Benvolguts saliners i salineres,
Aquesta salutació és per a mi molt especial.
Després de dos anys sense poder gaudir de la
nostra Fira Espectacle degut a les necessàries
restriccions contra una pandèmia de la que
ja pareix hem passat el pitjor, enguany ens
sentim especialment feliços de poder tornar a
organitzar-la.
Des de tots i cada un dels departaments de
l’Ajuntament, així com totes les persones que
en formam part, hem dedicat no pocs esforços
en tornar fer de la nostra fira un data ineludible
en el calendari d’esdeveniments de primavera.
Així i tot, tenim molt clar que, com sempre, el
segur èxit d’aquesta edició tan significativa
només tendrà uns responsables: Tots vosaltres,
veïnats i veïnetes de Ses Salines tornareu a fer
d’aquesta Fira Espectacle tan nostra un motiu
d’orgull.
És hora de tornar sortir als carrers, de tornar a
convidar a familiars, amics i amigues d’altres
pobles a gaudir de la extraordinària oferta
gastronòmica del nostre poble, dels seu comerç
tradicional, dels nostre productes locals i d’una
cultura i artesania que creix en quantitat, però
sobretot en qualitat, cada dia.
Ses Salines bé mereix aquesta Fira d’enguany.
Per això vos anim a tots i totes a omplir places,
carrers i establiments comercials, a convidar
amb vosaltres als vostres més estimats i a
gaudir d’uns dies de festa i celebració únics.
Després de dos anys de sacrificis i malgrat la
incertesa del temps presents, tots i totes ens
mereixem un llarg instant de festa i alegria.
Bona fira per a tothom!

Joan Rodríguez Ginard

Batle de Ses Salines

Estimats veïnats i veïnades de Ses
Salines, aquest any sí!
Després de dos anys d’absència, la Fira
Espectacle torna a omplir els carrers del nostre
estimat poble.
Com
tots
sabeu,
l’organització
d’un
esdeveniment d’aquestes característiques
no és fàcil. Però sempre és més fàcil treballar
amb la confiança, el suport i les valuoses
recomanacions que aportau els saliners i les
salineres, les associacions, les famílies i tota la
gent que hi vol participar.
La Fira-Espectacle torna dos anys després i
sabem que les ganes de tota la gent de tornarhi a esser són enormes. Just per això, no em
volgut conformar-nos amb pocs actes i hem
intentat arribar com sempre, al màxim de
gent possible. De fet, volem que aquesta FiraEspectacle sigui especial, gaudida per tots com
sempre i recordada per tots com mai.
Des de l’Ajuntament esperam que tots els actes
programats connectin amb els vostres gustos,
aficions i demés curolles. Això serà, sense dubte
un bon senyal i un veritable motiu d’alegria
col·lectiva. Com no podia ser d’altra forma,
vull agrair a tots els que heu aportat el vostre
petit granet d’arena a aquesta Fira-Espectacle,
a aquests actes que tots gaudirem al màxim.
Sense vosaltres, no seria possible guadir d’un
èxit col·lectiu con mai ho hem fet. De tot cor,
gràcies!
Per acabar, m’agradaria demanar dos desitjos:
que aquesta Fira-Espectacle no es torni aturar
mai més, i que el poble i la gent de Ses Salines
puguin continuar polint aquella característica
que tenim dins el nostre cor i mai no ens
abandona: seguir fent poble com mai per tenir
el millor poble del món.
Molts d’anys a tots i que passeu una gran Fira!

Guillem Mas Bonet

Regidor de Festes

DIJOUS 28 D’ABRIL
19 h.

Inauguració de la exposició
de les pintores de Ses Salines
Inauguración de la exposición
de las pintoras de Ses Salines

Lloc / Lugar. C. Batle Andreu Burguera Mut núm. 8.

20 h.

Inauguració i lliurament de premis
del XIX Certamen de Pintura “Vila de
Ses Salines” 2022

Inauguración y entrega de premios del
XIX Certamen de Pintura “Vila de Ses
Salines” 2022
L’exposició romandrà oberta fins el dia 8 de maig.
La exposición permanecerá abierta hasta el dia 8 de
mayo.
Lloc / Lugar. Esglèsia Vella.

DIVENDRES 29 D’ABRIL
17 h.
Gimcana Jove “Jaume Adrover”
Gincana Joven “Jaume Adrover”
Per a joves d’entre 12 i 17 anys.
Para a jóvenes de entre 12 y 17 años.

Lloc / Lugar. Plaça Pou de’n Verdera, Colònia de
Sant Jordi.

18.30 h.

Horabaixa de Crossfit
Tarde de Crossfit

Organitzat per Crossfit Ses Salines. Més informació
als programes especialitzats.
Organizado por Crossfit Ses Salines. Más información
en los programas especializados.
Lloc / Lugar. Pati de les Escoles Velles.

21 h.

Correfoc de la Fira
Correfoc de la Feria

Espectacle a càrrec de la Colla de Dimonis Maria
Enganxa.
Espectáculo a cargo de la Colla de Dimonis Maria
Enganxa.
Lloc / Lugar. Escoles Noves.
Hi col·labora / Colabora. Colla de Dimonis Maria
Enganxa.

22 h.

Concert del grup “Islanders”
Concierto del grupo “Islanders”
Lloc / Lugar. Plaça Major.

23.30 h.

DJ Biel Sacarés
DJ Biel Sacarés

Lloc / Lugar. Plaça Major.

DISSABTE 30 D’ABRIL
17 h.
Ludoteca infantil
Ludoteca infantil

Recomenat per a infants d’entre 3 i 9 anys.
Recomendado para niños y niñas de entre 3 y 9 años.

Lloc / Lugar. Plaça Major.

18 h.

Verbena infantil
Verbena infantil

Veniu a divertir-vos a la plaça amb els més petits i
animau-vos a ballar amb els joves djs saliners.
Venid a divertiros a la plaza con los más pequeños y
animaos a bailar con los jóvenes djs saliners.
Lloc / Lugar. Plaça Major.

20 h.

Gran espectacle eqüestre 2022
Gran espectáculo ecuestre 2022

Demostració a càrrec de l’Agrupació Cavallista de
Ses Salines.
Demostración a cargo de la Agrupación Cavallista de
Ses Salines.

Lloc / Lugar. Recinte eqüestre, al carrer
Rabindranath Tagore.
Hi col·labora / Colabora. Agrupació Cavallista de
Ses Salines.

22 h.

Concert del grup “Plou Funk”
Concierto del grupo “Plou Funk”
Lloc / Lugar. Plaça Major.

23.30 h.

The Big Show by Oscar Romero
The Big Show by Oscar Romero
Lloc / Lugar. Plaça Major.

DIUMENGE 1 DE MAIG
8.30 h.

Obertura de paradetes i
inici de la XXXV Fira-Espectacle

Apertura de puestos e
inicio de la XXXV Feria-Espectáculo

9 h.

Mercat artesanal

Mercado de productos artesanos
Lloc / Lugar. Carrer Batle Andreu Burguera Mut.

9.30 h.

Obertura de la Mostra
de cans de caça
Apertura de la Muestra
de perros de caza

Lloc / Lugar. Carrer Ramon Llull.

9.30 h.

Inici del III Concurs morfològic
regional de cans de bestiar

Inicio del III Concurso morfológico
regional de perros pastores mallorquines
Lloc / Lugar. Pati de les Escoles Velles.

10 h.

Trobada i exhibició de paramotor

Encuentro y exhibición de paramotor

10 h.

Exposició de Pintura “Mar de Colores”
Exposición de Pintura “Mar de Colores”

Mostra de treballs de l’alumnat del taller de pintura
de Guadalupe Carracedo. Edats de 5 a 13 anys.
Muestra de trabajos del alumnado del taller de pintura
de Guadalupe Carraccedo. Edades de 5 a 13 años.
Lloc / Lugar. Escoles Velles.

10.30 h.

Arribada de les autoritats
i convidats a la Fira
Llegada de las autoridades
e invitados a la Feria

Lloc / Lugar. Avinguda Francesc de Borja Moll i les
Escoles Velles.

11 h.

Salutació de les autoritats i
interpretació dels himnes de Ses
Salines i de Mallorca

Saludo
de
las
autoridades
e
interpretación de los himnos de Ses
Salines y de Mallorca
L’alumnat de l’Escola Municipal de Música i Teatre
Musical i per la Coral de la Gent Gran de Ses Salines
i la Colònia de Sant Jordi cantaran els himnes.
El alumnado de la Escuela Municipal de Música y
Teatro Musical i por la Coral de la Gente Mayor de Ses
Salines y la Colònia de Sant Jordi cantarán los himnos.

Lloc / Lugar. Escoles Velles.

12 h.

Trobada dels Moteros Salineros

Encuentro de los Moteros Salineros
Inauguració de l’exposició de motos antigues.
Inauguración de la exposición de motos antiguas.
Lloc / Lugar. Plaça Major.
Hi col·labora / Colabora. Moteros Salineros.

17 h.

Gran espectacle eqüestre 2022
Gran espectáculo ecuestre 2022

Demostració a càrrec de l’Agrupació Cavallista de
Ses Salines.
Demostración a cargo de la Agrupación Cavallista de
Ses Salines.

Lloc / Lugar. Recinte eqüestre, al carrer
Rabindranath Tagore.
Hi col·labora / Colabora. Agrupació Cavallista de
Ses Salines.

18.30 h.

Exhibició de gimnàstica rítmica
Exhibición de gimnasia rítmica
A càrrec de Rítmica Migjorn.
A cargo de Rítmica Migjorn.

Lloc / Lugar. Escoles Velles.

19.30 h.

Mostra de ball

Muestra de baile
Lloc / Lugar. Escoles Velles.

20 h.

Concert del grup “Los inhumanos”
Concierto del grupo “Los inhumanos”
Lloc / Lugar. Plaça Major.

DISSABTE 7 DE MAIG
19 h.

Presentació del llibre “Ses Salines
durant la II República i la Guerra Civil
(1931-1939)”

Presentación del libro “Ses Salines
durant la II República i la Guerra Civil
(1931-1939)”
Intervendran: Cosme Bonet, l’autor, Maria Muntaner
de l’editorial Lleonard Muntaner, Manuel Suárez,
investigador i escriptor, i Joan Rodríguez, el batle i
regidor de cultura.
Intervendrán: Cosme Bonet, el autor, Maria Muntaner
de la editorial Lleonard Muntaner, Manuel Suárez,
investigador y escritor, y Joan Rodríguez, el alcalde y
regidor de cultura.
Lloc / Lugar. Esglèsia Vella.

DIUMENGE 8 DE MAIG
19 h.
Les emocions
Las emociones

Text i dramatúrgia de Neus Nadal i música de Biel Oliver.
Interpretat per la Banda de Música de Ses Salines.
Reserva d’entrades a ticketib.com.
Texto y dramaturgia de Neus Nadal y música de Biel Oliver.
Interpretado por la Banda de Música de Ses Salines.
Reserva de entradas en ticketib.com.
Lloc / Lugar. Auditori Municipal de l’Esponja.

DISSABTE 14 I
DIUMENGE 15 DE MAIG
18 h.
Musical “Mansión Chambord”
Musical “Mansión Chambord”

Fi de curs dels y les alumnes de l’Escola Municipal
de Teatre Musical de Ses Salines i Colònia Sant Jordi.
Reserva d’entrades a ticketib.com.
Final de curso de los alumnos y las alumnas de la Escuela
Municipal de Teatro Musical de Ses Salines i la Colònia
Sant Jordi. Reserva de entradas en ticketib.com.
Lloc / Lugar. Auditori Municipal de l’Esponja.

DIVENDRES 20 DE MAIG
18.30 h.
Magdalena, l’altra Frida
Magdalena, la otra Frida

Espectacle dins el marc del Festival de Teresetes de
Mallorca. Interpretat per la companyia Mondomeraki
de Mèxic. Reserva d’entrades a ticketib.com.
Espectáculo dentro del Festival de Títeres de Mallorca.
Interpretado por la compañía Mondomeraki de México.
Reserva de entradas en ticketib.com.
Lloc / Lugar. Auditori Municipal de l’Esponja.

DISSABTE 21 DE MAIG
18 h.
Un conte del vent

Un cuento del viento
Espectacle dins el marc del Festival de Teresetes de
Mallorca. Interpretat per la companyia Teátr Pavla
Šmída de Txèquia. Reserva d’entrades a ticketib.
com.
Espectáculo dentro del Festival de Títeres de Mallorca.
Interpretado por la compañía Teátr Pavla Šmída de
Chequia. Reserva de entradas en ticketib.com.
Lloc / Lugar. Zona Verda del Port de la Colònia de
Sant Jordi.

DISSABTE 28 DE MAIG
8 h.

Excursió a les cales verges d’Artà

Excursión a las calas vírgenes de Artà
Organitzat pel Grup Excursionista Ja Arribaaam?.
Inscripció prèvia a l’Ajuntament i al Centre Cívic fins
el dia 27 de maig a les 12 h.
Organizado por el Grupo Excursionista Ja Arribaaam?.
Inscripción prévia en el Ayuntamiento y en el Centro
Cívico hasta el dia 27 de mayo a las 12 h.

19 h.

La maleta
La maleta

Un espectacle còmic i visual per a tots els públics,
on el protagonista viatjarà al seu interior per
enfrontar-se a les seves pors i retrobar-se amb el
que més estima. Companyia Minúcia teatre. Reserva
d’entrades a ticketib.com.
Un espectáculo cómico y visual para todos los
públicos, donde el protagonista viajará a su interior
para enfrentarse a sus miedos y reencontrarse con lo
que más quiere. Compañía Minúcia teatro. Reserva de
entradas en ticketib.com.
Lloc / Lugar. Auditori Municipal de l’Esponja.

