


Benvolguts/des Porrerencs i Porrerenques

La tan esperada Fira de tardor de Porreres, arriba en 
unes circumstàncies especials que de ben segur mai 
ningú, hagués pogut imaginar.

Una fira molt arrelada al nostre poble i que du in-
finitat d’anys celebrant-se, i que enguany ens veim 
obligats a suspendre degut a la Covid-19. La pandè-
mia ha trastocat per complet les nostres vides: les 
relacions socials no són les mateixes, l’economia s’ha 
vist greument afectada i la salut s’ha convertit en un 
apreciat tresor que tots intentam guardar.

La seguretat sanitària de les persones és i ha de ser la 
prioritat de les administracions i de les institucions 
i, això no obstant, ha de ser compatible amb esde-
veniments que contribueixen a dinamitzar l’activitat 
econòmica del nostre poble.

Així doncs, enguany la celebrarem deixant-nos dur 
per les noves tecnologies i d’una forma virtual gaudi-
rem del nostre poble, del nostre comerç, de la nostra 
indústria, agricultura i ramaderia. Aprofitem per do-
nar a conèixer tot el que Porreres pot oferir, el nostre 
producte local tant preuat. Entre tots i totes donem 
suport a tot el teixit empresarial!

Siguem positius, i confiem en que ben prest puguem 
tornar a organitzar esdeveniments, com sempre ho 
hem fet, per poder promocionar Porreres, compar-
tint tots plegats les nostres tradicions. L’enyorança 
d’un passat no massa llunyà aviat serà una realitat.

Molts d’ànims i salut per tothom!

   La Batlessa
   Francisca Mora Veny



2020

Sant Lluc ens indica que la nostra Fira de Tardor 
s’acosta, però segur que vos demanau: i hi haurà Fira? 
Idò no, malauradament continuam amb la pandèmia 
de la COVID-19 i, aquesta situació no ens permet 
fer fires com sempre les hem viscudes.

Però, malgrat tot, sí podem celebrar-la amb algunes 
activitats; la majoria seran virtuals però n’hi haurà 
d’altres de presencials, sempre complint les mesures 
de seguretat necessàries que el moment actual re-
quereix.

Aquests dies, pensant què podria posar a la presenta-
ció que ara esteis llegint, vaig recordar que l’altre dia 
li vaig dir al meu fillol: “et compraré les sabates per 
Fira!”; això  me va fer veure que, encara que no hi 
haurà la tradicional Fira de tota la vida, les circums-
tàncies que vivim no ens ha de llevar la il·lusió de fer 
una volta pels carrers del nostre estimat poble, pels 
comerços i locals que obriran les seves portes per 
ajudar-nos a viure d’una altra manera la Fira de Tar-
dor del 2020 que recordarem tota la vida.

Ara més que mai, hem de cercar petits bons mo-
ments per gaudir una estona de les activitats que vos 
oferim, sempre actuant amb seny i responsabilitat.
 
Només me queda desitjar-vos molta salut, esperant i 
desitjant que ens acompanyin millors temps dels que 
tenim en aquests moments.

Molta salut i sort.

   M. Antònia Veny Serra
   Regidora de comerç



*ACTIVITAT DE GENÈRICA: Amor propi, introducció
a l’autodefensa feminista
Inscripció prèvia a l’enllaç https://bit.ly/34o64uF 
Taller de 2,5 h per a dones totes les edats.
Opció de realitzar-ho dijous 29 octubre o divendres 30 octubre, de 10 h a 
12.30 h o de 16h a 18.30 h. Es realitzarà en línia a través de la plataforma 
Zoom i un dia abans s’enviarà l’enllaç per accedir-hi.

*Del 16 d’octubre al 5 de desembre obertura de l’exposició de Joan Cabrer 
titulada “Fluid sintètic”. Al Museu de Porreres, divendres i dissabte d’ 11 h a 
13 h i de 18 h a 20 h. Dimarts i diumenge d’11 h a 13 h.

*Per conmemorar el dia Internacional de la Dona Pagesa (15 d’octubre) 
La dona pagesa, que treballa o ha treballat al camp és i ha estat tan clau per al 
sector primari com invisible. Ajuda’ns a reivindicar i reconèixer el seu paper, 
publicant fotografies de dones treballant al camp, fent tasques pròpies de la 
pagesia, estant al cap davant d’una explotació agrària, d’una cooperativa...
Les fotografies han de reflectir el paper decisiu de les dones en el desenvo-
lupament del sector primari i agroalimentari des del punt de vista social; i al-
hora, han de representar la visió del treball de les dones, «amb ulls de dones». 

És una manera més de fer visible el paper de la dona rural, que sempre ha 
estat vinculada i present en el sector primari, però mai prou valorada. Alhora, 
tindrem una visió actual de com ens veiem les dones en l’entorn rural.

Les fotografies o videos s’han de publicar del 15 d’octubre a l’1 de novembre 
amb el #SomPagesa. Si vols pots dur la fotografia a les oficines de l’Ajunta-
ment i l’escanejarem. Anima’t que hi haurà un premi per participar!

DISSABTE 24 D’OCTUBRE
- De les 10 h fins les 14 h a l’Ajuntament de Porreres, taller de conservació 
de fotografies de manera casolana. Preu de 15 €. Inscripció oberta fins el 20 
d’octubre a les oficines de l’Ajuntament o al mail gmora@porreres.cat

- De les 10 h a 13 h i de 15 h a 18 h, Taller de musicoteràpia a càrrec de Tomeu 
Morey a Monti-sion. Inscripcions dijous 15 i dijous 22 de les 17 h a les 19 h al 
Molí de n’Amengual.
Organitza: Associació de Dones Porrerenques.

- A les 18.30 h a l’Auditori Municipal: “ALADDÍ” El Musical.
Un musical famiar de MAX Teatre Musical. PREU 12 €
Entrades a ticketib.com

- A les 20 h al local social de l’Agrupació Cultural, presentació del llibre: 
Llengua, terra, pàtria i nació. L’evolució de la consciència lingüística i et-
nocultural entre els cristians de l’illa de Mallorca (s. XIV-XVII), d’Antoni 
Mas, guardonat amb el Premi Mallorca de Creació Literària 2019 en la cate-
goria d’Assaig, atorgat pel Consell de Mallorca. Aforament limitat.
Organitza: Agrupació Cultural de Porreres.

DIUMENGE 25 D’OCTUBRE
- Excursió al Puig d’en Xoroi, Puig de Ferrutx i Bec de Ferrutx. Sortida del 
parc de n’Hereveta a les 8 h. Inscripcions a geporreres@gmail.com abans del 
dijous 22 d’octubre.
Organitza: GEP-Agrupació Cultural de Porreres.

DIMARTS 27 D’OCTUBRE
- A les 20:00 hores xerrada sobre “la garrova, aprofitament del garroví i la 
polpa”, a càrrec de Aldo Castelli, economista i gerent de Camp Mallorquí. A 
la sala de plens de l’Ajuntament de Porreres. Places limitades.
Emissió per PorreresTV / Organitza: Cooperativa de Porreres

DIJOUS 29 D’OCTUBRE
- A les 16 h, visita a dues finques de dos fructicultors porrerencs (Toni Picor-
nell i Pep Barceló) que han aprofitat el projecte de Nous Albercoquers que 
s’ha duit en col·laboració entre l’Ajuntament de Porreres i APAEMA.
Lloc de trobada: al parc de n’Hereveta a les 15.30 h. Màxim 20 persones.
Organitza: APAEMA

- A les 22.30 h, programa especial a Rodamon al Canal4 sobre alguns pro-
ductors locals de Porreres.

FIRA DE TARDOR 2020



DIVENDRES 30 D’OCTUBRE 
- A les 20 h a l’Auditori Municipal, taula rodona: “Odissea 2021. La reinven-
ció de la cultura”
Organitza: Agrupació Cultural de Porreres.

DISSABTE 31 D’OCTUBRE
- De les 10.00 h fins les 14.00 h a l’Ajuntament de Porreres, taller de con-
servació de fotografies de manera casolana. Inscripció oberta fins el 20 d’oc-
tubre a les oficines de l’Ajuntament o al mail gmora@porreres.cat

- A les 10.30 h, primer taller del Cicle STEAM que es realitzarà de forma 
mensual. En aquest primer taller, ajudaràs a construir un vehicle que aprofiti 
la velocitat i el pes per desplaçar-se sense contaminar. Anima’t! Inscripcions 
al correu deporreres@porreres.cat abans del dijous 29 d’octubre.

- A les 17.30 h, visita guiada per l’artista Joan Cabrer al mural realitzat a la 
biblioteca municipal per arribar al museu per veure la seva exposició. Con-
centració a l’aparcament del Parc de n’Hereveta.
Inscripció oberta fins el 30 d’octubre a les oficines de l’Ajuntament o al mail 
gmora@porreres.cat

- A les 17.30 h, repetició del programa especial a Rodamon al Canal4 sobre 
alguns productors locals de Porreres.

- A les 18.00 h, taller “dibuix de còmics” a càrrec del dibuixant de còmics 
Jaume Font. En directe al Facebook de la Biblioteca Porreres.

- A les 21.00 h a l’Auditori Municipal
V EDICIÓ DEL FESTIVAL ALTERNATILLA JAZZ IN MALLORCA
Concert “ménage a jazz”
ALTERNATILLA JAZZBAND
Xavi Torres, piano (Barcelona)
Per Garau, trompeta (Mallorca)
Andreu Rosinha, contrabaix (Portugal)
Michael Olivera, bateria (Cuba)

Entrades a ticketib.com

DIUMENGE 1 DE NOVEMBRE
Els comerços del nostre poble que tendran les seves portes obertes aquest 
dia seran els segúents:
 
 1. Mans
 2. BM Sabates i Esports.            
 3. Papereria Nova Pemi.              
 4. Mares i Fillons.                        
 5. Cas Montuirer.                         
 6. Ca na Jerònia.                         
 7. Bàrbara-Art.                              
 8. Sa Curia Blanca.                      
 9. Floristeria i Jardineria can Murtó.                                          
 10. Decoració Floral & Events.                                             
 11. Q bulli (menjars preparats)
 12. És Recó Porrerenc.    
 13. Bany i electricitat Joan Rosselló    
 14. Magatzem es Pont 
 15. Administració de loteria
 16. Supermercat Eroski  
 17. Merceria Bolero
 18. Can Not  
 19. Fruiteria Ca na Maria.  

(enllaç per ubicar els comerços)
https://bit.ly/3dNfBP2

- A les 11.30 h, a l’església parroquial Missa de Tots Sants. 
Aforament limitat.

- A les 19.00 h, retransmissió d’anteriors edicions de la Fira de Tardor, via 
Facebook i WEB de Porreres TV.

       
- A les 20 h, a l’església parroquial Missa Funeral del dia dels Difunts.
Aforament limitat.



DISSABTE 7 DE NOVEMBRE 
- A les 10.30 h, contacontes infantil “La bruixa coloraina i el país del negre i 
del gris”. En directe pel Facebook de la biblioteca municipal.

- A les 20.00 h, a l’Auditori Municipal III CICLE DE CONCERTS DE MÚ-
SICA CLÀSSICA
Concert Santa Cecília. ORQUESTRA LAUSETA
Solista: Josep Burguera
PREU 7 €
Entrades a ticketib.com

INFORMACIÓ FESTIVITAT DE TOTS SANTS
Els horaris d’obertura del cementiri seran els següents:

 DIVENDRES, 30: de 8.00h a 20.00h
 DISSABTE, 31:  de 8.00h a 24.00h
 DIUMENGE, 1: de 8.00h a 20.00h

Seguint instruccions de la Conselleria de Sanitat, hi haurà un aforament limitat 
al cementiri, establint 3 circuits diferenciats d’entrada i sortida, pels tres accessos 
centrals. Es tancaran les portes d’accés laterals.

Comptarem amb la col·laboració de protecció civil, de la policia local i del personal 
de la funerària, que controlaran l’accés i interior del recinte per evitar les aglome-
racions de les persones que vagin a fer la visita.

A més de controlar l’aforament s’hauran de prendre les mesures de desinfecció de 
tot el recinte que haurà fet prèviament la funerària Llar dels Estels.

Els visitants a l’entrada trobaran gel desinfectant, serà obligatori l’ús de la mascare-
ta i s’hauran de respectar les distàn- 
cies de seguretat de 2 metres.

És molt important no deixar per dar-
rera hora la neteja dels nínxols i col-
locar les flors, per evitar concentració 
de la gent.

La missa que habitualment es feia a 
l’Oratori de la Santa Creu, degut a la 
limitació de l’espai, es farà a les 11.30 
h a la Parròquia.

Enguany vivim una situació excepcional 
i necessitam la vostra col·laboració, 
siguem responsables i respectem les 
normes, per junts evitar que aquesta 
pandèmia segueixi repuntant.

 MOLTES GRÀCIES

SEGUEIX
  LA REGLA DE

    LES 3 EMES
     

SI ENS CUIDAM, ENS EN SORTIM
Més informació a coronavirus.caib.es

MASCARETA
Allà on sigui obligatòria i cobrint-te el nas i la boca

METRES DE DISTÀNCIA
Respecta’ls i evita aglomeracions

MANS NETES
Amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic



Ajuntament
de

Porreres


