Benvolgudes totes i tots!
Amb la present salutació vull convidar-vos a gaudir d’una
nova edició de la Fira de Tardor de Porreres, que es durà
a terme el darrer cap de setmana d’octubre, el dia 31. Podreu conèixer les diferents propostes de producte local, de
serveis i de tots els sectors del nostre poble com ara l’industrial, comercial, i artesanal entre d’altres. També hi trobareu
una agenda d’activitats ben diverses, per a tots els públics.
Porreres segueix demostrant el seu dinamisme i resiliència en temps difícils. Una mostra
és la realització de la Fira gràcies a la confiança dels expositors i visitants, i el suport de
tot el teixit empresarial del municipi.
Així com l’edició de l’any passat no es va poder celebrar com tocava, en aquesta ocasió
és inevitable que les emocions es trobin, després del gran impacte que ha ocasionat la
pandèmia a escala material i econòmica però, sobretot, humana. Després d’uns mesos
de passos decidits i prudents, la Fira d’enguany, també estarà adaptada a la situació
que estem vivint, evitant aglomeracions i amb un circuit circular, per evitar concentracions de gent.
El nostre compromís és crear l’escenari perquè els visitants puguin interactuar amb els
expositors amb total tranquil·litat i amb totes les mesures de seguretat marcades en
aquest sentit, sense renunciar a l’esperit de la Fira tradicional.
Ja tenim ganes de veure els portals dels negocis locals oberts de pinta en ample i de
retrobar-nos pels carrers del centre de Porreres, Vos hi esperam!
Entre tots i totes feim fira.
Una salutació cordial
						La Batlessa
						Francisca Mora Veny

VOS DESITJAM
BONES FESTES !!!

2021
És una gran notícia que aquest any Porreres reprèn la Fira
de Tardor que tants anys hem celebrat, recuperant així el
seu esplendor, tot i que amb totes les precaucions i mesures
necessàries que, encara ara, ho condicionen.
La vida al carrer tornarà a treure el cap, amb activitats diverses, les tradicionals paradetes d’alimentació, artesania, complements, mostra de cotxes antics, entre molts altres.
Enguany no podrem gaudir de la mostra de bestiar que feia anys que les persones ramaderes del nostre municipi col·laboraven en fer, ja que també hi ha mesures sanitàries
que ho han restringit per l’anomenada malaltia de la “Llengua blava”.
Enguany recuperarem una Fira més local, evitant aglomeracions i respectant totes les
mesures preventives i organitzatives previstes per poder garantir que es pugui fer de
manera segura.
Vos convido a viure-la, a disfrutar-la i a ajudar-nos a preparar la Fira del 2022, que de
ben segur recuperarà tota la seva vitalitat i esplendor.
					M. Antònia Veny Serra
					Regidora de comerç

FIRA DE TARDOR 2021
*Del 16 d’octubre al 5 de desembre EXPOSICIONS del TASTART:
- Museu de Porreres: “TASTART” (Planta baixa, planta 1)
i “IN CRESCENDO” (Planta 2).
Fins el 4 de desembre.
- Sala d’exposicions de La Caixa: “TASTART”
Fins dia 1 de novembre.
- Església de l’Hospitalet: TERESA MATAS – “Re-citare”.
Fins dia 1 de novembre.
*Horari d’aquests tres espais:
Diumenge 31 octubre de 10.00 h a 13.00 h
Divendres de 18 h a 20 h;
Dissabte de 11.00 h a 13.00 h i de 18.00 h a 20.00 h
Dimarts i diumenge de 11.00 h a 13.00 h
- Auditori Municipal: “CANYISSOS”.
Horari: diumenge 31 de 10.00 h a 13.00 h
Fins el 30 de novembre: Obert quan hi ha activitats a l’auditori.
- Biblioteca Municipal: KADATH
Adaptació a còmic de l’obra de H.P. Lovecraft
Autors: Flórez, Sanna i Salomon.
Firma d’exemplars de 11.30 h a 13.00 h

Horari: diumenge 31 de 10.00 h a 13.00 h
Oberta fins dia 1 de novembre en horari habitual de la biblioteca.
- Exposició privada a càrrec d’Eli Sánchez
Carrer Major 3,
Oberta del 29 d’octubre a l’1 de novembre de 20.00 h a 22.00 h

DIJOUS 28 D’OCTUBRE
- A les 20.00 h xerrada sobre la Web d’Empreses de Porreres a la sala de
plens de l’Ajuntament de Porreres a càrrec de Pere Palou. S’explicarà com donar-se d’alta per tal d’aprofitar aquesta eina que pretén fomentar la visibilitat
de les empreses porrerenques a internet, amb la que es pot fer venta online o
disposar d’un catàleg de productes a la Web.
Organitza: Ajuntament de Porreres.

DIVENDRES 29 D’OCTUBRE
- A les 19:30h, bunyolada al local de l’Associació de Persones Majors
de Porreres. Inscripcions a la seva seu social en horari d’activitats:
3€/socis i 4€/no socis.
Organitza: Associació de Persones Majors
- A les 20.00 h, taula rodona: “I què ens queda de la pandèmia?
Conseqüències socials, educatives sanitaries, econòmiques...”
Local de l’Agrupació Cultural.
Organitza: Agrupació Cultural de Porreres
- A les 21.00 h, ballada popular de tardor dels Aires de Monti-sion
amb el grup convidat “Estol de Tramuntana”
Plaça de n’Amengual.
Organitza: Aires de Monti-sion

DISSABTE 30 D’OCTUBRE
- A les 11.00 h, taller per a infants de 6 a 12 anys. Es podrà dissenyar,
construir i explicar una història amb peces de LEGO. Anima’t! Inscripcions
al correu deporreres@porreres.cat abans del divendres 29 d’octubre.
- A les 19.00 h, partit de futbol U.E. Porreres femení-Alcudia
Camp Municipal d’Esports Ses Forques.
Organitza: U.E. Porreres

- A les 19.00 h, trobada de catequesi familiar amb els grups
de 1a Comunió i Postcomunió al temple parroquial.
- A partir de les 20.00 h a l’Avinguda del Bisbe Campins
Obertura de la carpa de PRODUCTES PORRERENCS
- A les 20.30 h, Mostra folklòrica a l’Auditori Municipal,
amb el grup convidat de
“Virgen de la Fuensanta de la Casa Regional de Murcia”
i l’agrupació de s’Estol Porrerenc.
Organitza: S’Estol Porrerenc
Gratuït fins a completar l’aforament.
- A les 21.00 h, concert al Parc Municipal de n’Hereveta de:
- Reïna / Roig / Salvatge Cor
Organitza: Joves de Mallorca per la Llengua.
Col·labora: Ajuntament de Porreres.

DIUMENGE 31 D’OCTUBRE
- Dia de SA FIRA Durant tot el dia Paradeta solidària de l’AECC davant el carrer Major, 2.
- A partir de les 9.00 h al carrer Sa Galla
Eines antigues de tracció animal
Organitza: Joan Solivelles
Col·labora: Ajuntament de Porreres
- De 9.00 h a 13.00 h FIRETA CÒMICS-LLIBRES-JOCS-MERCHANDISING
Recinte de la Biblioteca-Comicteca Municipal de Porreres
Organitza: Comicteca-Biblioteca Municipal
- A partir de les 9.30 h al carrer de Sa Galla
EXPOSICIÓ D’EINES ANTIGUES

- A partir de les 9.30 h a l’Avinguda del Bisbe Campins
Obertura de la carpa de PRODUCTES PORRERENCS
- A partir de les 9.30 h a la Plaça del Molí de n’Amengual
XXI Mostra de cavalls
Organitza: Associació Hípica de Porreres
- A partir de les 9.30 h a la Plaça Molí de n’Amengual
Exposició de rapinyaires a càrrec de “Águilas Mallorca”
Organitza: Ajuntament de Porreres
- A partir de les 9.30 h a la Plaça del Molí de n’Amengual
demostració de la sínia en funcionament.
- A partir de les 9.30 h al carrer Duzai
Exposició de motos antigues
- A partir de les 9.30 h al carrer Duzai
Exposició de cotxes antics
- A partir de les 10.00 h a la Plaça del Molí de n’Amengual
Mostra de vehicles a radio control
- A les 10.00 h a la Plaça del Molí de n’Amengual
Demostració de forja de ferradures per a cavalls
Organitza: Associació Hípica de Porreres
- A les 10.30 h a la Plaça de la Vila.
XVI Jam Sessió Ferran Vaquer.
Organitza: Cooperativa Art & Sons
i l’Escola de Música de Porreres.
- A les 12.00 h a la Plaça de la Vila.
Ballada popular amb el grup “S’Estol Porrerenc”
Organitza: S’Estol Porrerenc.

- A les 12.00 h i a les 17.00 h a la Plaça Molí de n’Amengual
Exhibició de vol de rapinyaires
a càrrec de “Águilas Mallorca”
Organitza: Ajuntament de Porreres
- A les 17.00 h a la Plaça de la Vila
Actuació del grup d’animació infantil CUCORBA
Organitza: Ajuntament de Porreres.
- A les 18.0 h partit de futbol masculí
U.E. Porreres-Pla de na Tesa.
Camp Municipal d’Esports Ses Forques.
Organitza: U.E. Porreres
- A les 19.30 h Concert de Maria Hein.
A la Plaça de la Vila
Organitza: Ajuntament de Porreres.

DILLUNS 1 DE NOVEMBRE
De les 9:00h a les 14.00h ES FIRÓ
Venda de productes al centre de la Vila
- A les 11.30 h, missa de Tots Sants
a l’Oratori de la Santa Creu.

DIMARTS 2 DE NOVEMBRE
- A les 20.00 h, missa funeral pels difunts d’aquest darrer any
i per tots els nostres avantpassats al temple parroquial.

DIJOUS 4 DE NOVEMBRE
- A les 19.30 h. Retransmissió
del programa Rodamon,
Fira de Tardor de Porreres
al canal Fibwi-4 TV.

DIVENDRES 5 DE NOVEMBRE
- A les 19.30 h: II GALA DE L’ESPORT PORRERENC,
en reconeixement dels joves esportistes.
Gratuït fins a completar aforament.
A l’Auditori Municipal
Organitza: Ajuntament de Porreres.

DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE
- A les 19.00 h
IV Cicle de concerts de música clàssica.
Orquestra Lauseta i solistes del grup Biel Ensemble.
Preu 7€ / A l’Auditori Municipal
- A les 9.30 h Concentració al parc de n’Hereveta per fer l’eixida cultural a Sa
Pobla i Muro en motiu dels 500 anys del conflicte de la Germania a Mallorca (
1521-1523) . Visita a la Marjal, en concert, a Son Fornari, on va tenir lloc una de
les batalles més cruentes entre agermanats i mascarats i a on moriren un bon grapat de porrerencs lluitant a favor d’en Joanot Colom. Es farà un recorregut urbà
per Muro acompanyats de Sebastià Riutort Taberner, arxiver municipal del poble.

DILLUNS 8 DE NOVEMBRE
- A les 16.00 , inici de l’activitat “Rutes saludables”, cada dilluns es farà una
ruta pel poble, sortida i arribada al carrer Cerdà 78 (davant el local de l’Associació de Persones Majors). Inscripcions al telèfon 971160409.
Dirigit a totes les edats.
Organitza: Junta Local de Porreres de l’Associació Espanyola contra el càncer.

DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE
- A les 19.30 h xerrada a càrrec de Bernat Xavier Xamena:
“A l’esport, la música i la vida mai diguis no puc”.
A la Biblioteca Municipal.
Organitza: Ajuntament de Porreres
i Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca.

- A les 19.30 h, lliçó: “Fita a fita; caminant amb els cinc sentits. 10 anys de
la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat”.
A càrrec de Joan Carles Palos i Nadal. Llicenciat en filologia i Lletres, periodista
i emprenedor.
Al Local Social. / Organitza: Agrupació Cultural de Porreres.

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE
- A les 19.00 h, partit de futbol femení U.E. Porreres - Porto Cristo
Camp Municipal d’Esports Ses Forques.
Organitza: U.E. Porreres
- A les 18.00 h, trobada de Catequesi Familiar amb els grups
de 1a Comunió i Postcomunió al temple parroquial.

DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE
- A partir de les 10.00 h a la Plaça de la Vila,
IX Mitja marató Porreres & 10 km. Inscripcions a www.elitechip.net.
Reglament a la web www.caporreres.es.
Conjuntament, es celebrarà el Campionat de Balears de Mitja Marató 2021
amb la col·laboració de la Federació d’atletisme de les Illes Balears.
Organitza: Club Atletisme Porreres i Ajuntament de Porreres.
- A les 17.00 h partit de futbol masculí U.E. Porreres-Artà.
Camp Municipal d’Esports Ses Forques.
Organitza: U.E. Porreres

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE
- A partir de les 10.30 h a la Plaça de la Vila, XXXVII Pujada a Monti-sion.
Reglament a la web www.caporreres.es
Organitza: Club Atletisme Porreres i Ajuntament de Porreres.
- A les 17.00 h, partit de futbol masculí U.E. Porreres-Sineu,
Camp Municipal d’Esports Ses Forques
Organitza: U.E. Porreres

DISSABTE 27 DE NOVEMBRE
- A les 18.00 h, trobada de Catequesi Familiar
amb els grups de 1a Comunió i Postcomunió al temple parroquial.
- A les 20.00 h, lliçó: “Vida i obra de Sigmund Freud: una mirada.
Inicis de la psicoanàlisi i la interpretació dels somnis”.
A càrrec de Petra Ramonell Sastre. Pedagoga i Psicòloga.
Al local social. / Organitza: Agrupació Cultural de Porreres.

DIUMENGE 28 DE NOVEMBRE
- A les 19.15 h, partit de futbol femení
U.E. Porreres - Independiente C/R “B”
Camp Municipal d’Esports Ses Forques. / Organitza: U.E. Porreres
- Excursió GEP

AGRAÏMENTS
Organització i/o col·laboració:

Agrupació cultural de Porreres i el Gall editor. GEP
Aires de Monti-sion
Artesans de la Vila
Associació Hípica de Porreres
Associació de comerciants i Empresaris de Porreres
Associació de persones majors de Porreres
Associació Espanyola Contra el Càncer (junta local)
Associació de concursos de cans pastors de les Illes Balears
Club atletisme Porreres
Comerços de Porreres
Consell de Mallorca
Cooperativa Agrícola de Porreres
Cooperativa Arts & Sons
Escola de música de Porreres
Parròquia de Porreres
Ferreria Fills de Julià-Beltran
IES Porreres
Pagesos de Porreres
Porreres radio
Porreres TV
Protecció Civil de Porreres
S’Estol Porrerenc
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.

