Fira de Tardor

Celler de Can Feliu

Porreres 2019

Diumenge
27 d'octubre

Des de l’Ajuntament de Porreres estem orgullosos d’aquesta
fira. Un gran atractiu pels més petits, que gaudeixen de les diverses mostres i exhibicions que s’hi presenten.

La Batlessa

La Fira mostra el bo i millor de Porreres davant d’un esdeveniment de caràcter econòmic, però també cultural i social.

Francisca Mora Veny

L’evolució de la Fira de Porreres, des del seu inici fins als nostres
dies, ha estat meteòrica. Va començar com una fira ramadera,
de bestiar, a la qual es va anar introduint la maquinària agrícola i
el sector de l’automoció, per seguir abraçant altres sectors com
el de l’artesania i la construcció, fins als productes locals i de
proximitat. Així doncs, podem dir, sense complexos, que a dia
d’avui la Fira de Porreres s’ha convertit en un gran aparador que
reuneix la pràctica totalitat dels sectors del nostre poble.

Aquesta és la millor ocasió per projectar la imatge d’un poble
equilibrat amb el sector primari i la necessitat de posar en valor
el producte de proximitat, juntament al sector industrial i sector
de serveis. Un poble on la gastronomia també està adoptant un
paper fonamental.

No vull acabar sense reconèixer la feina feta per la regidoria de
comerç, pels comerços, empreses i per les entitats i associacions locals, pel seu esforç, dedicació i empenta en mantenir
els actius de la nostra tradicional Fira, i per innovar dins d’un
equilibri que la fan genuïna.
Aprofiteu els dies de la Fira per gaudir de Porreres i dels grans
atractius que mostra l’esclat de la tardor.
En nom meu i de tot el consistori, vos vull donar les gràcies, un
any més, a tots/es els què feis possible aquest esdeveniment que
és la Fira de Porreres i obrir-la als veïns i als nouvinguts.
Gaudiu-la que val molt la pena.
Molt bona Fira a tothom!

'
Salutacio

És una excel·lent oportunitat per visitar el nostre poble, els seus
racons i carrerons plens d’encant i d’història, i el seus comerços
on vos sentireu molt ben atesos.

Sabia que no era una tasca fácil però tot el que es fa amb il·lusió
i ganes, surt bé. I és així com treballen les diferents Associacions
i Entitats de Porreres per tal que aquest dia, marcat en vermell
en el calendari porrerenc, brilli com cal.

Regidora de Comerç

Ha estat un orgull inmens dedicar part del meu temps i esforços
a preparar la nostra apreciada Fira de Tardor, “SA FIRA” en majúscules.

Ma Antònia Veny Serra

Porrerencs, Porrerenques i visitants de la nostra Vila, vos don
la benvinguda a la que serà la primera Fira que coordin com a
Regidora de Comerç.

Dins el Programa que teniu entre les mans, hi trobareu multitud
d’activitats de tota classe que es desenvoluparan al llarg d’un
mes i mig però el títol del Programa es centra amb l’acte més
important de la Tardor que és la Fira.
#BonaFira

Horari
De dilluns a dissabte
de 8h a 20:30h
Telèfon
671 543 703

És un dia per gaudir de la família i de les amistats, per recórrer
tots els racons de la Vila, per compartir moments d’esbarjo, per
donar a conèixer als visitants el potencial industrial, comercial i
cultural que té el nostre poble.
En definitiva, és un gran dia per Porreres i l’hem de fer lluir demostrant que la unió fa la força i que un poble unit el fa més
gran. Per això, agraeixo sincerament a tots i a totes els que s’impliquen perquè la Fira i els actes que l’enrevolten surtin de lo
millor. D’aquesta manera, aconseguim que la nostra Vila sigui
coneguda i admirada arreu de tota Mallorca i molt apreciada per
tothom que la visita.
Molt bona Fira a tothom !

'
Salutacio

Aquest dia es celebrarà com ja és costum, la Mostra de Productes Locals, exposicions variades a diferents espais del poble,
exhibició de diversos animals, venda de tot tipus de productes
artesanals, actuacions musicals, etc…

programa
Divendres 18 d’octubre
A les 20.00 h a l’Auditori Municipal.
«I GALA ESPORT PORRERENC»
Gratuït fins a completar aforament.
Organització: Ajuntament de Porreres.
A les 20.30 h al pati de l’Escola Nova.
Ballada popular de tardor dels Aires de Monti-sion
amb els grups convidats «Els Revetlers» i «Estol de Tramuntana»
Organització: Aires de Monti-sion.

Dissabte 19 d’octubre
19.30 h a l’Auditori Municipal.
Concert: Orquestra de Cambra de Mallorca «Els Clàssics I: Haydn»
Director: Bernat Quetglas.
Preu: 3 € anticipada (ticketib.com)/ 5 € taquilla.
Durada: 1 hora. / Patrocina: Consell de Mallorca – CACIM.

Diumenge 20 d’octubre
QUE TENGUEU BONA FIRA !!!

17.00 h al camp municipal de Ses Forques.
Partit de fútbol U.E. Porreres - Sineu
Organització: Unió Esportiva Porreres.
19.00 h al camp municipal de Ses Forques.
Partit de fútbol U.E. Porreres-Santanyí C.F. Categoria femení regional.
Organització: Unió Esportiva Porreres.

Dilluns 21 d’octubre
18.00 h a l’Auditori Municipal de Porreres
Reconeixement Esportistes 2019. Es farà lliurament de premis
als esportistes que han fet podi als campionats d’Espanya, Europa i del Mon.
Organització: Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca
20.30 h a sala de plens de l’Ajuntament.
Xerrada Jornades Agràries: “Cultius amb aigües regenerades”
a càrrec de Georgina Brunet, gerent de “Semilla”.
Organització: Cooperativa Agrícola de Porreres
Col·laboració: Ajuntament de Porreres

Dimarts 22 d’octubre
A les 20.00 h a la Biblioteca municipal.
Xerrada «Vine i coneix de primera mà l’Associació Espanyola
contra el càncer»
Xerrada a càrrec de Yanina Paglioni i Arantxa Isidoro
(professionals de l’AECC).
Organització: Junta local de l’AECC.

Dijous 24 d’octubre
A les 19.30 h a la Biblioteca municipal
Xerrada “Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica: la seva realitat”.
A càrrec de Jeronia Garcias Fullana (infermera de la Unitat de Dolor
de Son Espases) juntament amb Aina Grimalt Rigo
(pacient activa formadora).
*En atenció a les persones amb Sensibilitat Química Múltiple
que puguin assistir a la xerrada, es prega al públic que aquest dia
no es posin fragàncies
(colònies, aftershaves, etc.)
Organització: Ajuntament de Porreres.

20.30 h a Sa Fonda cafè
Concert de Eamon McGrath
Organització: Sa Fonda cafè

Divendres 25 d’octubre
A les 20.00 hores a S’Escorxador. Biblioteca Municipal.
Taula rodona “ D’un temps que no és el nostre.
El canvi climàtic: una mirada local “
Organització: Agrupació Cultural de Porreres

Dissabte 26 d’octubre
10.00 h a la Plaça de la Vila
Activitats de psicomotricitat, taller de pintar cara, de dibuix,
jocs de construccions i castell inflable a la plaça de la Vila.
Organització: Ajuntament de Porreres i Departament de Turisme
i Esports del Consell de Mallorca.
17.00 h al Parc Municipal de n’Hereveta
Capvesprada per socis i simpatitzants de l’U.E. Porreres
amb les actuacions del Dj Climent i Dj Xiscox.
Organització: U.E. Porreres
17.30 h A l’aparcament del camp municipal de Ses Forques.
Mostra eqüestre
Organització: Associació Hípica de Porreres.
Col·labora: Ajuntament de Porreres
20.00 h Visita i inauguració, per part de les autoritats acompanyades
dels Xeremiers, de la XXIIII Mostra de productes porrerencs
Sortida de la Plaça de la Vila
20.30 h Visita de les autoritats, acompanyats dels Xeremiers, a les següents
exposicions:

- Sala d’exposicions de LA CAIXA. Exposicions del TASTART
de Biel Llinàs, Carlos Danús, Bruno FrereJean i Rosa del Barco.
- HOSPITALET: Pep Llambias
- MUSEU I FONS ARTÍSTIC. Exposicions del TASTART
- AUDITORI. Exposició col·lectiva “MATA OMBRES”
de Fundació Vicente Ferrer.
- Sala Polivalent: “25 de 1000”. Exposició fotogràfica solidària
sobre l’esclerosi múltiple.
- Carrer Almoina, 43: Joan Barceló Sampol amb “FANTASIA”.

09.30 h h a la Plaça Molí de n’Amengual
Exposició de rapinyaires a càrrec de “Águilas Mallorca”
Organització: Ajuntament de Porreres

A les 20.00 h a l’Auditori Municipal.
XXV Mostra folklòrica “25è aniversari” de “S’estol Porrerenc”
amb els grups convidats de “Sa Sinia” de Consell
i la “Asociación República Oriental del Uruguay” de Mallorca.
Gratuït fins a completar aforament.
Organització: S’Estol Porrerenc.

10.00 h al carrer Duzai
Exposició de motos antigues

Diumenge 27 d’octubre “SA FIRA”
Durant tot el dia Paradeta solidari de l’AECC davant el carrer Major, 2.
Porreres Radio serà present a la fira durant tot el dematí.
09.00 h a l’aparcament municipal (antiga Plaça de Toros)
XXVI Exposició Monogràfica del Ca de Bestiar
Organització: Club Ca de Bestiar / Col·laboració: Ajuntament de Porreres
09.30 h a l’Avinguda del Bisbe Campins
Obertura de la carpa de PRODUCTES PORRERENCS
09.30 h al carrer Pare Francesc Molina
XX Mostra de cavalls
Organització: Associació Hípica de Porreres
09.30 h a la Plaça Molí de n’Amengual
Mostra d’animals autòctons
Organització: Pagesos de Porreres

09.30 h a la Plaça del Molí de n’Amengual
Exposició de carruatges, sínia en funcionament i animals de granja
10.00 h al pati Parroquial
Mostra de vehicles a radio control

10.00 h al carrer Duzai
Exposició de cotxes antics
10.00 h al carrer Pare Francesc Molina
Demostració de forja de ferradures per a cavalls
Organització: Associació Hípica de Porreres
10.00 h a la plaça del Molí de n’Amengual
Eines antigues de tracció animal
Organització: Joan Solivelles
Col·labora: Ajuntament de Porreres
10.00 h al carrer Agustí Font
Exposició d’eines antigues
De 10 a 14 h i de 19 a 21 h Portes obertes
a l’Església Parroquial de Porreres.
Organització: Església Parroquial de Porreres.
De les 10.00 h fins a les 13.00 h
al solar de la rotonda dels Donants de Sang
I Concurs de pastoreig - Fira de Tardor
Organització: ABBCP (Associació Balear del Border Collie de Pastoreig)
Col·labora: Ajuntament de Porreres i Ferreria Fills de Julià-Beltran.

10.30 h a la Plaça de la Vila
Concentració de les autoritats autonòmiques i locals acompanyades
dels Xeremiers de Porreres
10.30 h a la Plaça de la Vila.
XV Jam Sessió Ferran Vaquer.
Organització: Cooperativa Art & Sons i l’Escola de Música de Porreres.
11.30 h a la Plaça de la Vila.
Ballada popular amb el grup “S’Estol Porrerenc” i grup convidat “Abeniara”.
Organització: S’Estol Porrerenc.
12.30 h a la Plaça del Molí de n’Amengual
Exhibició de vol de rapinyaires a càrrec de “Águilas Mallorca”
Organització: Ajuntament de Porreres.
17.00 h a la Plaça de la Vila
Actuació del grup CUCORBA / Organització: Ajuntament de Porreres.
17.30 h a la Plaça del Molí de n’Amengual
Exhibició de vol de rapinyaires a càrrec de “Águilas Mallorca”
Organització: Ajuntament de Porreres
17.00 h al camp municipal de Ses Forques.
Partit de fútbol U.E. Porreres-Sant Jordi “A”
Organització: Unió Esportiva Porreres.
19.00 h a s’Herència turisme d’interior
Concert de la Coral de Porreres
Organització: Coral de Porreres i s’Herència turisme d’interior.
20.00 h a l’Auditori Municipal “Tardor que tarda”, a càrrec de Xavi Canyelles.
Monòleg sobre la tardor, els costums relacionades amb aquesta estació
(Les Verges, Tots Sants, Halloween...), de la inestabilitat atmosfèrica,
de l’arribada de la llampuga, etc. Sempre amb imitacions i com de costum,
un humor surrealista i irònic.
Organització: Ajuntament de Porreres.

Dilluns 28 d’octubre “ES FIRÓ”
De les 9.00 h a les 14.00 h
Venda de productes al centre de la Vila

Dijous 31 d’octubre
19.00 h a la Biblioteca Municipal
Xerrada sobre el Canvi Climàtic i el Medi Ambient
Organització: Ajuntament de Porreres.

Divendres 1 de novembre
A les 11.30 h Missa de Tots Sants a l’Oratori de la Santa Creu.
Acte seguit responso a l’entrada del cementiri municipal.
Organització: Església Parroquial de Porreres.

Dissabte 2 de novembre
10.00 h VIII Mitja marató “Sa Mitja” i 10 km.
12.00 h carrera popular infantil
Inici a la Plaça de la Vila.
Inscripcions a: www.elitechip.net / Organització: Club Atletisme Porreres
20.00 h a l’Auditori Municipal.
Teatre: «Llum Trencada. Històries de dones, guerra i República». Iguana Teatre.
Preu: 8 € anticipada (ticketib.com)/ 10 € taquilla.
Dramatúrgia: Aina Salom i Carme Planells.
A partir de «Dones republicanes. Memòria de la guerra civil a Mallorca»
de Margalida Capellà. / Direcció: Pere Fullana.
Interpretació: Irene Soler, Catalina Florit i Marina Domínguez.
Durada: 1 hora i 10 minuts.

Diumenge 3 de novembre

Divendres 15 de novembre

20.00 h Missa per tots els Fidels Difunts.
Organització: Església Parroquial de Porreres.
09.00 h al Parc de n’Hereveta
II Eixida cultural-paisatgística.
Indret a determinar
Organització: Agrupació Cultural de Porreres

20.00 h al local de l’Agrupació Cultural.
Projecció del documental GAZA de Carles Bover.
Curt guanyador dels Premis Goya 2019. Narra la vulneració
dels drets humans que pateix la població palestina
davant la impunitat d’Israel.
Presentació a càrrec de Tià Lliteras.
Organització: Agrupació Cultural de Porreres.

10.30 h XXXVI Pujada a Monti-Sion.
Inici a la Plaça de la Vila.
Inscripcions a l’Ajuntament de Porreres
o al correu festes@porreres.cat.
Places limitades o fins a mitja hora abans
de la cursa a la Sala
Organització: Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Porreres
i el Club Atletisme Porreres.
17.00 h al camp municipal de Ses Forques.
Partit de fútbol U.E. Porreres-Son Verí
Organització: Unió Esportiva Porreres.
19.00 h al camp municipal de Ses Forques.
Partit de fútbol U.E. Porreres-Serverense.
Categoria femení regional.
Organització: Unió Esportiva Porreres.

Dissabte 9 de novembre
20.00 hores al restaurant Es Centro
Espectacle poètico-musical Alçades a la lluna
En homenatge a totes les dones que ens han precedit i a les que vindran.
A càrrec del grup de poesia de l’Agrupació Cultural de Porreres,
Tallats de Lluna.
Organització: Agrupació Cultural de Porreres

Dissabte 16 de novembre
19.00 h a l’Auditori Municipal.
Concert de Santa Cecília de la Filharmònica Porrerenca.
Repertori: Musicals.
Gratuït fins a completar l’aforament.
Organització: Filharmònica Porrerenca
(horari no confirmat) al camp municipal de Ses Forques.
Partit de fútbol U.E. Porreres-Sineu Categoria femení regional.
Organització: Unió Esportiva Porreres.

Diumenge 17 de novembre
10.00 h a la Plaça de la Vila
VI Volta amb sitra i colla de tres pel terme de Porreres.
Memorial Joan Suñer.
Recollida de dorsals de les 8.00 a les 9.30h.
Organització: Penya Ciclista Porreres.
Col·labora: Ajuntament de Porreres i Protecció civil.
(horari no confirmat) al camp municipal de Ses Forques.
Partit de fútbol U.E. Porreres-Serverense
Organització: Unió Esportiva Porreres.

Dissabte 23 de novembre
A les 20.00 h a l’Auditori Municipal.
Concert Orquestra Lauseta.
Programa corda-simfònic.
Preu: 7 € (anticipades a ticketib.com)

Diumenge 24 de novembre
A les 09.30 h a Monti-sion.
“VI Descens de Monti-sion”, modalitat BTT.
Organització: Penya ciclista Porreres
Col·labora: Ajuntament de Porreres i Protecció civil.

Dissabte 30 de novembre
(horari no confirmat) al camp municipal de Ses Forques.
Partit de fútbol U.E. Porreres-Vilafranca. Categoria femení regional.
Organització: Unió Esportiva Porreres.

Diumenge 1 de desembre
(horari no confirmat) al camp municipal de Ses Forques.
Partit de fútbol U.E. Porreres-La Unión
Organització: Unió Esportiva Porreres.
A les 19.00 h a l’Auditori Municipal
Teatre: «La malcontenta». El Somni Produccions
Preu: 8 € anticipada (ticketib.com)/ 10 € taquilla.
Autor: Sebastià Alzamora.
Director: José Martret.
Interpretació: Agnès Llobet i Xavier Frau.
Durada: 1 hora.

Agraïments
Organització i/o col·laboració:
Agrupació cultural de Porreres i el Gall editor. GEP
Aires de Monti-sion
APAEMA
APIMA Escola Nova
Artesans de la Vila
Assamblea Popular de Porreres
Associació Hípica de Porreres
Associació de comerciants i Empresaris de Porreres
Associació de genganters i xeremiers de Porreres
Associació de persones majors de Porreres
Associació Espanyola Contra el Càncer (junta local)
Batukada Porrerenca
Camp mallorquí
Club atletisme Porreres
Club ca de Bestiar
Col·legi públic Escola Nova
Col·legi Verge de Monti-sion
Comerços de Porreres
Consell de Mallorca
Cooperativa Agrícola de Porreres
Cooperativa Arts & Sons
Coral de Porreres
Dimonis i Caparrots de Porreres
Escola de música de Porreres
Esglèsia Parroquial de Porreres
Ferreria Fills de Julià-Beltran
IES Porreres
Pagesos de Porreres
Penya ciclista Porreres
Porreres radio
Porreres TV
Protecció Civil de Porreres
S’Estol Porrerenc
Societat de caçadors de Porreres
UE Porreres.
Totes les activitats d’aquest programa són susceptibles de canvis en cas de necessitat o força major,
així i tot, si el canvi és d’hora o de lloc, s’avisarà oportunament.

