
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 11 h. Finca el Mal pas.
 III mostra de Falconeria.
 A càrrec de l’associació Amigos de las Rapaces.
 
A les 12 h. Plaça de La Vila
 Actuació i demostració de l’Escoleta de Ball de Bot.
 
A les 17:30 h.
 Actuació de la Banda de Música.
 
A les 18:30 h.
 Ball de bot, obert a tothom, amb l’actuació d’Esclafits i Castanyetes i de Galivança.

A les 19 h. Pub es Colomer
 Glosa vs rap. Mateu Matas “Xurí” vs Valtònyc.
 
A les 19:30 h. Plaça de l’Església.
 Benedicció de rams i palmes. Processó i Missa de la Passió.

continuació diumenge 13 - dia de la fira

 DILLUNS 14
De les 17 a les 19 h. Institut d’Ensenyament Secundari.
 Jornada 7 CIÈNCIES. Fira de la Ciència.
 L’IES Santa Margalida obre les seves portes i convida tot el municipi a gaudir dels experi-

ments científics preparats per l’alumnat de l’Institut. Hi poden assistir nins, familiars i 
amics de totes les edats.  

VINE, TOCA, EXPERIMENTA I APRÈN! 

Vos hi esperam!

Obra guanyadora: Caterina Cerdà



DIJOUS 10
 
A les 10:30 h. Sala d’Exposicions del Casal de Cultura Joan Mascaró i 

Fornés.
 Exposició dels cartells seleccionats per al concurs del cartell i portada del programa de la Fira.
 I lliurament del premi al cartell guanyador, obra de Caterina Cerdà Roig - 3rc ESO.
	 Els	cartells	són	obra	dels	alumnes	de	l’Institut	d’Ensenyament	Secundari.
A les 16h (primer torn) i a les 17h (segon torn). Biblioteca.
 Tallers bibliotecaris: Vine a fer artesania.
	 Inscripcions	a	la	Biblioteca	fins	dimarts	dia	8	(també	per	telèfon	al	971.85.60.00)
 
A les 20 h. Sala superior de la Rectoria.
	 •	Inauguració	de	l’exposició	col·lectiva	i	adquisició	mitjançant	puja	d’obres	d’art	d’ar-

tistes	del	municipi	cedides	en	benefici	de	l’Associació	de	la	Lluita	Contra	en	el	Càncer.
	 Horari	del	Dia	de	la	Fira:	de	10	a	13	h	i	de	16	a	19	h.	
        •	Inauguració	de	la	Tercera	Mostra	de	Llibres	en	Català.
	 Hi	participen:	Llibreria	Quart	Creixent,	Editorial	Moll,	Lleonard	Muntaner	Edicions,	Do-

cumenta	Balear,	Inforaiguer,	el	Gall	Edicions,	Estanc	de	la	Vila	i	Àrea	de	Cultura	de	l’Ajun-
tament	de	Santa	Margalida.

	 La	mostra	i	l’exposició	romandran	obertes	fins	dia	14	d’abril,	de	les	17	a	les
	 21h	(tret	de	visites	concertades).	El	Dia	de	la	Fira,	de	les	10	a	les	13h	i	de	les	16	a	les	18h.
 Dia de la Fira tot el dia.

DIVENDRES 11
A les 21 h. Sala de damunt la Rectoria.
 Presentació de la reedició del llibre: La mort d’en Baltasar Calafat, obra de Rafel
 Bordoy i Antoni Mas dedicada a les lluites entre la Vila i el comte Mal.
 Acte seguit: Presentació de la primera escena de l’obra de teatre de carrer: La
 lluita entre la Vila i el comte Mal, a càrrec  de gent de la Vila.
 
A les 21.30 h. Auditori Municipal.
 Actuació de Madò Pereta, amb l’espectacle. Quin món, Pereta quin món!
 Preu: 5€.
 
A les 23.30h.
 Pub es Colomer.
 Patxangueo 100% amb els Djs: Àngel · Parrita · Tous

DISSABTE 12
 
A les 19:00 h.
Plaça de la Vila, núm. 13
 Exposició de pintura de Catalina Fiol i de manualitats de Joana Roig
 Oberta dissabte horabaixa i el Dia de la Fira.
 

A les 19:30 h.
Casa de la Vila
 Exposició de videos de la televisió Vilera. Videos d’un temps d’actes de Santa 

Margalida, recopilats per Xisco Ferrer Massanet.
 Oberta dissabte horabaixa i el Dia de la Fira.
 

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

A les 20:30 h.
 VII Picada Vilera.
 Degustació de les picades elaborades per bars, restaurants i forns de la Vila, a 

preus populars. Amb l’actuació de les batucades de Hiachat i de Maria de la Salut.
 Hi participen: Can Maco, Las Palmeras, Arachu, de la Tercera Edat, Juniors,
 Can Pep, Sa Caseta, pizzeria sa Plaça, Can Malet, sa Fonda, Forn can Joan,
 es Cafetó de na Tonina, pub es Colomer, Bar s’Estanyol i bodegues Galmés Ribot.
 Tiquets: 1,50 € tapa i 1 € beguda. Seran venuts pels mateixos participants.
 Col·laboració: Cafès Marabans.

 Amb l’actuació de Pere Suñé i Fama Femenia. Versions  en acústic de blues, rock  
soul, jazz i temes propis.

 

A les 24 h. Pub es Colomer
Fira 2014.
 Dos ambients. Dins: Tous – Oscar Romero (Flaix FM) – Raúl Gàlvez – Svenson
 Fora: Jonia Rois – Di Paskaule – Popcorn’s Ton – Angeles des Colomer
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DIUMENGE 13 Dia de la Fira
A les 9 h.

 Obertura de les següents exposicions.
 
 Es Pouàs.
 Tercera Mostra d’Energies Renovables.
 S’exposaran productes, serveis, material, tot relacionat amb les energies renova-

bles, el baix consum, l’eficiència energètica. Hi podrem trobar des de vehicles elèc-
trics, passant per panells solars, estufes de biomassa i regeneració de bateries.

 
 Local de la Tercera Edat (plaça de la Vila).
 Exposició de Manualitats
 A càrrec de l’Associació de Gent Major de Santa Margalida
 
 
 Carrer Font i Roig i voltants
 Mostra d’animals.
 Ovelles, cabres mallorquines, porc negre, coloms, gallines, falcons, cavalls, ponis i 

d’altre bestiar i aucellam.
 

De les 9,30h fins a les 14 h i de les 16 a les 19h.
 Carrer Miquel Ordinas 12.
 S’Endret i s’Enrevés surt al carrer.
 Exposició de les labors i teixits que han elaborat la colla d’amistats de la 
 botiga d’ençà de 1981.  
  

A les 9:30 h. Plaça de la Vila. 
 Mostra d’artesans.
 

A les 10:00 h. Plaça de la Vila. 
 Arribada de les autoritats i passacarrers amb els Xeremiers de La Vila.
 
 Sala de damunt la Rectoria, carrer Constitució (vora el jardí de la Beata).
 Mostra de llibres en català i venda de llibres.
 


