




Pollença obre els seus carrers i espais per donar la benvingu-
da a totes aquelles persones que vulguin gaudir del que ofereix la Fira, 
que enguany és molt i, a més, molt divers.

Després d’un estiu de ritme frenètic, ens preparam per a un hivern més 
serè i reposat, i la Fira n’és la porta d’entrada. A l’edició d’enguany hem 
volgut que el protagonisme recaigui, sobretot, en el nostre sector pri-
mari, perquè l’hem d’estimular per tal que torni a guanyar terreny i ens 
ofereixi l’oportunitat de consumir producte local, que sabem que és de 
qualitat.

La nostra societat no és com la de cent anys enrere, hem passat de 
treballar la terra i de dependre’n a dedicar-nos al sector turístic i a la 
seva oferta complementària, el que oferim ara és ben diferent del que 
s’oferia fa un segle, però ens agradaria poder tornar a presentar una 
fira que donàs preeminència a la pagesia i la ramaderia. 

Tot i això, hi ha coses que no canvien o, si més no, que no canvien gaire. 
Aquest és el cas de la Fira. Potser ha perdut el seu objectiu originari, 
però ha passat a adquirir-ne de nous, i és aquí on Pollença ha demos-
trat saber combinar la continuïtat de la tradició amb l’esperit innovador 
tan propi del segle XXI.

Esper que gaudiu d’una passejada per exposicions, llibres, esports, 
música, gastronomia, tallers infantils, artesania, sostenibilitat, moda, 
contacontes, cultura popular, mostra d’animals ..., hi ha activitats per a 
tothom. 
Molts d’anys i bona fira!

El batle
Andrés Nevado Rodríguez





El temps passa i ja tornam a ser a la Fira. Un any més tenim 
l’oportunitat de mostrar el nostre poble i tot el que ens ofereix.
Enguany volem donar especial rellevància al nostre sector primari i 
dedicar-li el reconeixement que es mereix, es tracta d’un sector amb 
una gran tradició i ben arrelat en el si de moltes famílies pollencines. 
La Fira dedica una part important de les seves activitats al me de Po-
llença, i n’abasta diverses facetes, des del pasturatge fins a la llana, 
passant pel seu interessant vessant gastronòmic.
Hi ha una nombrosa oferta d’activitats, per a totes les edats i sensibili-
tats, entre les quals volem assenyalar el reconeixement als promotors 
de la Fira d’Artesania i la perspectiva de futur que representa la sego-
na edició de l’Espai XX/21, en el qual es conjuguen artesania, disseny i 
sostenibilitat.
Hem inclòs, també, una franja horària sense la interferència del re-
nou de les atraccions per tal que les persones amb sensibilitat auditiva 
també puguin gaudir de la nostra Fira.
Gaudiu de la Fira i mostrau tot el que Pollença pot oferir.
Molts d’anys!

Miquel Llobeta Vives
Regidor delegat de Fires  



DIMECRES 9 

19.00 h. Exposició “De la mar a la taula” 
LLOC: Fundació Rotger Villalonga 

20.00 h. Inauguració de l’exposició “DONACIONS AL MUSEU” 
LLOC: Museu de Pollença 

DIJOUS 10 

18.00 h. Presentació del llibre “Establiments històrics de Pollença”
LLOC: Can Llobera 

19.00 h. Inauguració de l’exposició d’AFAMA 
LLOC: Galeria Dionís Bennàssar 

20.00 h. Lliurament dels Premis Pollença de Literatura 2022 
LLOC: Can Llobera 
Organitza: Servei Lingüístic 

DIVENDRES 11 

16.30 h. Exposició fotogràfica “SOM”
Acció de lluita contra els processos d’invisibilització dels quals són 
objecte les persones amb diversitat funcional. “SOM” posa rostre i veu 
a algunes de les històries silenciades per les etiquetes i reivindica la 
igualtat que garanteixi oportunitats reals per a tots i totes.
Horaris: 
Dv 11  16.30 a 20.30
Ds 12   10.00 a 14.00 i 16.30 a 20.30
Dg 13   10.00 a 14.00 i 16.30 a 20.30



Dl 14    10.00 a 14.00
LLOC: plaça Major, 7
Organitza: Mater
Patrocina: Estalvi Ètic de Colonya

18.00 H. TARDEO AMB LES ACTUACIONS SEGÜENTS:
18.00 a 20.00 h. DJ Colomar b2b DJ Fleky
20.00 a 21.30 h. Ses Milenials
21.30 a 23.00 h. Coyote Ugly
23.00 a 00.30 h. Enrockats
00.30 h. Biel Castell b2b Tocats d’Ala
LLOC: carrer de Bartomeu Aloy 

18.00 h. 30è aniversari de l’associació PRODIS 
LLOC: seu de PRODIS (c/ San Josep, 4)

19.00 h. Entrega de la medalla de bronze al nostre esportista SETE 
BENAVIDES 
LLOC: sala de Plens de l’Ajuntament de Pollença 

19.30 h. Presentació del POLLENÇA I PORT FUTBOL CLUB 
LLOC: plaça dels Seglars 

20.00 h. Inauguració de l’exposició homenatge a Jaume Cànaves “JAU-
ME COLONYA” 
LLOC: església del Roser (claustre de Sant Domingo)
 
20.00 h. Concert del Cor de Pollença a benefici de la Fundació Vicenç Ferrer 
LLOC: església de Sant Jordi 

20.00 h. Cuina sobre rodes i concerts en directe amb els grups BILO 



(guanyador del Pop Rock 2022 de Palma) i The Winemakers (rock i 
blues dels anys 60 i 70). LLOC: plaça Major 

21.00 h. Inauguració de l’exposició “Rafel Bordoy 1922-1990. Ceramista”, 
en els cent anys del seu naixement. LLOC: Club Pollença 

DISSABTE 12 

8.00 a 10.30 h. Recollida d’una peça de carn de me per al concurs de 
cuina “CUINA AMB ME” 
LLOC: Cooperativa Pagesa (c/ de Bartomeu Aloy) 

10.00 h. Ioga per a infants i famílies amb Palma Balance 
LLOC: plaça Major 

10.30 h. Taller de pintura de siurells per a infants a càrrec de Margalida 
Serra. LLOC: plaça Major

11.00 h. Inauguració de la XXXIX Mostra d’Artesania
LLOC: claustre de Sant Domingo 

11.00 h. Taller de sostenibilitat a càrrec de la Fundació Palma Aquarium
LLOC: plaça Major

11.30 h. Ponència “Nous reptes de la PAC (Política Agrària Comuna)” 
a càrrec de Francisca Parets, gerent de la Unió Cooperativa Agroa-
limentària de les Illes Balears. Activitat adreçada als associats de la 
Cooperativa . LLOC: carrer de Bartomeu Aloy 

11.30 h. Taller de manualitats infantils “Vols una ovelleta?”. Activitat 
adreçada a infants de +5 anys.LLOC: plaça Vella 
Organitza: biblioteca Can Llobera 



12.00 h. Presentació del llibre Educar per al col·lapse. Reflexions des 
de l’aula, a càrrec de Jordi Marín. LLOC: espai social Can Bum 

12.00 h. Música en viu a càrrec de l’Escola de Música de Pollença
LLOC: plaça Major

12.00 h. Demostració artesanal en directe. Taller demostració de siu-
rells a càrrec de Margalida Serra i cordat de cadires a càrrec de 
Pocovineta. Ambientació musical a càrrec de l’Escola de Música de 
Pollença
LLOC: Espai XX/21 (claustre de Sant Domingo) 

13.00 h. Musica en viu amb el grup Gonsa. LLOC: plaça Major 

15.30 h. Jocs Populars, castell boti boti i Aventura. LLOC: plaça de Ca 
les Monnares. Organitza: Punt Jove Pollença 
Col·labora: CONSELL DE MALLORCA 

16.00 h. Cursa memorial “Miquel Amengual”. LLOC: plaça dels Seglars 
Organitza: Club Atletisme Pollença 

17.00 h. Taller “Aprèn a pintar amb aquarel·la”, a càrrec de Maria Lluïsa 
i Enrique Ferrer. LLOC: Espai XX/21 (claustre de Sant Domingo) 

17.30 h. Actuació musical infantil amb el grup Astronautes Estrellats
LLOC: plaça Major 

18.00 h. Taller “Aromes de plantes de Mallorca” a càrrec de Viti Vinci
LLOC: claustre de Sant Domingo 



18.00 h. Concurs de cuina “Plats fets amb me de Pollença” i entrega de 
premis. Acte conduit per Ràdio Pollença. LLOC: carrer de Bartomeu Aloy

 18.00 h. Cercavila de la Banda de Cornetes . LLOC: recinte firal

18.45 h. Ponència i videoprojecció “El me i el seu entorn” 
LLOC: carrer de Bartomeu Aloy 

19.00 h. Desfilada de models . LLOC: carrer Major 
Organitza: Teixit Empresarial 

19.00 h. Actuació musical del grup AFTER SUNS. LLOC: plaça Major

20.00 h. Sessió de DJ d’horabaixa – Indie-Funk-Pop. LLOC: plaça Major

20.00 h. Concert de la Banda de Música de Pollença 
LLOC: església de Monti-sion 

DIUMENGE 13 

9.00 h. Concurs de pasturatge. LLOC: finca Camp d’en Brull

10.00 h. Recepció d’autoritats amb els Xeremiers Orats 
LLOC: carrer de Bartomeu Aloy 

10.00 h. Degustació de me . LLOC: carrer de Bartomeu Aloy 

10.30 - 12.30 h. Enlairament d’un globus aerostàtic captiu 
LLOC: camp de futbol de Pollença 
Organitza: Calm Island Properties Mallorca S.L. 



10.30 h. Taula rodona “Llana, patrimoni, sostenibilitat i salut”. Retrans-
missió en directe per Ràdio Pollença. LLOC: claustre de Sant Domingo 

11.00 h. Taller de pintura creativa per a infants . LLOC: plaça Major 

11.00 h. Ruta amb patins. LLOC: jardins Joan March 
Organitza: Club de Patinatge Pollença 

11.00 h. Cercavila amb AIRES DE LA CALA. LLOC: recinte firal 

11.30 h. Taller “Fes el teu sabó”, a càrrec de Corito. Activitat dirigida a 
infants majors de 8 anys. LLOC: plaça Major

12.00 h. Recepció d’autoritats a càrrec de Teixit Empresarial
LLOC: plaça Major 

12.30 h. III Concurs de galls de Pollença i I Concurs d’ovelles de Po-
llença. Entrega de premis. LLOC: carrer de Bartomeu Aloy 

12.30 h. Performance “Y este es mi cuerpo” 
Creació i direcció: Concha Vidal 
Artista: Concha Vidal 
Cantant: Anna Florio 
LLOC: Coster Art i Natura (camí del Puig de Maria) 

12.30 h. Taller lúdic i educatiu infantil.LLOC: plaça Major

13.00 h. JAUME CERDÀ QUARTET / Música en viu. LLOC: plaça Major 



13.30 h. Recepció d’autoritats i entrega de premis del I Concurs d’idees 
Premis XX/21 de disseny, artesania i sostenibilitat
LLOC: claustre de Sant Domingo / Espai XX/21 

17.00 h. Concert de jazz, blues, funk i bossa a càrrec del grup SPRING-
TIME JAM LLOC: Via Pollentia 

17.00 h. Demostració artesana en directe, “Filar llana d’ovella i elabora-
ció de tapissos” a càrrec de l’Organització Mater.
Demostració i taller “Fes el teu sabó amb llana enfeltrada” a càrrec de 
Llanatura i Fundació Es Garrover.
LLOC: claustre de Sant Domingo 

17.30 h. Contacontes “Sigues valent, petit pingüí” amb la  Bruixa 
Ma-Maduixa. LLOC: plaça Major 

18.00 h. Ballada popular a càrrec del grup Aires de la Cala
LLOC: plaça Vella

19.00 h. Concert de la soprano Alexandra Lowe i del pianista Fran-
cesc Blanco Entrades: 10 € a través de https://ticketib.com/ca/events/
alexandra-lowe-soprano LLOC: església de Monti-sion 

DILLUNS 14 

10.00 h. Tallers artesanals per a les escoles. LLOC: claustre Sant Domingo 



GALERIA MAIOR
EVA LOTZ

DIARIO DE LENGUAS
SETEMBRE-NOVEMBRE 2022

LLOC: Plaça Major, 4

COSTER ART I NATURA 

PORTES OBERTES 

Diumenge 13 de novembre 
d’11.00 a 13.30 h

GALERIA DIONÍS BENNÀSSAR 
L’EMPREMTA DE LES FORMES VIII

10 ANIVERSARI

LLOC: al carrer d’Antoni Maura, 11 de Pollença.

Horari: 
De dilluns a divendres de 10.30 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 h

Dissabte i diumenge de 10.30 a 14.30 h
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1  Plaça Major. Activitats Diverses

2  Claustre Santo Domingo. Fira Artesania

3  c/ Bartomeu Aloy. Activitats entorn Me



PARKING

PARKING

PARKING

PARKING

PARKING

port de pollença

Lluc



FIRA D’ARTESANIA
Dissabte de 11 a 14.00 i de 16.00 a 22.00 hores
Diumenge de 10.00 a 21.00 hores
Dilluns de 10.00 a 14.00 hores

FIRA AL CARRER
Dissabte d’11.00 a 22.00 hores
Diumenge de 10.00 a 21.00 hores
Dilluns de 10.00 a 14.00 hores

HORARI ESPECIAL PER A PERSONES 
AMB SENSIBILITAT AUDITIVA
Dissabte de 17.00 a 18.00 h
Diumenge de 10.00 a 11.30 i de 16.30 a 18.00 h

EL MERCAT dels DIUMENGES
ES FARÀ AL C/ DE PIUS XI 

i A LA PLAÇA
DE CA LES MONNARES


