
MESTRESSES DE CASA 

MANS OBERTES TOK’N’TU 



SALUTACIÓ – FIRA DE MAIG 2017  
 

L’any passat vos deia, en aquest mateix espai, que els pobles es coneixen moltes vegades pels seus 
referents i com la nostra Fira s’havia convertit també en un d’ells. Enguany, i crec que és un bon moment, 
he de fer també esment d’un altre gran referent del nostre poble: la seva capacitat de viure i conviure de 
forma solidària amb els veïns i el seu caràcter obert a tots els qui s’hi volen afegir i integrar, o simplement 
visitar-nos i gaudir de l’amplia oferta en tots els sentits que Campanet ofereix de cap a cap d’any. 

Un excel·lent moment per mostrar aquesta actitud oberta i generosa és se’ns dubte la nostra jove però ja 
molt apreciada  Fira de Maig.   

Si consultau el programa que teniu a les vostres mans veureu que des d’un punt de vista estructural 
s’assembla molt als d’anys anteriors. Però, això sí, cada any procuram dissenyar-lo combinant activitats 
ja consolidades, com per exemple l’inici de la Primavera Musical, la Mostra de Tapes, les exposicions 
organitzades per diverses associacions del poble i la recent però  ja ben popular festa de la tria de l’home 
i la madona del Carnaval d’Estiu, amb noves aportacions com el concert de swing.  Sense menysprear 
cap acte, enguany vull destacar la inauguració a Ca na Polida de l’exposició “Dones, reconstruïm la 
història. Les Illes 1880-1936”, una exposició organitzada per l’Institut Balear de la Dona. 

El diumenge, dia central de la Fira, podreu gaudir de la fira d’artesania i la venda de productes diversos, 
amb una dedicació especial als elaborats amb llatra, als de la terra i als d’elaboració local a diversos 
indrets del centre del poble, a més de diversos espais informatius mediambientals, infantils, venda de 
llibres... Es tancarà la festa el capvespres amb animació infantil i ballada popular.  

Esper que sigui del vostre gust. Campanet torna  a estar de festa. Agraesc especialment la tasca de tots 
els col·laboradors i la participació dels campaneters que fan possible la Fira i de tots els visitants que en 
vulguin gaudir. Un Campanet obert i generós vos espera. 

Bona Fira a tothom. 
 
 

La vostra batlessa 
Magdalena Solivellas 

 
 

DIMECRES 10 DE MAIG 

A les 20.30 h, al pati de Cas Metge Dolç 

Contacontes per a adults, a càrrec de Caterina Valriu.  
Organitza: Centre Coordinador de Biblioteques-Consell Insular de Mallorca 

 

DIJOUS 11 DE MAIG 

A les 17 h, a la Biblioteca Miquel dels Sants Oliver 

Taller figures de dimonis de Campanet, a càrrec dels Escarrufaverros Dimonis de Campanet 
 

A les 20 h, a Ca na Polida 

 Inauguració de “Dones reconstruïm la història. Les illes 1880-1936”, exposició itinerant de l'Institut Balear 
de la Dona (estarà oberta fins al 14 de maig) 
 

DIVENDRES 12 DE MAIG 

A les 20.30 h, a la plaça Major 

Mostra de Tapes dels Bars Restaurants de Campanet 
 

A les 22 h, a la plaça Major 

Concert de swing amb els grups Wacky  Tobacco i Monkey Doo  
 

https://www.facebook.com/wackytobacco/?ref=page_internal


DISSABTE 13 DE MAIG 

De 9 a 13 h 

Ironman. Recorregut:  carreró d’en Curt, carrer Major, plaça Major, Llorenç Riber i sa Carretera. Circulació 
restringida (vegeu cartells de l’organització) 
 

A les 19 h, a la plaça Major, 5 

Inauguració de l’exposició “Porcellana, llautó i aram antic” de l’Associació Mans Obertes 
 

A les 20.30 h, a l’Església parroquial de Sant Miquel 

Concert inaugural de la Primavera Musical 2017: Concert d’orgue i orquestra. Organista: Elke Voelker. 
Orquestra del Conservatori Professional de Música de Mallorca.  Director: Ricardo Duato 

 
A les 23 h 

Correfoc amb els Escarrufaverros de Campanet, Realment Cremats del Secar de la Real i Fills de Llucifer  
de Búger. 

 
A les 00 h, a Cas Metge Dolç 

Proclamació de l’amo i sa madona del Carnaval d’Estiu 

 

DIUMENGE 14 DE MAIG 
A les 10 h, a la plaça Major 

Obertura i inauguració de la Fira de amb els Xeremiers de Campanet 
 

Plaça Major 

Fira d’Artesania i venda de flors i plantes 
 

A les 11.30 h 

Cercavila amb  els Escarrufaverros  i els Escarrufons 

 

A les 12.30 h 

Cercavila amb la Batucada de Campanet Tok’n’tu 
  

Plaça Major i carrer Major 

Venda de producte de la terra i productes d’elaboració local 
Espai marroquí, degustació de productes gastronòmics 

  

Placeta del Rector Tamorer 

Venda i demostració de productes elaborats  amb  llatra 
Venda de llibres i materials de segona mà 
 

Llorenç Riber 

Venda de bijuteria i altres productes artesanals 
 

Carrer del Sol i Plaça de son Bordoi 

Espai infantil 
Jocs espartans a càrrec del Consell Insular de Mallorca 

 
Cantó des Càrritx 

Mostra de plantes 
 

A les 17 h a, la plaça Major 

Animació infantil amb Joan de Sa Maleta 
 

A les 18.30 h, a la plaça Major 

Ballada popular amb el grup Galivança 
 



El dissabte 13 de maig (de 10 a 18 h) i el diumenge 14 de maig a la Fira es podrà encomanar 

el pack de les Festes de Sant Victorià (bossa, camiseta i tassó). 

Organitzat per Joves de Campanet - Sa Llengua Bona 

  

  

SA TERCERA 

Frit de sípia 
TEL. 971516919 

 PLAÇA 23 

Bacallà a la 
mallorquina 

TEL. 637509283 

ES CLUB 

Alberginies i 
carabassins farcits 

TEL. 971516048 

 MENESTRALIA  

Aguiat de pop 
TEL. 971516737 

MONNABER NOU 

Porcella negra mallorquina criada a la finca de 
Monnaber amb salsa d’api i cruixent d’eparecs 

TEL. 971877176 

SES COVES 

Me confitat 
(només sopar) 

TEL. 971516130  

CAS RETO  

 Frit de 
matances 

TEL. 971516429 

  CAN BERNAT 

Caragols 
TEL. 971509632 SA PISCINA 

Calamars farcits 
TEL. 971509795 

TALENT 

Carpaccio de peus 
de porc amb oli de 

sobrassada 
  TEL.  619810218 

XIV MOSTRA DE CUINA DE BARS  

I RESTAURANTS DE CAMPANET 

Tot seguit vos presentam els bars i els restaurants que participen a la 

Mostra, el plat que hi ofereixen i el telèfon per a contactar-hi: 

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. 

 

 
DISSABTE 13 DE MAIG a les 23 h 

RECORREGUT: 

SANT VICTORIÀ - LLORENÇ RIBER - SOL - 
SON BORDOI 


