PRESENTACIÓ DE LA FIRA
Estimats mancorins i mancorines, ha arribat una nova edició de la
Biniarrels, sa Fira de Mancor i ja en van cinc amb aquest format. A
Mancor vàrem gaudir de la primera Fira el novembre de 2003 i, per
tant, enguany en fa 20 que es celebra, com passa el temps!
La fira està en constant evolució, hem deixat enrere moltes coses
però continuam donant vida a la festa!. Aquesta edició no sabem si
serà el model definitiu però és un pas cap a un model més sostenible i més participatiu que conserva i potencia el caràcter artesà, gastronòmic i cultural de la fira.
És més sostenible perquè hem aconseguit que les activitats culturals tinguin un cost més assumible dins les possibilitats del pressupost de la fira.
És més participativa per la col·laboració dels bars de Mancor, tant
per la celebració dels tornejos de truc i parxís com per les actuacions musicals de divendres i diumenge.
La quantitat i qualitat d’artesans i firaires que gaudirem aquests dos
dies serà superior a la d’anys enrere.
Els glosadors mallorquins batallaran contra els menorquins i tancarem la vetllada del dissabte amb una estrella, en Cris Juanico. Si a
això li sumam les trobades de gegants, de xeremiers, les actuacions
dels cavallets, de Festa Pagesa i de la resta de grups de ball popular,
estem davant un dels esdeveniments de la cultura popular més
importants de l’illa.
No volíem tancar la presentació de la fira sense donar una pista del
que vendrà l’any que ve, ja que els nostres gegants, en Joan i na
Llúcia, es faran majors d’edat i celebrarem el seu aniversari com cal.
Mancorins i mancorines, esperant que faci bon temps, us desitgem
que tingueu una molt bona fira.
Visca Mancor i Visca la Fira !!

V BINIARRELS
SA FIRA DE MANCOR
DISSABTE 12 NOVEMBRE
Entre les 16:00 i les 20:00 h.: Torneig de Parxís, al
restaurant Sa Piscina.
Entre les 15:00 i les 21:00 h.: Torneig de Truc, als bars
Cas Puput, Es Forn, Can Bernat i Pentagona.

DIUMENGE 13 NOVEMBRE
Entre les 10:00 i les 13:00 h.: Torneig d’Escacs,
al poliesportiu municipal de Mancor.
Entre les 16:30 i les 19:30 h.: Final del Torneig
de Parxís.
Entre les 16:00 i les 21:00 h.: Final del Torneig
de Truc.

DIMARTS 22 NOVEMBRE
20:30 h. Presentació de la Fira i show cooking al restaurant Sa Piscina, a
càrrec de n’Elionor Amengual, cuinera del restaurant Sa Piscina.

DIVENDRES 25 NOVEMBRE
17:30 h. Conta contes a la Biblioteca Municipal. "El castell d'iràs i no
tornaràs", a càrrec de Púrpura Events. Edat recomanada +4 anys. Places
limitades Reservar a l'Ajuntament Tlf.: 971 50 17 76
23:00 h. Concert de rock, davant el bar Cas Puput, a la plaça d’Alt, a càrrec
de Societat Anònima.

DISSABTE 26 NOVEMBRE
10:30 h. Actuació infantil a la plaça de l’Església o al Poliesportiu (segons el
temps), a càrrec de Món de Colorins.

11:00 h. Obertura del mercat artesanal i tradicional.
12:00 h. Obertura de les exposicions a la Sala de Plens de l’ajuntament:
• III concurs de dibuixos dels alumnes del CEIP Montaura
• VI concurs de fotografia de bolets

12:00 h. Obertura de l’exposició d’Arrels a la cotxeria de Son Morro.
16:30 h. Plantada de gegants a Son Morro.
17:30 h. Cercavila de gegants, des de Son Morro fins a la plaça de l’Ajuntament.
19:30 h. Actuació dels cavallets de Mancor a la plaça de l’Ajuntament.
21:00 h. Combat de glosadors, entre els de Mallorca i els de Menorca, al
teatre municipal.
22:30 h. Actuació del cantant menorquí Cris Juanico al teatre municipal.

DIUMENGE 27 NOVEMBRE
8:30 h. Obertura del mercat artesanal i tradicional.
9:00 h. Obertura de les exposicions.
9:00 h. Mostra d’animals autòctons al carrer Salvador Beltran Gralla.
9:30 h. Trobada a Son Morro i cercavila de xeremiers, flabiolers i tamboriners per tot el recinte ferial.
10:30 h. Lectura del manifest per eliminar la violència contra les dones a la
plaça de l’ajuntament.
10:45 h. Lliurament dels premis del VI concurs de fotografia a la plaça de
l’Ajuntament.
11:00 h. Mostra de ball de Festa Pagesa a la plaça de l’Ajuntament.

12:00 h. Ballada popular davant Son Morro a càrrec del grup
12:30 h. Actuació dels cavallets de Mancor a la plaça de l’Ajuntament.
13:00 h. Sonada conjunta de xeremiers, flabiolers i tamboriners a la plaça
de l’Ajuntament.
16:00 h. Ballada popular davant Son Morro a càrrec del grup Sarau Alcudienc, d’Alcúdia.
17:00 h. Concert fora del bar Pentagona, al carrer Massanella, a càrrec de Dj
Lino i DJ Jonniepub.

18:00 h. Actuació teatral a càrrec de la companyia Las Reinas del Baile,
amb l’obra Selva, al teatre municipal de Mancor.

19:00 h. Xocolatada, en sortir del teatre, al local de la segona edat.

JORNADA
GASTRONÒMICA
· Frit de bolets
· Frit de porc amb esclata-sangs
· Pilotes amb esclata-sangs
· Alberginies rellenes amb salsa
de bolets
· Pa amb oli amb esclata-sangs
· Pa amb oli de llom amb esclata-sangs

· Escabetxo d’esclata-sangs
· Crepe de verdures i bolets, codony
i puré de pata trufada
· Gall de Sant Pere amb bolets

Bar
Can Bernat
· Frit amb esclata-sangs
· Pasta amb bolets, tomàtiga seca i ametlla
· Canalons de carn i esclata-sangs
· Pizza amb esclata-sangs
· Sopes mallorquines amb esclata-sangs

· Pa amb oli amb esclata-sangs
· Pa amb oli amb llom i esclata-sangs
· Frit de porc amb esclata-sangs
· Frit de mè amb esclata-sangs

· Panades de frit amb esclata-sangs
· Butxaques de frit amb esclata-sangs
· Coca de verdures amb esclata-sangs

· Fritada de bolets amb esclata-sangs
· Panades amb esclata-sangs
· Entrepans de frit amb esclata-sangs
· Cocarros d’esclata-sangs

· Torrada de carn i bolets
· Plats típics mallorquins

Xesca Villalonga Campaner
4 anys

Alex Planells Guilliver
5 anys

Jan Aulet Pericàs
1r primària

Oscar Ospina De Juan
2n primària

Sandro Whelpdale Amoros
3r primària

Mireia Aulet Pericàs
4t primària

Carmen Rodriguez Pop
5è primària

Carla Gual Rosa
6è primària

971 46 42 70 · 871 94 27 68
comercial@mueblesfontanet.com
www.mueblesfontanet.com
C/ Joan Alcover nº10 · 07006
Palma de Mallorca · Mallorca

FARMÀCIA

Avinguda Jaume II, nº 237 - Inca 07300
Telèfon: 971 50 27 91
e-mail: inca@copimesa.es
www.facebook.com/CopimeInca

Lda.
MARGALIDA FRAU BAUZA
Pza. de Baix, nº9
Tel. 971 88 07 28
Mancor de la Vall

Avda. Joan d Austria · 130b
Inca
T. 652252495

T. 971 505 912 / M. 651 153 506

M. 647 53 78 85

CENTRES AUDITIUS
INCA
gran Via Colon 198
T. 971 50 09 34
PALMA
Sant Miquel 52 (entlo)
Davant Església D'Hospital Militar
T. 971 72 93 11
www.sentim.es

General Luque, 336, Local 2
Inca - 07300 T. 971 500 031

Biniarroi, 7 - Mancor de la Vall
bernatalba@gmail.com
T. 637 51 36 07

AGRAÏMENTS
L’associació ARRELS, com a organitzadors de la BiniArrels, sa Fira de
Mancor, en aquesta V edició, volem agrair la col·laboració de totes les
persones voluntàries i entitats que desinteressadament s’han involucrat en l’organització de la fira.
Així mateix, una menció especial a l’Ajuntament de Mancor de la
Vall, que com a patrocinador, ens ha facilitat en tot moment la celebració d’aquesta estimada fira i a la nostra escola de Mancor, el CEIP
Montaura, que gràcies als seus alumnes i professorat han fet possible
el disseny d’aquest programa.
Les colles d’Arrels feim viva la festa:
Colla de cavallets
Colla de geganters
Colla de xeremiers, tamboriners i flabiolers

Col·laboren:
Família Estrany
Protecció Civil
Departament de Cultura del Consell de Mallorca
Pacto de Estado contra la violéncia de género
FAFIBA. Federació d’associacions de fotografia i afins
C.E.I.P. Montaura
Foto Ruano
Bar Cas Puput
Restaurant Sa Piscina
Cafeteria Forn de la Vall
Bar Can Bernat
Forn de ca na Bolla
Botiga de Baix
Bar Pentagona

Dibuix: Toni Ferrer Cifre - 4 anys CEIP Montaura

