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FIRA DE 
SANTA MARGALIDA 
MARÇ 2021
DIMECRES DIA 24 
A les 17h: “Clea en el bosque de coral”
Teatre d’ombres a càrrec de Colorín Coloradas
·Lloc: Auditori de Santa Margalida.
·Entrada gratuïta. Places limitades
·Reserva d’entrades a la biblioteca o al telèfon 971523895  
(dilluns a divendres de 9.30 a 13 i de 16 a 19.30)
·Organitza: Biblioteca de Santa Margalida. 
Activitat inclosa dins el CACIM i patrocinada per la Direcció 
Insular de Cultura, Patrimoni i Normalització Lingüística.

 
DIVENDRES DIA 26 
A les 17h: Conte “El conill que volia pa de pessic” 
...i una recepta boníssima. Activitat des de casa.
Vols Passar una estona divertida en família? L’escoleta 0-3 
vos convida a disfrutar de la Fira des de casa. L’activitat que 
realitzarem és el conte “El conill que volia pa de pessic”.

·I una recepta boníssima: 
- 125 gr de farina de rebosteria 
- 125 gr de sucre 
- 4 ous 
- 1 pell de llimona 
- 1 sobre de llevat en pols 
- un tassonet de saïm 
- sucre en pols

·Plataforma: a través del Facebook  
“Escoleta 0-3 Santa Margalida”
·Organitza: Escoleta 0-3 anys de Santa Margalida

A les 20h: “Glosa musicada, Xurí i Germans Martorell”
·Lloc: Casal de Cultura Joan Mascaró i Fornés
·Entrada gratuïta. Places limitades.  
Reserva d’entrades a la biblioteca o al telèfon 971523895  
(dilluns a divendres de 9.30 a 13 i de 16 a 19.30)

DISSABTE DIA 27 
A les 10:30h: RECICLART de FIRA! 
Taller d’art amb material reciclat per a infants de 3 a 8 anys.
·Imparteixen: Maria Magdalena, Antònia Maria i Joana 
Maria (Cooperativistes de Xin-Xirineu).
·Lloc i inscripcions: Centre Xin-Xirineu (C/Jovades, 8, PB) 
o al telèfon 601395228.
Cal inscripció abans del dijous 25. Es faran grups reduïts, 
sempre respectant les mesures de seguretat.
·Preu: 5 euros. 
ORGANITZA: CENTRE XIN-XIRINEU

A les 19.30h: Musical “Una tienda en París”. 
La companyia Dalt Murada presenta una obra de teatre musical 
basada en la novel·la de Màxim Huerta.
·Direcció musical i escènica: Guillem Duran. Repartiment: 
María Piaz, Jaume Fuster, Maria de Lluc Soler, Míriam Gala, 
Pedro Victory
·Lloc: Auditori de Santa Margalida
·Reserva d’entrades a la biblioteca o al telèfon 971523895  
(dilluns a divendres de 9.30 a 13 i de 16 a 19.30)
·Organitza: Biblioteca de Santa Margalida. 
Activitat inclosa dins el CACIM i patrocinada per la Direcció 
Insular de Cultura, Patrimoni i Normalització Lingüística.

DIUMENGE DIA 28 
Els bars de La Vila participen a la Fira amb els seus plats 
variats. Servei des del matí fins a les 17h, sempre complint 
amb la normativa sanitària COVID19.
·Bars participants: Cas Xigaló, Sa Fonda, Sa Nova 3a , Sa 
Granja, Camp de Futbol, Can Pep, Es Cafetó de na Tonina.
També per endur-se’n

De les 12.30 a les 13.30h: “Cercavila Boverí” 
amb Circ Bover 
·Sortida des de la Plaça de s’Abeurador. Itinerari: Joan Monjo 
March, Passeig des Pouàs, Baltasar Calafat Femenia, Constitu-
ció, Plaça de la Vila, Pou de sa Garriga, Antoni Maura, Plaça den 
Ramon i den Panxo. Final a la Plaça de la Vila.

A les 18h i a les 20h (doble actuació): “MIKI DKAI” 
·Còmic gadità que viu a Valencia, habitual del canal d’humor 
“Comedy Central”, “Las noches del Club de la Comedia”, entre 
altres canals de comèdia. Actualment es troba de gira per 
teatres de tota Espanya amb el seu espectacle “La Casa Sin 
Papel”. També ha estat de gira amb una obra còmica “Pesadilla 
en la Comedia” al costat de Quique Sanfrancisco..., i “Tierra de 
Comedia” al costat de Nacho Guerreros i Jordi Sánchez.
·Lloc: Auditori Santa Margalida
·Entrada: 2€. 
Places limitades. Reserva d’entrades a la biblioteca o al telèfon 
971523895 (dilluns a divendres de 9.30 a 13 i de 16 a 19.30)
·Organitza: Ajuntament Santa Margalida
·Col·labora: Viler@s de Festa 

DIMARTS DIA 30 
A les 20h: Commemoració dels 20 anys del 
PUB ES COLOMER

A través del canal de Youtube Viler@s de Festa
·Organitza: Pub Es Colomer
·Col·labora: Viler@s de Festa

Ja que les condicions sanitàries no ens permeten 
organitzar una fira com les dels altres anys, hem 
preparat una programació cultural especial, 
adaptada als temps de pandèmia. 
Totes les activitats programades seran virtuals 
o presencials, però complint sempre amb la 
normativa sanitària! Esperem que l’any que ve 
poguem celebrar una fira com les dels altres anys!
Visca sa Fira i Visca Santa Margalida!
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