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Anamde fires
La VI Fira de la pedra i la II Mostra
d’artesania, que comencen avui, són
un exemple de l’empenta del poble

Binissalem
ens deixarà
de pedra
Text: J. Roig

Fotos: Arxiu

INCA El que ja era una proposta
consolidada com la Fira de la
pedra i artesania de Binissalem
té, des de l’any passat, un acom-
panyant que hi ha entrat amb
força. Es tracta de la Mostra de
cuina de Binissalem, que ara ce-
lebra la segona edició amb una
acceptaciómolt gran entre els vi-
sitants.
De fet, lamostra s’inaugurà ahir

vespre i tant avui comdemà esta-
rà oberta. Anit es podran degus-
tar els plats de les 19.30 a les
23.30 hores, mentre que demà
les paradetes es podran visitar de
les 12.15 fins a les 16 hores. L’en-
trada al recinte del parc de la rec-
toria és de sis euros (degustació,
begudes i postres) i també es
poden adquirir tiquets individu-
als de degustació. En total, són
set els restaurants que participen
en la mostra amb plats com pas-
tís de peix, caragols, bacallà a la
mallorquina, frit deme i depop...
Així mateix, la Fira de la pedra i

artesania s’inaugura avui a partir
de les cinc i es podrà visitar fins a
mitjanit. Aquesta vetlada noctur-
na ja oferirà molts dels atractius
de la jornada firera de demà,
comper exemple la reproducció
d’un molí de pedra de devers
quatre metres d’altura, que els
participants a la fira han constru-
ït per a l’ocasió enmig de la plaça
de l’Església.

Maratófotogràfica

Una de les novetats de l’edició
d’enguany és lamarató fotogràfi-
ca, que es durà a termedemàdu-
rant la fira. Els concursants co-
mençaran a les deu delmatí i tin-
dran tota la jornada per
presentar vuit fotografies relacio-
nades amb l’esdeveniment.
No els mancaran atractius amb

la mostra dels treballs que fan les
empreses de la pedra en elmuni-
cipi, demostracions, tallers, para-
des de vendadeproductes autòc-
tons i, sobretot, molta gent que
voldrà anar fins a Binissalem per
comprovar l’empenta de les em-
preses i de les entitats del poble.•

Els participants a la Fira de la pedra han
aixecat una reproducció d’un molí de devers
quatre metres enmig de la plaça de l’Església

La II Mostra de cuina començà ahir, divendres,
i tant avui com demà s’hi podran degustar
els plats dels restaurants binissalemers

Entotes lesfiress’hanfetdemostracionsdetallarpedra.

CONCERT JOVE A MANACORAvui la plaçadeSant Jaumede

Manacor s’omplirà depúblic per presenciar lamostradegrups locals,

que començaa les 18.30hores. A la imatge, el grupEsPujà fa Suà.•

DESFILADA DE CARROSSES I COMPARSESLes Fires i Festes de

primaveradeManacor acabendemàamb la tradicional desfiladade

carrosses i comparses, a partir de les 18.15 hores.•

S’Horta

celebrarà

demà la

seva fira
FELANITX S’Horta celebra
demà, diumenge, la seva
fira. Així, des de primera
hora del matí, la via que
creua la localitat, és a dir,
els carrers Jaume Prohens i
Felanitx, a més de la plaça
deSant Isidre, acolliran tots
els visitants i expositors.
Es tracta d’una fira que

any rere anyva agafantmés
força entre les poblacions
del Migjorn. Per aquest
motiu, des de la Comissió
de festes del nucli hortarrí,
van innovant per donar
més al·licient als visitants.
Enguany, amésdels clàssics
posats i parades de produc-
tes de venda típics i elabo-
rats a s’Horta i Felanitx, s’ha
organitzat una exposició
sobre el treball que realit-
zenels voluntaris deProtec-
ció Civil de Felanitx, una
altra de motos antigues i
cotxes tuning. Així mateix,
la fira inclourà un taller
d’artesans i d’oficis, els
quals elaboraran in situ els
seus productes. Així es
podrà observar el treball
d’un torn, joieria, juguetes
de fusta, modelatge de
fang, i un llauner, entre els
altres.
La fira començarà a les 9

del matí i serà inaugurada
amb una cercavila a càrrec
dels xeremiersdeSencelles.
Durarà fins a les dues del
migdia, hora en què els ve-
nedors recolliran els seus
estands. Aquesta fira de
s’Horta es du a terme el dia
de cinquagesma, que és 50
dies després dePasqua. Per
tant, sempre és en diumen-
ge, encara que no el 31 de
maig, perquè depèn de
quanha estat Pasqua.•

Moltd’ambientas’Horta.


