
Ajuntament de Capdepera



 19.00 h A la sala de plens de l’antic Ajuntament
  de Capdepera

  Mostra-Exposició de l’aula d’adults.
  Oberta fins dia 20 de maig de 19h a 21h.

 21.15 h  A l’església de Sant Bartomeu 
  Concert medieval a càrrec de la Coral Gabellina
  i Estudi de Dansa Stylo.

 20.00 h  Al Centre Melis Cursach Inauguració
  de l’exposició  de pintures i escultures
  de Lluís Ladaria. 
  Oberta fins dia 20 de maig.

 10 a 14h  Els alumnes dels centres escolars del municipi
  visiten el Mercat.

 10.00 h  Teatre de titelles. 

 12.00 h  Teatre de titelles.

 18.00 h  Rebuda d’autoritats a l’Ajuntament i pujada al Castell.

 18.30 h  Teatre de titelles (racó infantil).

 19.30 h  Pregó inaugural del Mercat Medieval 2012 a càrrec del 
  Sr. Julián García-Sotoca Oliva, recentment jubilat secretari de   
  l’Ajuntament de Capdepera, a la capella del castell.

  En acabar, davallada del Castell amb els músics, visitant les   
  diverses paradetes i venedors del recorregut.

 20.00 h Teatre de titelles (racó infantil).

 21.30 h Cercavila amb els dimonis de foc “Sa Solera Gabellina” 
  a la plaça des Sitjar.

 23.00 h Actuació del grup Acibreira a la plaça de sa Menjua.

  El Mercat ja és ben viu! Ja es pot sentir per tot el poble l’olor   
  del fum, de les herbes i l’alegria de la gent.

Per dotzè any consecutiu Capdepera torna a reviure 

el Mercat Medieval, una fira ja consolidada dins el 

calendari d’activitats anuals del nostre municipi, i 

en la qual es rememoren la història i etnografia del 

nostre municipi. I també és un punt de trobada per 

a molts de gabellins i forans.

 

Amb aquest esperit de festa, us convid un any més 

a gaudir de les activitats i flaires que les nostres 

murades traspuen.

Molts d’anys!

   Rafel Fernández Mallol

   Batle de Capdepera
 

Programa d’activitats
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 10.30 h  Des de la muralla del Castell batucada amb els alumnes de  
  l’Escola Municipal de Música de Capdepera i baixada 
  fins a la plaça de l’Orient.

 11.00 h Cercavila amb músics i la xanquera.

 11.30 h Actuació de violinistes medievals a l’esplanada de la 
  capella del Castell.
  Actuació del grup Acibreira a la plaça de sa Menjua.

 12.00 h La Reina (La familia guisante), cercavila.

 12.30 h Animació musical (batucada). Sortida des de la plaça del  
  Sitjar passant per totes les places i finalització a la plaça 
  de sa Menjua.

 13.00 h Joglar (La familia guisante) a la plaça de l’Orient.
  Teatre de titelles (racó infantil).

 13.30 h Cercavila amb els musics i la xanquera.

 14.00 h Burbruja a la plaça de la Menjua.

 15.00 h Actuació de violinistes a la plaça del Sitjar.

 16.00 h Demostració de tir amb arc al Castell (arquers de Mallorca).
  Actuació de grup musical a la plaça del Sitjar.

 17.00 h Tir amb arc participatiu per al públic al Castell.

 18.00 h Cercavila amb els músics i la xanquera.
  Actuació de l’estudi de Dansa Stylo a la plaça des Sitjar. 
  Demostració de tir amb arc al castell.

 18.30 h  Animació musical a la plaça de l’Orient.
  Teatre de titelles (racó infantil).

 19.00 h Tir amb arc participatiu per al públic al Castell.

 19.30 h Batucada. Sortida de la plaça de l’Orient 
  i finalització al Castell.
  Teatre de titelles (racó infantil).

 20.00 h Joglar a la plaça de l’Orient.

 21.30 h Cercavila amb els dimonis de foc a càrrec de “Sa Solera  
  Gabellina” a la plaça des Sitjar.

 23.00 h Actuació del grup Acibreira a la plaça de sa Menjua.

  Durant el dia podreu gaudir d’altres actuacions de músics  
  i teatre, en diferents indrets del recorregut del Mercat.

  Al Castell trobareu exhibició i vol d’aus rapinyaires
  de les 11h a les 14h i de les 17h a les 21h.
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 10.30 h Despertam el dia des de la muralla del Castell, amb el retrò
  de la batucada de l’escola de música, i amb el següent
  cercavila, que acaba a la plaça des Sitjar.

 11.00 h Cercavila d’obertura del dia de mercat.

 11.30 h Actuació dels violinistes medievals a l’esplanada de la 
  capella del Castell.
  Animació musical a la plaça de l’Orient.
  Competició dels arquers al Castell.

 12.00 h Burbruja, cercavila.
  Teatre de titelles (racó infantil).

 12.30 h Animació musical (batucada). Sortida a la plaça de l’Orient  
  i finalització a la plaça del Sitjar.
  Animació musical del grup Acibreira al Castell. 
  Tir amb arc participatiu per al públic al Castell.

 13.00 h Joglar, cercavila.
  Teatre de titelles (racó infantil).
  Cercavila amb els músics i la xanquera recorrent 
  els diversos carrers del Mercat.

 14.00 h La Reina (La familia guisante) a la plaça del Sitjar.

 15.00 h Actuació violinistes a la plaça del Sitjar.

 17.00 h Actuació de l’Estudi de Dansa Stylo a la plaça de sa Menjua.
  Demostració de tir amb arc al Castell.

 17.30 h Cercavila amb els músics i la xanquera.

 18.00 h Burbruja a la plaça de la Menjua.
  Tir amb arc participatiu al Castell.

 18.30 h Cercavila amb els xeremiers (Xeremiers Puig de sa Font).

 19.00 h Animació musical (Acibreira) a la plaça de sa Menjua. 

 19.30 h Teatre de titelles (racó infantil).
  Batucada a la plaça del Sitjar acabant a la plaça de l’Orient.

 20.00 h Cercavila de cloenda amb els músics i la xanquera.

 20.15 h Cloenda amb la banda de música de Capdepera 
  a la plaça del Sitjar.

  En el racó infantil hi haurà una granja d’animals exposició  
  disponible dins dels horaris de mercat.

  Caravana de ponis:
  de les 11h a les 14h i de les 17h a les 21h.
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Plànol Capdepera
ESTADES DE CAP DE SETMANA
L’Associació Hotelera disposa d’ofertes per passar el cap de setmana.  
Més informació a: www.firstsunmallorca.com.

PUNTS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA 
AL MUNICIPI
- Oficina d’Informació i Turisme de Capdepera. 
Tel. 971 556479 · informacio@ajcapdepera.net

- Oficina d’Informació i Turisme de Cala Rajada. 
Tel. 971 819467 · turisme@ajcapdepera.net

TRANSPORT
El tren de l’Associació Hotelera connectarà els nuclis de Capdepera 
i Cala Rajada de les 9h a les 21h. Parades: pça dels Pins i plaça de 
l’Orient. 

APARCAMENT
S’habilitaran tres aparcaments principals:  
- Al polígon industrial.
- A la corba de can Roncero 
 (circumval·lació en direcció a Cala Rajada).

- I al poliesportiu es Figueral.

RESIDUS
No tireu fems al terra. 
A fi de mantenir neta la zona del mercat, utilitzau les papereres 
o contenidors corresponents.

 

Informació addicional

Itinerari recomanat

Banys públics

Aparcament gratuït

Trànsfer gratuït al polígon de Capdepera



Ho organitza:

Hi col·laboren:

Ajuntament de Capdepera

CEIP s’Alzinar · CEIP s’Auba

IES Capdepera · Estudi de Dansa Stylo  

Coral Gabellina · Solera Gabellina · Batucada

coral s’Alzinar · Escola de Música de Capdepera

CC Banda de Música de Capdepera 

www.ajcapdepera.net

firstsunmallorca.com


