


La nostra Fira
Aquests dies passats hem hagut de patir -no només nosaltres sinó tot Mallorca- les inclemències del 
temps, que a Campanet ens obligaren a suspendre part de les activitats programades el dilluns de 
Pasqua. Esperam que el temps sigui més benèvol amb la Fira i la puguem lluir en tota la seva plenitud.
Des de l’Ajuntament no s’han escatimat esforços per a oferir un programa amb un ampli ventall 
d’activitats que començaran el diumenge dia 5 i s’allargaran durant pràcticament tot el mes de maig. 
L’eix central, però, de tots aquests dies de festa és el diumenge 12, dia de la Fira. 
Com cada any, hem pogut comptar amb totes les entitats i associacions, així com amb persones que 
nivell particular han volgut i pogut fer-hi feina. Enguany destaquen especialment les aportacions de 
l’Associació Sa Llengua Bona i, com sempre, dels Escarrufaverros, fidels i compromesos amb aquest 
esdeveniment.
Del programa que teniu a les vostres mans es pot destacar tot, però voldria fer un especial esment que 
la voluntat és oferir activitats i actes a l’abast de tots els segments de la població. Podríem parlar de la 
combinació de jazz amb tapes, que es durà a terme el divendres 10; del teatre per adults i l’infantil; 
de la presència de les rondalles mallorquines a través de la cuina popular de Mallorca, explicades per 
Caterina Valriu; de l’Ironman, que ja és un element més de la festa; de l’inici solemne de la Primavera 
Musical, que enguany compleix la seva XX edició; del foc encès dels Escarrufaverros; del nomenament 
de l’Amo i sa Madona per al Carnaval d’Estiu; de la Fira en majúscules que es du a terme el diumenge 
12 de maig, quan la plaça Major i diversos carrers dels voltants s’engalanen per a oferir productes de 
la terra i d’elaboració local, venda de llibres, mostra d’artesania, animació infantil, ballada popular... 
En definitiva, hem preparat un programa a l’abast de tothom, perquè tothom, campaneters i visitants, 
en pugui gaudir. 
D’altra banda, voldria aprofitar aquest espai que m’ofereix el programa per a anunciar-vos que aquesta 
és la meva darrera salutació com a batlessa. Ha estat un immens plaer i un orgull que els campaneters 
m’hàgiu atorgat la possibilitat de treballar durant gairebé quaranta anys, els sis darrers al capdavant 
de la gestió municipal, al servei d’aquest poble. El meu desig i el de tot l’Ajuntament és que gaudiu 
amb plenitud de la Fira i que en puguem celebrar moltes més. 
Moltes gràcies a tots i per tot.

Magdalena Solivellas Mairata
Batlessa de Campanet 



Diumenge 5 de maig
A les 20 h, a la Casa de Cultura, 
Teatre per a adults Veus que no passaran a la història, de Teatre Íntim 
Preu: 5 € 

CACIM - Consell de Mallorca 

Dimarts 7 de maig
A les 17 h, a la Biblioteca Miquel dels Sants Oliver
Teatre infantil: Una història de monstres, a càrrec de Pla Cultural

CACIM - Consell de Mallorca 

Dimecres dia 8 de maig
A les 19 h, a la sala de conferències de l’antic Ajuntament, 
presentació del llibre Les neofestes a Mallorca. Gimcanes, senyeres, déus pagans i mobylettes 
(Lleonard Muntaner Editors) de Marcel Pich. Hi intervindran Maria Gelabert Paris i l’autor.

L’organitza: Associació de Joves Sa Llengua Bona 

Dijous 9 de maig
A les 17 h, a la Biblioteca Miquel dels Sants Oliver,
Taller de figuretes de dimonis a càrrec dels Escarrufaverros Dimonis de Campanet. Inscripcions a la 
Biblioteca 

A les 19 h, a la sala de conferències de l’antic Ajuntament, 
Conferència “La cuina popular de Mallorca a través de les rondalles mallorquines”,   
a càrrec de la Dra. Caterina Valriu. Nat Projectes. Serveis Culturals i Ambientals 

CACIM - Consell de Mallorca 



A les 20.30 h, a Ca na Polida, 
inauguració de l’exposició “Manifestació manufacturada” ,

A càrrec del Col·lectiu Anomalus

Horari: dijous a diumenge de 17 a 20 h; diumenge dia 12 de 10 a 14 h

Divendres 10 de maig
A partir de les 20 h, a la plaça Major,
Nit de Jazz i Tapes dels Bars Restaurants de Campanet amb els grups U Jazz Quartet i Joan Benavent 
Jazz Experience 

Dissabte 11 de maig
De 9 a 13 h,
Ironman. Recorregut: carreró d’en Curt, carrer Major, plaça Major, carrer de Llorenç Riber i sa Carretera. 
Circulació restringida (vegeu cartells de l’organització)

De 10 a 18 h, a la plaça Major,
Votacions per a triar l’Amo i sa Madona del Carnaval d’Estiu i del disseny de camisetes de Sant Victorià 2019,

Organitzades per l’Associació de Joves Sa Llengua Bona

A les 20.30 h, a l’església parroquial, 
Concert inagural de la XX edició de la Primavera Musical 2019 amb Fanny Marí-Torres, soprano, i 
Miquel González, orgue

A les 22 h, 
Correfoc dels Escarrufaverros Dimonis de Campanet amb els Diables de Terrassa (vegeu el plànol)

A les 00 h, al pati Cas Metge Dolç, 
Recompte i proclamació de l’Amo i sa Madona del Carnaval d’Estiu i del disseny guanyador



CORREFOC
Dissabte 11 de maig a les 22 h
Recorregut: 
Sant Victorià - Llorenç Riber 
Sol - Son Bordoi 

MESURES DE SEGURETAT:
- No estacionar vehicles a la zona delimitada 
pel correfoc.

- No col·locar a la zona delimitada pel 
correfoc cap element que pugui obstaculitzar 
el desenvolupament de l’acte.

- Procurar tenir les portes i finestres tancades.
- Protegir els mostradors i vidres.
- No tenir roba estesa a balcons i terrasses.
- Recollir tendals i para-sols.

RECOMANACIONS ALS PARTICIPANTS:
- Respectar la zona delimitada pel correfoc.
- No introduir pirotècnica (bengales, coets…) 
dins el correfoc.

- Dur roba vella no inflamable, millor si és 
de cotó, amb mànigues i calçons llargs, 
i deixant la menor part possible del cos 
descoberta.



Diumenge 12 de maig: Fira de Maig

PLAÇA MAJOR: 

A les 10 h, 
Obertura i inauguració de la Fira de Maig amb els Xeremiers de Campanet. 
Fira d’Artesania i venda de flors i plantes

A les 11.30 h, 
Cercavila amb els Escarrufaverros, els Escarrufons i els Diables de Terrassa  

PLAÇA MAJOR I CARRER MAJOR 
Venda de producte de la terra i productes d’elaboració local
Espai magrebí de degustació de productes gastronòmics 

PLAÇA DE SON BORDOI: 

d’11 a 12.30 h 
Jocs infantils de multiaventura 

a càrrec del Consell de Mallorca 

PLACETA DEL RECTOR TAMORER:
Venda de llibres, materials de segona mà i bijuteria

CARRER DE LLORENÇ RIBER:
Mostra d’artesania. Cantó des Càrritx: Mostra de plantes 

PLAÇA MAJOR: 

A les 17 h, a la plaça Major,
Animació infantil amb el grup Cucorba

A les 18.30 h, a la plaça Major,
Ballada popular amb el grup Caliu 



Dissabte 18 de maig 
Cursa Infantil Serra de Tramuntana a les fonts Ufanes 
Inscripcions: www.esportbasemallorca.net

Organitzada pel Departament de Cultura Patrimoni i Esports Consell de Mallorca

Dissabte 25 de maig
A les 11 h, al pati de Cas Metge Dolç, 
Moixonies per crèixer, activitat musical dirigida a infants d’1 a 6 anys.

CACIM-Consell de Mallorca 

A les 20.30 h, a l’esplanada de Sant Miquel del Pla de Tel,
Actuació de Judit Neddermann (Primavera Musical)

El dissabte 11 (de 10 a 18 h) i el diumenge 12 de maig 
A la Fira es podrà encomanar el pack de les Festes de Sant Victorià  
(bossa i camiseta)

Organitzat per l’Associació de Joves Sa Llengua Bona




