Del 23 de setembre al 26 d’octubre

(Guanyador I Concurs disseny portada programa de fires. Fires 2011)

David Jorge González Smith

UNA TRADICIÓ QUE PERDURA

Llucmajor sempre ha tingut un vincle molt especial amb les seves fires, un vincle de 466 anys que és el
nostre deure i el nostre desig conservar i fomentar.
Les fires són la tradició que perdura: el pregó que inaugura, la fermança que tothom espera, el llarg
recorregut per les exposicions, els carrers plens de gent... Siau, doncs, benvinguts a les Fires de
Llucmajor, unes fires que s’obren per la festivitat de Sant Miquel, el nostre patró, i que continuen al
llarg de més de tres setmanes.
Però perseverar en la nostra comesa d’apropar la realitat llucmajorera a la resta del món vol dir també
promoure la innovació, una clara aposta pel futur, ara més que mai. El nostre compromís d’estar al
costat de les iniciatives que neixin ens fa conscients que l’ocasió d’obrir-se i prosperar s’ha de cercar,
s’ha de crear. Per això intentam oferir una combinació d’actes per gaudir i impulsar la cultura, l’art, la
gastronomia, el comerç, l’esport, el món rural... que esperam que obtingui la resposta entusiasta del
públic.
Enguany, un cop creuada la línia de la cinquantena de pregons, de la cinquantena de publicacions que
parlen de la nostra història i de la nostra manera de ser, volem recordar el recentment traspassat Miquel
Font Oliver, es Canador, l’estudiós de la topografia del nostre terme, a qui hem d’agrair tantes fites
aclarides, tants de terrenys topografiats i tants de plànols. I ho farem amb un pregó dedicat a l’activitat
que va omplir la seva vida i que tant de servei ens ha fet: canar.
Dit això, només em resta convidar-vos un cop més a aquestes fires innovadores i creadores, però alhora
plenes de tradicions que perduren.
Joan C. Jaume Mulet, Batle
Setembre de 2012

2

Fires 2012

Programa
Diumenge, 23 de setembre
18.30 h Camp municipal de futbol de s’Arenal
Presentació de la temporada 2012-2013 del CLUB PENYA ESPORTIVA S’ARENAL.

Dimecres, 26 de setembre
11.00 h Claustre de Sant Bonaventura
	
Presentació de la IV Rutapa, organitzada per l’Associació de Restauració de
Llucmajor. (Vegeu l’annex I: Bars i restaurants participants en la IV Rutapa).

Dijous, 27 de setembre
20.00 h	Auditori del Claustre de Sant Bonaventura
	Xerrada informativa sobre la Campanya de sensibilització i captació de famílies
d’acollida, a càrrec de la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Balear (FEIAB). Inauguració de l’exposició “Mirades de nin”, que es podrà visitar
fins diumenge 30 de setembre. Horari de visita:
		
Divendres 28: de les 9.00 a les 14.00 h i de les 18.00 a les 21.00 h
		
Dissabte 29: de les 18.00 a les 21.00 h
		
Diumenge 30: de les 18.00 a les 21.00 h.
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Divendres, 28 de setembre
09.00 h	Excursió-visita amb trenet al Mirador des Cap Blanc (punta Llobera). Se servirà
una berenada amb productes de la finca de s’Àguila. Sortida del carrer del Born,
davant el portal major de l’església. Inscripcions al Claustre de Sant Bonaventura,
de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 h, fins al 27 de setembre. Preu: 5
euros.
10.00-13.00 h i 17.00-21.00 h Celler de Ca s’Hereu
	Exposició de manualitats a càrrec de les persones majors de les associacions del
terme de Llucmajor.
19.30-23.30 h I V Rutapa. Hi haurà un trenet des de la plaça d’Espanya que farà el recorregut
pels bars participants. A partir de les 21.30 h aquest servei estarà reservat
als adults.
21.00 h	Sala d’actes de l’Ajuntament
	Pregó de Fires. “Llucmajor: topografia i cartografia. En memòria de Miquel Font
i Oliver”, a càrrec de Bartomeu Font i Tous, topògraf. Presentarà el pregoner Lluc
Tomàs Munar, en record de Miquel Font, es Canador. Obertura de les Fires pel batle
de Llucmajor, Joan C. Jaume Mulet. A l’entrada de l’Ajuntament hi haurà una
exposició de mapes del terme de Llucmajor.

Dissabte, 29 de setembre
Dia de Sant Miquel i Primera Fira
09.00 h Passeig de Jaume III
	Marxa ciclista popular a les Piquetes des Pèlec, amb berenar, diversió i esport.
La marxa passarà per la plaça d’Espanya, amb l’acompanyament dels XEREMIERS
DE SA MARINA. Acte organitzat pel Club Ciclista Llucmajor, amb motiu del seu 31è
aniversari. (Programes a part).
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09.00 h	Excursió-visita amb trenet al Mirador des Cap Blanc (punta Llobera). Se servirà
una berenada amb productes de la finca de s’Àguila. Sortida del carrer del Born,
davant el portal major de l’església. Inscripcions al Claustre de Sant Bonaventura,
de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 h, fins al 27 de setembre. Preu: 5
euros.
10.00-13.00 h i 17.00-21.00 h Celler de Ca s’Hereu
	Exposició de manualitats a càrrec de les persones majors de les associacions del
terme de Llucmajor.
18.30 h	Plaça d’Espanya
	Actuació de l’agrupació folklòrica AIRES DES PLA LLUCMAJORER.
19.30-23.30 h I V Rutapa. Hi haurà un trenet des de la plaça d’Espanya que farà el recorregut
pels bars participants. A partir de les 21.30 h aquest servei estarà reservat
als adults.
19.30 h Plaça d’Espanya
	Ball dels Cavallets Cotoners i acompanyament d’autoritats a l’ofici de Sant
Miquel. Sortida dels cavallets de l’Ajuntament i ball de la “Dansa núm. 1”. A
continuació, acompanyament d’autoritats per la Banda de Música de Llucmajor,
els cavallets, els xeremiers i els macers. En arribar al portal major de l’església, els
cavallets ballaran la dansa “Cavallet i dama”, en honor de sant Miquel.
20.00 h Església parroquial
	Ofici solemne en honor de sant Miquel, patró de Llucmajor. Hi assistiran les
autoritats, acompanyades pels MACERS, els CAVALLETS COTONERS, els GEGANTS
PAGESOS, portats pels Geganters de Llucmajor, i la BANDA DE MÚSICA DE
LLUCMAJOR. Ball de l’Oferta pels Cavallets Cotoners i l’agrupació folklòrica AIRES
DES PLA LLUCMAJORER.
21.00 h Plaça d’Espanya
	Ball dels Cavallets Cotoners, que dansaran “Sa Nina”, “Cavallet i dama” i “Dansa
núm. 1”, acompanyats per la BANDA DE MÚSICA DE LLUCMAJOR.
23.30 h Aparcament del camp municipal d’esports
	Final de festa de la IV Rutapa. Entrega de premis i revival amb els DJ BIEL
MOLINERO i SOR MARIA PATATILLA.
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Diumenge, 30 de setembre
Segona Fira
09.00 h Capocorb
	Tir al colomí per a tiradors locals, organitzat per l’Associació Federada de Caçadors
de Llucmajor.
10.00-13.00 h i 17.00-21.00 h Celler de Ca s’Hereu
	Exposició de manualitats a càrrec de les persones majors de les associacions del
terme de Llucmajor.
10.00-14.00 h i 17.00-21.00 h Passeig de Jaume III
“Toca-toca”, corralet amb animals per tocar destinat a infants.
10.00 h Plaça d’Espanya
	Torneig d’escacs, organitzat pel Club Llucmajor Escacs. Inscripcions al telèfon 666
971 288.
10.00 h Passeig de Jaume III
	Obertura de la XII Fira Artesana, amb representació d’artesans de Mallorca i de fora
de l’illa. Horari: de 10.00 h a 22.00 h.
11.30-13.00 h Passeig de Jaume III
	Festa infantil. Pintada damunt l’asfalt, taller de maquillatge, jocs i danses populars.
Hi participa: Grup de Joves Bona Ventura.
12.00 h Passeig de Jaume III
	Visita de les autoritats a la XII Fira Artesana, amb l’acompanyament dels
XEREMIERS DE S’ARENAL.
12.00-20.30 h Pavelló municipal de Llucmajor
	Competició oficial de ball esportiu de rànquing nacional en benefici d’ADIBA
(Associació de Persones amb Diabetis de les Illes Balears), amb competidors de les
Illes Balears i de la Península en les modalitats d’estàndard i llatins, i l’actuació
especial de VICTÒRIA MALDI, padrina jove d’ADIBA. Informació a www.adiba.es. Ho
organitzen: Club de Ball Esportiu Dance Time i ADIBA.
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17.00 h Passeig de Jaume III
	
Mostra de balls mallorquins a càrrec dels grups de s’Arenal SARAU I FESTA,
CASTANYETES EN FESTA i ESCOLA DE BALL SANT VICENÇ DE PAÜL.
19.30 h Auditori del Claustre de Sant Bonaventura
	“Una passejada per la Serra de Tramuntana amb imatges”, presentació fotogràfica
a càrrec dels GEGANTERS DE LLUCMAJOR, amb motiu del I Aniversari de la Declaració
de la Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat.

Dilluns, 1 d’octubre
21.00 h Claustre de Sant Bonaventura
	Presentació de la nova escola de ball modern i de saló DOUBLE STEP, dirigida per
Sergio Siverio i Juanjo Pérez.

Dimarts, 2 d’octubre
14.30 h Capocorb
	
Campionat social de caça amb cans eivissencs, organitzat per l’Associació
Federada de Caçadors amb Cans Eivissencs i per l’Associació Federada de Caçadors de
Llucmajor.
20.00 h Claustre de Sant Bonaventura
	“Els nins i Caparrós a Llucmajor”, xerrada amb JOAQUÍN CAPARRÓS. Hi col·laboren:
RCD Mallorca i Penya Mallorquinista de Llucmajor.

Dijous, 4 d’octubre
20.00 h Convent de Sant Bonaventura
	Missa en honor de sant Francesc, amb assistència de les autoritats locals.
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Divendres, 5 d’octubre
10.00 h Bar Can Eusebio
	Inici de l’Open de Billar Ábaco, que tindrà lloc els dies 5, 6, 7, 12, 13 i 14
d’octubre, organitzat pel Club de Billar Ábaco de Llucmajor (programes a part).
19.00 h Claustre de Sant Bonaventura
Inauguració de les exposicions per les autoritats locals:
Planta baixa
Gaspar Ballester
“Cinc expressions”
Olis i tècniques mixtes
Montserrat Pons
“Les figueres a les Illes Balears”
Cultura de la figa
Ajuntament de Llucmajor
“Programes i fotografies de les Fires de Llucmajor des de l’any 1900 fins avui”
Primer pis
José Luis Romartínez
“Papers de viatge II”
Pintures, teles, papers i aquarel·les
Exposicions permanents:
• Teules pintades
• Cavallets cotoners, gegants i capgrossos de Llucmajor
• Imatges del procés de restauració del Claustre
• Motles de mapes del Capellà des Rafalet
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Horari de visita de les exposicions:
Del 5 al 15 d’octubre
De dilluns a divendres de les 10.00 a les 13.00 h i de les 18.00 a les 20.00 h
Dissabtes, diumenges i festius de les 10.00 a les 13.00 h i de les 17.00 a les 21.00 h
Darrera Fira (14 d’octubre): obert tot el dia.
20.00 h Claustre de Sant Bonaventura
	Acte de reconeixement de l’Ajuntament de Llucmajor a esportistes llucmajorers
destacats.

Dissabte, 6 d’octubre
06.00 h Club Nàutic de s’Arenal
	VII Trofeu Ciutat de Llucmajor de Pesca per Espècies. Ho organitza: Club Nàutic
de s’Arenal.
10.00-24.00 h C arrer del Bisbe Taixequet, placeta del Sabater, plaça d’Espanya i passeig de
Jaume III
	II Fira dels Mercaders, ambientada en l’època tradicional mallorquina, amb
cercaviles de CALABRUIX, els XEREMIERS DE SA MARINA, la batucada NÒMADES DEL
RENOU (16.00 h), correfoc amb els DIMONIS DE CAPOCORB (21.00 h) i actuacions
de la CONFRARIA DEL SANT CRIST DE L’AGONIA (programes a part). Ho organitza:
Associació de Comerciants i Empresaris de Llucmajor (www.allucmajor.cat).
16.00 h Bar Neva2 (c/ Mateu Monserrat, devora el poliesportiu)
	Torneig de truc. Ho organitza: Bar Neva2. Inscripcions fins al 3 d’octubre al telèfon
971 12 11 85.
18.00 h Plaça d’Espanya
	Ballada popular amb el grup TORRAT I BULLIT, que tancarà els actes del seu 10è
aniversari.
18.00 h Visita de les autoritats a la II Fira dels Mercaders.
19.30 h Plaça d’Espanya
	Exhibició de ball esportiu, ball de saló i ball modern a càrrec del club CBE
MARINA.
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Diumenge, 7 d’octubre
Tercera Fira
10.00 h Claustre de Sant Bonaventura
	Actuació de la CORAL DEL CASAL DE GENT GRAN DE MAÓ i de la CORAL VEUS DE LA
LLAR DE CAN CLAR DE LLUCMAJOR.
10.00-21.00 h C arrer del Bisbe Taixequet, placeta del Sabater, plaça d’Espanya i passeig de
Jaume III
	II Fira dels Mercaders, ambientada en l’època tradicional mallorquina, amb
cercaviles de CALABRUIX, els XEREMIERS DE SA MARINA, la batucada NÒMADES DEL
RENOU (16.00 h), correfoc amb els DIMONIS DE CAPOCORB (19.00 h) i actuacions
de la CONFRARIA DEL SANT CRIST DE L’AGONIA (programes a part). Ho organitza:
Associació de Comerciants i Empresaris de Llucmajor (www.allucmajor.cat).
10.30 h Passeig de Jaume III
Plantada dels gegants participants en la XII Trobada de Gegants.
11.00 h	Desfilada de gegants pels carrers de Llucmajor. Itinerari: passeig de Jaume III,
carrer del Bisbe Taixequet, plaça d’Espanya (ballada de les diferents colles), carrer
del Bisbe Taixequet i passeig de Jaume III.
18.00 h	Claustre de Sant Bonaventura
	
Imposició d’insígnies de l’Associació de Donants de Sang de Mallorca als
donants de sang del municipi que hagin superat les 10, 25, 50 i 75 donacions.
20.30 h	Claustre de Sant Bonaventura
	Concert de la BANDA DE MÚSICA DE LLUCMAJOR, dirigida per Joan Ramon Xamena
Vidal.

Dimarts, 9 d’octubre
20.30 h Claustre de Sant Bonaventura
	Xerrada “Farmacologia i esport”, a càrrec del llucmajorer BART LLOMPART VAN
BELZEN, llicenciat en farmàcia i entrenador personal.
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Dimecres, 10 d’octubre
20.00 h Residència de Persones Majors
	Mostra de cuina. Menú de cuina mallorquina antiga a càrrec d’alumnes de l’Escola
d’Hoteleria de les Illes Balears. Hi col·labora: Escola d’Hoteleria de les Illes Balears.

Dijous, 11 d’octubre
10.00 h Escoleta municipal Fada Morgana
	Celebració del XXIX Aniversari de l’Escoleta Fada Morgana. Contacontes infantil a
càrrec de JOAN RAMIS, responsable de la Biblioteca Municipal.
18.30 h Plaça d’Espanya
Mostra de ball de bot a càrrec de l’agrupació DIT I FET.
20.30 h Pati del Claustre de Sant Bonaventura
Nit de jazz i blues amb el grup DICIOTTO CORDE.

Divendres, 12 d’octubre
10.00 h Centre esportiu S’Aiguablava Maioris
	I Cursa 10 km S’Aiguablava, organitzada pel centre esportiu S’Aiguablava Maioris,
amb la col·laboració del Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor. Més
informació al telèfon 971 12 85 50. Inscripcions a www.apuntameya.com.
12.00 h Convent de Sant Bonaventura
	Missa en honor de la Guàrdia Civil, amb assistència d’autoritats.
17.00 h Recinte firal, darrere el CEIP Rei Jaume III
	Festa infantil eqüestre, organitzada per l’Associació Amics de les Bísties, amb la
participació del Centre Migjorn.
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17.00 h Carrer de Sant Miquel, 2
	Activitats de reiki i teràpies alternatives de medicina tradicional, a càrrec de
l’Associació Banc del Coneixement.
Horari de les activitats:
Divendres 12: de 17.00 a 22.00 h
Dissabte 13: de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 21.30 h
Diumenge 14: de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 21.30 h.
17.00 h Camp de futbol de s’Arenal
	Presentació dels equips dels clubs de futbol UD ARENAL i RECREATIVO ARENAL.
17.30 h V
 isita de les autoritats a la XXXIII Mostra Llucmajorera i a les exposicions:

Anna Magdalena Alvenaar
Olis
C/ Bisbe Taixequet, 33
Arnau Amengual
“Medusa”
Escultura
C/ Bisbe Taixequet, 60. Casa
Creativa
Cati Aguiló
Olis
C/ Bisbe Taixequet, 73
Col·lectiva
Francisca Lladó
Terry Rennie
Pintura abstracta
Pl. Espanya, 56
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Col·lectiva
Maria del Carme Roig
Bàrbara Siquier
María José Piña
Mari Carmen Gosálbez
Dibuixos i pastels
C/ Bons Aires, 27
Eduardo Roca “Choco”
Gravats
C/ Constitució, 45
Jaume Maimó
“Acers treballats”
Escultura
C/ Bisbe Taixequet, 32
Jerònia Vich
Bijuteria amb elements de
la mar
C/ Bisbe Taixequet, 81

José Luis Revilla
Tècniques mixtes
C/ Born, 39
Magdalena Salvà
Acrílics i tècniques mixtes
Pl. Espanya, 57. Caliuet Bar
Restaurant
Margalida Enseñat
“Coses nostres”
Pastels amb transparències
C/ Bisbe Taixequet, 81
Maria Antònia Fiol Bauzà
Olis i tècniques mixtes
C/ Bisbe Taixequet, 34 B
Maria Antònia Noguera
Barceló
Olis i tècniques mixtes
C/ Bisbe Taixequet, 82

Maria Puigserver Ferrà
Acrílics
Pg. Jaume III, 2. Pizzeria
S’Estàtua

Martí Monserrat
“Paisatges de Mallorca”
Olis i aquarel·les
C/ Constitució, 29 B

Pere Emili

Mario Marín Garcias
Tècnica mixta abstracta
Pl. Espanya, 21 pis

Pep Manresa
Olis
C/ Bisbe Taixequet, 43

Víctor Castells

Pintura i escultura
C/ Joan Xamena, s/n

Acrílics
C/ Nou, 4

LLAR DE LLUCMAJOR CAN CLAR C/ Jaume I, 1
Llorenç Llull
Floreres

Socis
Manualitats i olis

ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT “ES PADRINS” C/ Fira, 22
Socis
Manualitats
CAN BERNADÍ C/ Fira, 5
Concha Camarena
“Racons nostres”
Olis

Llaços. Joan Calafell
“Dansa”
Ceres i aquarel·les

Manuel Fuentes
Olis

Carmen Gallego
Olis

CASAL DE CA S’HEREU C/ Fira, 14
Al celler

Al pati

Agrupació Fotogràfica de
Llucmajor
“Una passejada per
Llucmajor”

Exposició d’aus autòctones
A càrrec d’un grup d’amics
(13, 14 i 15 d’octubre)

Exposició de bonsais
A càrrec d’un grup d’amics
(13 i 14 d’octubre)
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Horari de visita de les exposicions:
Del 12 al 15 d’octubre
Divendres 12: de les 10.00 a les 13.00 h i de les 18.00 a les 20.00 h
Dissabte 13: de les 10.00 a les 13.00 h i de les 17.00 a les 21.00 h
Darrera Fira (14 d’octubre): obert tot el dia.
Es Firó (15 d’octubre): de les 10.00 a les 13.00 h i de les 17.00 a les 21.00 h
18.00 h Actuació de la TUNA MALLORCA pels carrers on hi ha exposicions.
18.30 h Camp de futbol de Llucmajor
	Presentació dels equips dels clubs de futbol CD ESPAÑA de Llucmajor i CE
LLUCMAJOR.
20.30 h Claustre de Sant Bonaventura
	Projecció de curtmetratges realitzats per llucmajorers, un d’ells premiat al Festival
Maremostra, amb l’assistència dels actors Salvador Oliva i Manel Barceló.

Dissabte, 13 d’octubre
11.00 h Claustre de Sant Bonaventura
	Contacontes “Una història de closques”, a càrrec de FERRERET TEATRE. Ho
patrocina: Consell de Mallorca.
16.00-20.00 h Can Bernadí (c/ Fira, 5)
	Tómbola solidària per a Las Sabanas, organitzada pel Club de Lectura de la
Biblioteca Municipal de Llucmajor.
16.30 h Recinte firal, darrere el CEIP Rei Jaume III
Exhibició d’agility, a càrrec del club AGILITY MITJANIT.
18.00 h Actuació de la dixieland band JA HAS DIT SÍ pels carrers on hi ha exposicions.
19.00 h Claustre de Sant Bonaventura
	Teatre. Representació de l’obra Ens ha caigut sa sogra, a càrrec de la companyia
COMEDIANTS D’ALGAIDA. Entrada: 3 euros, que es pagaran a la taquilla.
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20.30 h Recinte Firal, darrere el CEIP Rei Jaume III
Espectacle eqüestre a càrrec de l’AGRUPACIÓ DE CAVALLISTES DE SES SALINES.
21.00 h Carrer de Nicolau Taberner
	Presentació del curs 2012-2013, mostra de balls mallorquins i ballada popular
a càrrec de l’ESCOLA DE BALL DE BOT CALABRUIX.

Diumenge, 14 d’octubre
Darrera Fira
10.30 h Casa de la Vila
Recepció d’autoritats.
10.45 h Casa de la Vila
	Sortida dels gegants pagesos, en Miquel i na Càndida, portats pels GEGANTERS DE
LLUCMAJOR, acompanyats pels XEREMIERS DE SA MARINA. En arribar al passeig de
Jaume III presidiran la inauguració de la Darrera Fira.
11.00 h Casa de la Vila
	Sortida de les autoritats de l’Ajuntament per visitar a la XXXIII Mostra Llucmajorera,
acompanyats per la BANDA DE MÚSICA DE LLUCMAJOR. Al passeig de Jaume III,
amollada de coloms, a càrrec del CLUB COLUMBÒFIL i visita de les autoritats locals,
autonòmiques i provincials a:
• XXXIII Mostra Llucmajorera
• Exposició del noble art de la falconeria
• Exposició de cans de bestiar. XV Trofeu Rafel Servera
• Mostra de ca rater
• Exposició de guardes de cans eivissencs
• Exposició de cans de bou
• Exposició de someres i ases
• XV Mostra i XI Concurs morfològic d’ovella de raça mallorquina blanca, per
l’Associació de Ramaders d’Ovella de Raça Mallorquina Blanca
• XV Mostra i XI Concurs morfològic d’ovella de raça mallorquina roja, per l’Associació
de Ramaders d’Ovella de Raça Mallorquina Roja
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• Exposició de cavalls de l’Associació Amics de les Bísties
• Exposició de cabres mallorquines
• Exposició de caderneres, canaris i mulatos, a càrrec de l’Associació Ornitològica
Silvestrista Canaricultura La Llucmajorense
• Exposició de maquinària agrícola
• Exposició de vehicles turismes nous i de segona mà.
11.00 h Plaça de Rufino Carpena
	Exhibició de cans de totes les races i concurs d’agility, a càrrec de la SOCIETAT
CANINA BALEAR.
11.00-19.00 h Can Bernadí (c/ Fira, 5)
	Tómbola solidària per a Las Sabanas, organitzada pel Club de Lectura de la
Biblioteca Municipal de Llucmajor.
18.00 h Capella de les Monges dels Sagrats Cors
Presentació de la Fundació Cors Oberts, de les missioneres dels Sagrats Cors.
19.30 h Claustre de Sant Bonaventura
	Concert de l’ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MÚSICA i
concert de música del renaixement a càrrec de SA COMPANYIA, de la Coral Juvenil
de l’Associació Amics de la Música.

Dilluns, 15 d’octubre
Es Firó
12.00 h Plaça d’Espanya
	Entrega del premi del II Concurs de disseny “Portada del programa de Fires 2013”.
(Vegeu l’annex II: Bases del II Concurs de disseny “Portada del programa de Fires
2013”).
20.00 h Claustre de Sant Bonaventura
	Concert “Utopia renaixentista”, a càrrec de la COMPANYIA GENERAL DE SAXÒFONS.
Ho patrocina: Consell de Mallorca.
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Dissabte, 20 d’octubre
10.00 h	Llucmarutes. “Pollença: urbanisme, patrimoni i literatura”, visita guiada per Tomàs
Vibot. Informació i inscripcions: Departament de Cultura (mmartin@llucmajor.org,
tel. 971 66 97 58).
10.00 h Skate Park (plaça de Rufino Carpena)
	Durant tot el dia, III Competició Xtrem-team. Rodes, música, cultura urbana.
Modalitats: skate, scooter i roller bmx. Exposició de motos. Programes a part. Més
informació: Centre d’Informació Jove (c/ Jaume I, 7), telèfon 971 66 25 12. Ho
organitza: Associació Juvenil Xtrem-team.

Diumenge, 21 d’octubre
08.00 h Son Casesnoves
	Campionat local de caça menor amb ca i escopeta, organitzat per l’Associació
Federada de Caçadors de Llucmajor.
17.00 h Pavelló municipal de Llucmajor
	Presentació de la temporada 2012-2013 del CLUB DE BÀSQUET JOVENTUT DE
LLUCMAJOR. Presentació de la nova junta directiva i dels equips, i sorteigs.

Dijous, 25 d’octubre
18.00 h Pavelló municipal de Llucmajor
	Exhibició i presentació de la temporada 2012-2013 del club LLUCMAJOR GIMNÀSTIC
de gimnàstica rítmica.

Divendres, 26 d’octubre
20.00 h Auditori del Claustre de Sant Bonaventura
	Conferència “Patrimoni rural de Llucmajor”, amb projecció de diapositives, a
càrrec de JOAN CLAR i CELSO CALVIÑO, investigadors de l’etnologia de Llucmajor. Ho
organitza: Portal Forà Dinamització Cultural.
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ANNEX I

BARS I RESTAURANTS
PARTICIPANTS EN LA IV RUTAPA
Aràbic
C/ Constitució, 4

Cafè Colón
Pl. Espanya, 17

Bar Can Nadal
C/ Nicolau Taberner, 36

Cafetería Bar Salón
C/ Antoni Maura, 11

Bar Cerveseria Jaume
III
Pg. Jaume III, 11

Cafeteria Ca na Neus
C/ Bisbe Taixequet, 92

Bar Es Pou
Pl. Espanya, 10
Bar Prohens
Pl. Espanya, 15
Bar Restaurant Tropical
Av. Carles V, 49
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Cafetería El Rincón
Andaluz
Rda. Migjorn, 35
Cafeteria Neva2
C/ Mateu Monserrat, 13
Cafeteria Racó de Can
Reus
C/ Francesc Aulet, 27

Casi Que No
Pl. Espanya, 21
Celler Sa Foganya
C/ Gràcia, 59 baixos
Pastisseria i Cafeteria
Ramis
Rda. Migjorn, 10
Pastisseria Ramis
C/ Antoni Maura, 11
Pizzeria S’Estàtua
Pg. Jaume III, 2 B

Bar Sport
Pl. Espanya, 51

Cafeteria Sant Miquel
C/ Bons Aires, 8

Bar Tabú
Pl. Espanya, 26

Caliuet Bar Restaurant
Pl. Espanya, 57

Rda. Migjorn, 77

Cafè Bar Can Guti
Rda. Migjorn, 65

Can Chame
Pg. Jaume III, 25

Restaurante India

Restaurant Can Jaume

C/ Gràcia, 66

ANNEX II

BASES DEL II CONCURS DE DISSENY
“PORTADA DEL PROGRAMA DE FIRES 2013”
1. Objecte de la convocatòria
Seleccionar la imatge de la portada del programa de Fires
2013.

6. Composició del jurat
Els treballs seran valorats per un jurat format pels regidors
de Fires i de Cultura, un fotògraf i dos artistes locals.

2. Participants
Hi podran participar totes les persones que hi estiguin interessades, sense límit d’edat, que siguin residents al terme
municipal de Llucmajor, a excepció dels membres del jurat.

7. Veredicte
El veredicte es donarà a conèixer en un acte públic el dia
15 d’octubre (es Firó), que s’anunciarà amb prou antelació
en el Programa de Fires 2012.

3. Requisits
Cada concursant pot presentar un màxim de dues obres que
responguin a les característiques següents:

8. Premis
• Amb el cartell guanyador del primer premi es confeccionarà la campanya de comunicació i difusió dels actes de
les Fires 2013.
• L’autor podrà firmar l’obra una vegada conegut el veredicte del jurat.
• Totes les obres presentades s’exposaran del 16 d’octubre
al 2 de novembre al Claustre de Sant Bonaventura.

• Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites.•
La tècnica o l’estil són lliures (pintura, fotografia, dibuix).
• Al disseny, hi ha de constar el text:
FIRES DE LLUCMAJOR
467a edició (1546-2013)
Del 29 de setembre al 13 d’octubre de 2013
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
• El disseny ha d’incorporar el logotip de l’Ajuntament de
Llucmajor.
• L’autor de l’obra guanyadora haurà de realitzar, si escau,
les modificacions necessàries per facilitar-ne la impressió.
4. Forma de presentació de les propostes
• Les obres s’han de presentar sense signar. Al dors del
suport hi ha de constar un lema i/o un pseudònim.
• Amb l’original, l’autor ha de lliurar un sobre tancat, a
l’exterior del qual hi ha de constar el lema del treball i/o
pseudònim, i a l’interior, el nom i cognoms, la fotocòpia
del DNI, l’adreça postal, l’adreça electrònica i el telèfon
de contacte, juntament amb el lema o pseudònim.
5. Lloc i termini de presentació
• Els treballs s’han de lliurar al Registre de l’Ajuntament
de Llucmajor. Oficina d’Atenció Ciutadana, de dilluns a
divendres de 9.00 a 13.00 hores.
• El període de presentació de propostes es tancarà el 5
d’octubre de 2012.

9. Drets
• L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament
de Llucmajor. El guanyador cedeix gratuïtament tots el
drets d’explotació de l’obra, amb caràcter exclusiu, que
la Llei de propietat intel·lectual reconeix a l’autor, sense
perjudici dels drets morals que corresponen a l’autor.
• Les obres no premiades es podran recollir a partir del 5 de
novembre de 2012 al Departament de Cultura (Claustre de
Sant Bonaventura). Els dissenys no retirats passaran a ser
propietat de l’Ajuntament de Llucmajor, que en podrà fer
l’ús que estimi convenient.
• Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets
de tercers sobre l’obra presentada i seran responsables de
qualsevol reclamació per autoria o plagi.
• La participació en el concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.
• Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt
per l’organització.
Per a més informació:
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llucmajor
Claustre de Sant Bonaventura.
Carrer de Fra Joan Garau, 2. Tel. 971 66 97 58.
Correu electrònic: cultura@llucmajor.org.
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