
DILLUNS 25
De les 17 a les 19 h. Institut d’Ensenyament Secundari.
 Jornada 7 CIÈNCIES. Fira de la Ciència. 
	 També	es	podrà	visitar	una	exposició	organitzada	per	la	biblioteca	del	centre,	titulada	“Per-

fils	científics”.	

A les 9:30 h. Plaça de la Vila.
 Mostra de mestres artesans.
A les 10 h. Plaça de la Vila
 Els xeremiers de la Vila faran un passacarrers pel recorregut de la Fira
 Sala de damunt la Rectoria, carrer Constitució.
 Mostra de llibres en català i venda de llibres.
De les 10:30 h fins a les 13:30 h. Carrer de sa Capella.
 Mini tennis i tir amb arc.  
 Veniu a jugar amb el Mini tennis Pegafort i a tirar amb arc.

A les 10:45 h. Plaça de la Vila.
 Arribada de les autoritats.
A les 11 h. Finca el Mal pas.
 II mostra de Falconeria.  
 A càrrec de l’associació Amigos de las Rapaces.

A les 12 h.
 Actuació i demostració de l’Escoleta de Ball de Bot.
A les 16 h. Plaça de la Vila.
 Taller de Ball de Bot.   
 A càrrec de na Margalida Grimalt.

A les 17:30 h. Des de l’Ajuntament i fins a la plaça de la Vila.
 Actuació de la Batucada i seguidament la Banda de Música.
A les 18 h. Plaça de la Vila.
 Actuació d’Al Mayurqa i ball obert.
A les 19:30 h. Plaça de l’Església.
 Benedicció de rams i palmes. Processó i Missa de la Passió.

continuació diumenge 24 - dia de la fira



DIJOUS 21
Dia internacional de la poesia

De les 11 a les 14 h. Biblioteca.
	 Tast	de	poesia.	(Poemes	d’estil	japonès)
 A càrrec d’Eulàlia Arlès. Posteriorment hi haurà una presentació d’haikus realit-

zats per l’alumnat de 2n d’ESO de l’Institut.

Durant tot el dia. Biblioteca	de	l’Institut.
 Commemoració escriptors.
 Centenari del naixement dels escriptors Salvador Espriu i Bartomeu Rosselló- 

Pòrcel amb una  exposició dels seus llibres. Lectura del poemes en el hall de 
l’institut.

 Ho organitza: IES Santa Margalida i Ajuntament.

A les 17 h. Biblioteca.
	 Contacontes	del	Desert.
 A càrrec de l’Associació d’Amics del Poble Saharaui de les Illes Balears amb el 

suport del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Aquest projecte té com 
objectiu principal  donar a conèixer la cultura del poble saharaui als infants de 
Mallorca.

A les 20 h. Sala	superior	de	la	Rectoria.
•	 Inauguració	de	la	Segona	Mostra	de	Llibres	en	Català.
•	 Exposició	 col·lectiva	 de	 fotografia:	 Santa Margalida, terra 

d’ametles.
•	 Lectura	de	poemes	a	càrrec	del		grup	literari	Ansa	per	Ansa.
•	 Presentació	 i	 lectura	 dramatitzada	 de	 l’obra	 de	 Joan	 Guasp:		

Jaume I, el més bell home del món. 
 Hi participen: Llibreria Quart Creixent, Editorial Moll, Lleonard Muntaner Edicions, 

Documenta Balear, Inforaiguer, el Gall Edicions, Estanc de la Vila i Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Santa Margalida.

	 La	mostra	i	l’exposició	romandran	obertes	fins	dia	24	de	març,	de	les	17	a	les	
21h	(tret	de	visites	concertades).

 Dia de la Fira tot el dia.

DIVENDRES 22
A les 20:30 h. Casal de Cultura.
 Exposició dels cartells seleccionats per al concurs del cartell i por-

tada del programa de la Fira.
 I lliurament del premi al cartell guanyador. 
	 Els	cartells	són	obra	dels	alumnes	de	l’Institut	d’Ensenyament	Secundari	de	Santa	Margalida.

A les 21 h. Auditori Municipal.
 Presentació del llibre Paper blanc! Els darrers mesos de la Repu-

blica i la Guerra Civil a Santa Margalida. 
	 Obra	de	Xisco	Bergas,	Jaume	Escales,	Antoni	Mas	i	Miquel	Àngel	Tortell,	editat	per	l’Ajun-

tament	de	Santa	Margalida.
	 Presentació	a	càrrec	de	Carles	Manera,	catedràtic	d’història	econòmica	de	la	UIB.

A	partir	de	les	24	h. Bar Junior.
 Festa Quintos del 88.
 Un recorregut per la música d’ara i sempre, en commemoració del setè aniversari de 

la	Quintada.	Hi	posaran	música:	Àngels	des	Colomer	i	Butxe.

 Pub es Colomer.
 Previ dissabte de Fira.
	 DJ’s:	Butxe	-	Puça	-	Perdro	Azorín	-	Di	Paskuale.

DISSABTE 23
A les 19 h. Casal de Cultura Joan Mascaró
 Inside.
 Inauguració de l’exposició de pintura de David Campaner, guanyador del certamen Art 

Jove  dels municipis de l’antiga Mancomunitat del Nord. Romandrà oberta fins dia 21 
d’abril, durant l’horari d’obertura del Casal de Cultura.

A les 19:30 h. Casa de la Vila
 Exposició d’arques barroques.
 Tallades per mestre Josep Pau Garau.
 Oberta dissabte horabaixa i el Dia de la Fira. 
 Exposició d’escultura en fusta.
 Obra de Leo Bringas.
 Oberta dissabte horabaixa i el Dia de la Fira.

A les 20 h. Plaça de la Vila
 X Mostra de les associacions del municipi.

A les 20:30 h.
 VI Picada Vilera.  
 Degustació de les picades elaborades per bars, restaurants i forns de la Vila, a preus populars. 
	 Hi	participen:	Es	Revolt,	Can	Maco,	Las	Palmeras,	Arachu,	sa	Granja,	Bar	de	la	Tercera	Edat,	Juni-

ors,	Can	Pep,	Sa	Caseta,	pizzeria	sa	Plaça,	Can	Malet,	sa	Fonda,	Forn	can	Joan,	Maria	José	Rodrí-
guez	(estudiant	d’hoteleria),	es	Cafetó	de	na	Tonina,	pub	es	Colomer,	bodegues	Galmés	Ribot.

	 Tiquets:	1,50	€	tapa	i	1	€	beguda.	Seran	venuts	pels	mateixos	participants.
	 Col·laboració:	Cafès	Marabans.

A les 22 h. Plaça de la Vila
 Actuació d’Aires Vileros i ball obert.

A les 24 h. Pub es Colomer
 Fira 2013. Feel the Music. 
 Dins: Alex Caro - Sote de lino - Svenson - Aitor Garcia. House classics old school.
	 Fora:	Dj	Juan	Campos	-	Butxe	-	Dj	Stivie 

Fira de Santa Margalida - març 2013 Fira de Santa Margalida - març 2013

DIUMENGE 24 Dia de la Fira 
A les 9 h. 
 Obertura de les següents exposicions inaugurades dies enrera al Casal de Cultura Joan 

Mascaró i Fornés 

 Es Pouàs.
 Segona Mostra d’Energies Renovables.
 S’exposaran productes, serveis, material, tot relacionat amb les energies renovables, el baix 

consum, l’efi ciència energètica. Hi podrem trobar des de vehicles elèctrics, passant per 
panells solars, estufes de biomassa, regeneració de bateries.

 Carretera d’Artà i Mal pas.
 Mostra d’animals.
 Ovelles, cabres mallorquines, porc negre, coloms, gallines, falcons, cavalls, ponis i d’altre 

bestiar i aucellam.

 Carrer Miquel Ordinas 12.
 S’Endret i s’Enrevés surt al carrer.
 Trobada de teixidores de punt (ganxet i agulles). Fins a les 14 h.
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