, amb gran èxit de 
comandes.

Tot va anar bé fins que es produeix la fallida de Calzados La Imperial, i llavors 
ha d’afrontar una època complicada on ha de demanar ajuda als seus pares, 
hipotecant la casa familiar per poder sortir endavant.

Aquest fet posa de manifest que no tot van ser flors i violes a la vida de 
Santiago Pons Quintana. També va patir crisis i problemes, però ell sempre va 
fer feina per anar endavant. Les dificultats l’esperonejaven a cercar solucions i 
alternatives.
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Així, el 1956 entra en contacte amb El Corte Inglés. El seu contacte és Ramon 
Areces, director dels grans magatzems. És el primer client que li demana 
sabatilles de dona.

Comença llavors a fabricar la babutxa, el model 1042: sabata cosida i volta 
amb pis de serratge, cosit i volta. Tot i obtenir un gran èxit, no el va patentar, 
perquè va escoltar un consell que no va ser encertat. Els responsables de la casa 
Torrens de Barcelona també volen aquest model i viatgen a Menorca per firmar 
el contracte amb Pons Quintana.

El 1957, la fàbrica Riudavets deixa buit el local que ocupava a la plaça de 
Sant Francesc, fet que permet a Santiago ampliar la plantilla fins a 20 
treballadors.

El 1961 es planteja un canvi d’ubicació de la fàbrica i compra la casa del 
carrer des Forn, però decideix finalment que no és aquí on s’ha de fer i adquireix 
uns horts al carrer Sant Antoni -que a partir de demà serà carrer Santiago Pons 
Quintana- i encarrega el disseny a l’arquitecte Víctor Tolós, el 1968.

Segueix l’expansió comercial amb assistència a fires a les principals capitals 
europees, com la Setmaine du Cuir a França i la preselecció a Itàlica. Comencen 
també les exportacions als Estats Units.

Als anys 80 Pons Quintana es reinventa per ser més competitius en el mercat. 
Fan inversions, introdueixen nova maquinària, amb manovia automàtica, i 
milloren la producció.

El 1983, en Santiago incorpora plenament la segona generació a la fàbrica: 
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els seus fills Magda i Santi s’involucren en l’empresa i continuen la nissaga 
d’industrials que havien començat son pare i el seu conco.

La innovació a Pons Quintana és constant i durant 1989 i 1990 es plantegen 
introduir nova maquinària, després del gran èxit obtingut a la fira GDS de 
Düsseldorf amb el calçat elaborat amb trenat (el famós trençat) de manera 
manual.

Però 1993 i 1994 tornen a ser anys complicats, tot i comptar amb nombrosos 
punts de venda, tant nacionals com internacionals com Rússia, Singapur o 
Grècia. A la vegada, segueixen participant en les principals fires internacionals 
de calçat a Itàlia, Alemanya, França, Bèlgica i Holanda, entre altres. I a Espanya, 
amb el grup Selec-Balear, des que Pons Quintana va ser empresa fundadora.

El 1994 Santiago es jubila del seu càrrec com a gerent de l’empresa, tot i que 
no deixa d’estar vinculat a la fàbrica, on continuarà anant cada dia acudint al 
despatx presidit pels retrats dels seus pares.

L’any següent, el novembre de 1995, rep l’homenatge del personal de la 
fàbrica, i en aquell acte els seus fills Santi i Magda es dirigeixen a son pare amb 
aquestes paraules:

“Sa teva família, ses persones que més te coneixem i estimam que avui tenim 
s’honor, sa satisfacció i sa responsabilitat de continuar s’obra que tu vas 
començar, estam orgullosos de ser membres d’aquesta família i d’aquesta 
empresa que avui du es nom de Menorca amb prestigi arreu del món.

Per noltros, papà, tu no te jubilaràs mai. Per açò sempre tindràs a punt es teu 
despatx a sa fàbrica, on cada dia vens per donar-nos bons consells, ajudar-nos i 
mostrar coses noves; perquè de tu sempre aprenem.”

Santiago també té la satisfacció de viure, el 2003, els 50 anys de l’inici de 
Pons Quintana; i el 2014, quan es dissenya una nova línia de sabatilles en 
record de les primeres col·leccions, que van impulsar el reconeixement i el 
creixement de la marca.

Un dels grans mèrits del nou Fill Il·lustre d’Alaior consisteix a haver sabut 
impulsar el relleu generacional, que dona continuïtat a l’empresa familiar.

Així ho explica ell mateix: “Mis nietos, los hijos de Santi y Coya, son Santi y 
Gabriela; y los hijos de Magda y Juan Carlos son Nuria y Carlos. En ellos 
proyectamos nuestras esperanzas, les transmitimos nuestras creencias y valores, 
nuestros logros y experiencia para confiarles, un día, todo nuestro ser, lo que ha 
sido nuestra vida.

Así son las cosas: todo nace, crece, se reproduce y muere bajo el sol. Los hijos 
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toman la antorcha de los padres y la transmiten a los nietos. Mi antorcha está 
muy clara.”

La fàbrica Pons Quintana, que ja es troba avui en mans de la tercera generació, 
és un cas exemplar de com s’ha d’afrontar el relleu familiar.

Des dels 16 anys va ser futbolista del Club Esportiu Alaior, on va jugar durant 
dotze temporades, fins als 28 anys, quan ho va haver de deixar degut a una lesió. 
Mentrestant, va fer el servei militar a la Mola el 1950.

Un dia, mentre jugava a futbol amb uns companys, un coronel el va incorporar 
a l’equip d'atletisme del regiment d’Infanteria núm. 46. Formant part de l’equip, 
competeix a Mallorca i guanya en dues modalitats, fet que li permet obtenir un 
permís fins acabar el servei militar.

Va jugar a partits de les festes de Sant Llorenç, en els anys d’esplendor entre 
1947 i 1953. I el 1954 forma part de l’equip de Tercera Divisió de l’Alaior. 
Després de penjar les botes, s’incorpora a la Junta Directiva i exerceix com a 
vicepresident el 1958.

La seva vinculació amb l’equip de futbol local és constant, tota vegada que va 
ser un dels principals sponsors i dinamitzador d’aquest esport.

En l’àmbit de la política local, Santiago Pons Quintana es presenta a les 
primeres eleccions municipals democràtiques, celebrades dia 3 d’abril de 1979. 
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No està afiliat a cap partit perquè forma part d’un grup de persones que 
conformen el Grup Independent d’Alaior, amb una candidatura que encapçala ell 
mateix i que aconsegueix quatre regidors.

En el llibre El espíritu del 78, de Juan José Quetglas Deonato, editat el 2007, 
on Santiago es defineix a si mateix com a “católico practicante y conservador”, 
explica: “No me considero político. Me siento y soy industrial. Encabecé la lista 
del Grupo Independiente por razones muy concretas, especialmente para que el 
Polígono Industrial la Trotxa fuese una realidad”.

I afegeix: “En el 1979, un grupo de personas de Alaior, sin militancia política 
determinada, saltamos al ruego porque teníamos firmados varios préstamos 
financieros por valor de 114 millones de pesetas para el Centro Cultural, el 
Polígono Industrial y la Escuela La Salle, proyectos que considerábamos vitales 
para la transformación de Alaior, y que temíamos quedasen estancados si el 
Consistorio salido de las urnas tenía otras prioridades”.

Després de les eleccions, arriben a un acord amb la UCD i formen un govern 
municipal de coalició, que pren possessió dia 19 d’abril de 1979. Cristóbal Triay 
Humbert, que s’havia presentat per UCD, és elegit alcalde; mentre que Santiago 
Pons Quintana és designat primer tinent de batle i responsable de les àrees de 
Governació i Hisenda.

Durant aquest mandat 1979-1983 l’equip de govern -en què també 
participaven Juan Ignacio Fortuny, Basilio Enrich, Onofre Pons Quintana, Joan 
Mascaró Palliser, Alejo Cánovas i Martí Piris- va impulsar i executar importants 
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obres d’infraestructura per al municipi, com ara continuar i acabar el polígon la 
Trotxa, que Santiago Pons Quintana ja havia impulsat inicialment com a 
empresari a partir de 1975.

Explica que “Alaior necesitaba perentoriamente un polígono industrial. La 
cabeza visible de aquella obra era, desde luego, el Ayuntamiento con su alcalde, 
don Antonio Pons Timoner. Pero los verdaderos responsables de su financiación 
éramos nosotros, los socios que habíamos firmado el préstamo de Sa Nostra”.

La junta directiva de l’associació promotora de PIASA, o sigui, Polígono 
Industrial de Alaior SA, encapçalada per Antoni Sintes Pons, comptava amb 
Santiago Pons Quintana com a vicepresident; Pedro Mercadal, secretari; Domingo 
Marqués, tresorer; i Juan Mascaró Palliser i Miquel Angel Reurer, vocals.

Gràcies a un acord amb l’IMPI (Institut de la Petita i Mitjana Empresa) es va 
formalitzar un préstec de 135 milions, del qual 75 van ser coberts mitjançant 
garanties personals des sis membres de la junta directiva.

Altres actuacions duites a terme durant aquell mandat van consistir a acabar 
les obres del Centre Cultural, ja iniciades anteriorment; la nova escola de La 
Salle, la construcció del Pavelló Poliesportiu; l’enllaç de l’avinguda Verge del 
Toro cap a la carretera, i, com a gran equipament per a l’economia local, la 
inauguració del Polígon la Trotxa.

El 1977 va ser nomenat president del Centro Cultural Agrícola y Mercantil de 
Alaior, que comptava amb uns 1.500 socis en aquella època. L’entitat no 
disposava llavors de local propi i en Santiago i la junta directiva impulsen 
accions per projectar un nou local, que s’ubica finalment a l’actual plaça de la 
Constitució.

Aquestes noves instal·lacions suposen una dinamització molt notable de la 
vida sociocultural d’Alaior, amb l’obertura d’un saló teatre amb capacitat per a 
més de 250 persones, sala de lectura, sala de piano i tertúlies, sala de billars, 
fotoclub, discoteca, sala de ball, bar i menjadors, sala de copes, etc.

Aquests nous espais constitueixen un revulsiu i augmenten l’ambient al 
poble, amb promoció i reforçament de la convivència i relació entre els veïns.

Santiago va ocupar la presidència del Centre Cultural des de 1977 fins a 
1985. Del seu mandat, destaca la inauguració del nou edifici i, entre les moltes 
activitats que va organitzar, la celebració dels Jocs Florals, en què va intervenir 
com a mantenidor el poeta forneller Gumersind Riera.

Una altra entitat amb què va estar fortament vinculat va ser la Creu Roja.

Sebastià Ameller, Antoni Sintes i Tomàs Sintes Bocco, junt amb altres 
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alaiorencs amb una decidida vocació social, van crear l’ONG local Creu Roja el 
1975. En Santiago va fer-se càrrec de la presidència des de la fundació fins a 
1979.

Va posar en marxa dispositius de socors i salvament a les platges, també va 
impulsar l’assistència a accidentats a les carreteres, i va promoure programes 
d’atenció i suport a persones i famílies en situació de vulnerabilitat.

Santiago Pons Quintana, 
polifacètic, versàtil i amb una 
extraordinària facultat per 
gestionar diferents projectes i 
executar actuacions diverses a un 
mateix temps també va tenir una 
gran projecció fora d’Alaior i fora 
de Menorca.

El 1979 és nomenat president 
de l’Associació de Fabricants de 
Calçat de Menorca, que junt amb 
l’Associació de Fusters havien 
creat dos anys abans la federació 
de la PIME menorquina.

El 1991 accedeix, des de la 
vicepresidència, a la presidència 
de PIME-Menorca. Elegit el 1992, 
està al capdavant de la Federació 
de la Petita i Mitjana Empresa de 
Menorca fins al 2000. I també 
ocupa la presidència de PIME-Balears quan li correspon a Menorca.

Va ser vicepresident de la Federació Espanyola de Fabricants de Calçat FICE 
i, durant deu anys, de 1996 a 2016, membre del Consell de Menorca de la mútua 
ASEPEYO.

La Fundació Hospital de s’Illa del Rei, la Diòcesi de Menorca i el Rotary Club 
de Maó van rebre el suport i la col·laboració constant d’en Santiago, que el gener 
de 2014 va ser proclamat, pel diari Menorca, Protagonista de la Vida Menorquina 
en activitats econòmiques.

Vaig acabant.

La trajectòria personal i professional de Santiago Pons Quintana, que el fan 
mereixedor del nomenament com a Fill Il·lustre d’Alaior, ha de servir com a 
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exemple i referència per a molts joves, avui desmotivats i immersos en un 
pessimisme antropològic que cal combatre, tal com ja ha denunciat el sociòleg, 
periodista, editor i impressor Sebastià Rotger Barber.

Aquests joves desorientats en un món líquid d’incerteses i xarxes socials 
trobaran sentit i il·lusió per lluitar i treballar en l’esforç, el sacrifici, la 
perseverança i l’optimisme creador d’en Santiago.

Cal, també, contextualitzar la seva indòmita personalitat en un marc de 
transformació del model econòmic d’Alaior durant les dècades centrals del segle 
XX.

Santiago Pons Quintana s’entén com un element capital d’una generació 
fabulosa d’autodidactes alaiorencs de l’activitat i la iniciativa empresarial. Entre 
ells, Pedro Montañés en el sector agroalimentari; Gabino Sintes, en el turisme; 
Rafel Timoner en la indústria de la bijuteria; Fernando Sintes, en la indústria del 
fred; Antoni Cardona, en el cooperativisme; i els germans Palliser, en la indústria 
dels prefabricats.

“Tot aquest planter -subratlla el periodista i investigador doctor Miquel Àngel 
Limón- ha tingut projecció econòmica nacional i internacional des d’Alaior i des 
de Menorca. I clar, Santiago Pons Quintana hi destaca com un personatge clau 
d’aquest conjunt generacional”.

Com assenyala el doctor Carles Carreras i Verdaguer, catedràtic de Geografia, 
a Paisatges menorquins amb figura: “Una característica social molt destacada 
d’Alaior és que és un poble d’emprenedors”, i entre ells esmenta la trajectòria i 
l’empenta industrial de Santiago Pons Quintana.

Un poble que sap honorar els seus fills s’honora ell mateix. I avui Alaior ho fa 
amb Santiago Pons Quintana, que ha estat estimat i reconegut, profeta a la seva 
terra, on sempre és més difícil triomfar i reeixir.

Aquest homenot d’Alaior -en expressió genuïna del gran Josep Pla- que 
s’incorpora avui al saló capitular de l’Ajuntament alaiorenc junt amb el bisbe 
Gonyalons, el capità Barçola, el paborde Martí, el missioner Diego Saura, el 
doctor Josep Miquel Guàrdia, el pedagog Joan Comas, l’arqueòleg i cartògraf 
Josep Mascaró Passarius, i Antoni Cardona, que va ser ànima, cor i vida de la 
cooperativa San Crispín i de Coinga.

I per tancar aquesta intervenció, vull donar la paraula a Santiago Pons 
Quintana, que en el capítol final del llibre de la seva vida escriu:

“Pienso vivir hasta que Dios quiera darme aliento, y disfrutar de ese don 
precioso que es la vida.
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Deseo ver crecer a mis nietos, como he visto crecer a mis hijos; hacerse 
hombres y mujeres, y afrontar los desafíos de la existencia.

Deseo ver a mis hijos convertidos en patriarcas sosegados, doblegando todos 
los pequeños o grandes escollos que se hayan tropezado en su camino, 
conformando un hermoso clan familiar.

Deseo lo mejor a todo el mundo, a esta pequeña y entrañable tierra de 
Menorca que me vio nacer; a este país convulso de mi niñez que es España, que 
poco a poco está recuperando el papel de primer orden que siempre tuvo en el 
mundo.

Deseo lo mejor a todos: a nuestros operarios, a mis conciudadanos, a este 
hombre desconocido de la calle que puedo encontrarme en cualquier lugar y 
que es mi prójimo.

Deseo apurar la existencia con Inés, con el calor de todos los míos, el amor 
de mis recuerdos”.

Moltes gràcies, Santiago Pons Quintana, pel teu mestratge, el teu exemple i 
la teva manera de viure i entendre el món, perquè ens has fet més feliços, més 
persones i més bons amics.

Moltes gràcies!
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Ajuntament d’Alaior
#GloriósSantLlorenç22

visitaalaior.com


