


PROGRAMA 
FIRA VIRTUAL 
SANTA 
MARGALIDA 
ABRIL 2020      
DIJOUS DIA 2 I DIVENDRES DIA 3 
“#SAFIRAacasa”
Els nins i nines poden pintar dibuixos relacionats 
amb la situació excepcional que vivim a causa del 
COVID-19 (missatges d’esperança, què fan a casa 
aquests dies de confinament? com es senten?...).

Fins el divendres a les 23.55h: Tots aquells que 
vulguin participar podran fer arribar els dibuixos 
al següent correu electrònic 
santamargalidacultura@gmail.com amb el nom 
del nin/nina, edat i telèfon de contacte. Formaran 
part d’un concurs per ser el cartell de la fira de 
l’any que ve.
S’obsequiarà a tots els participants amb un detall 
que podran passar a cercar a l’Ajuntament una 
vegada suspès el confinament. 
Pensau a posar al correu el títol #SAFIRAacasa 
quan envieu els dibuixos.

DIVENDRES DIA 3 

“TARDEO” VIRTUAL
En directe per:
Instagram: @vilerosdefesta
Facebook: Vileros de Festa.
A les 18h: EUGENI
A les 19h: BIEL CASTELL
A les 20.10h: PULP PITXON
Col·labora: Pub es Colomer i Vileros de Festa.

A les 18.30h: Entrenament virtual 
A càrrec de Miquel Àngel Rosselló. 
En directe per: 
Instagram: @marossello.entrenament
Facebook: Miquel A Rosselló. 

A les 20h: Aplaudiments 
Aplaudiments al personal sanitari. 
QUEDA’T A CASA!!

DISSABTE DIA 4 D’ABRIL. 
Engalanada de balcons i finestres de les cases del  
poble amb la bandera de Santa Margalida o amb 
qualsevol altre símbol distintiu del nostre poble.

A les 11h: Contes infantils per somiar. 
Col·labora Biblioteca de Santa Margalida. 
Es retransmetrà pel Facebook: Ajuntament de 
Santa Margalida.
A les 12h: Vermut “firero” a casa. 
Amb l’actuació de Romàntic.
En directe per:
Instagram: @vilerosdefesta
Facebook: Vileros de Festa.

A les 17h: Glosada de fira 
A càrrec de Mateu Xurí i Maribel Servera. En 
directe per:
Instagram: @mateuxuri 
Facebok: Mateu Xurí.

A les 18h: Una pinzellada de poesia per adults. 
A càrrec de Margalida Rosselló. 
Es retransmetrà pel Facebook: Ajuntament de 
Santa Margalida.

“TARDEO” VIRTUAL
En directe per :
Instagram: @vilerosdefesta
Facebook: Vileros de Festa. 

A les 18h: BUTXE DJ
A les 19h: ANTARCTIC
A les 20.10h: DJ PASQUALE
A les 21h: DJ PUNTES
Col·labora: Pub Es Colomer I Vileros De Festa

A les 20h: Aplaudiments 
Aplaudiments al personal sanitari. 
QUEDA’T A CASA!!

A les 20.30h: Sopar de picades. 

Qui vulgui, penjarà a Facebook o a Instagram una 
degustació de picades casolanes. 
L’objectiu és que tothom sopi a casa de picades i 
que pengi fotos o vídeos de la seva elaboració al 
seu Facebok o Instagram. 
Pensau a posar l’etiqueta #SAFIRAacasa a la 
vostra publicació.

A les 21.30h: Sarsuela “La Paloma” 
A càrrec de Catina Bibiloni. A partir de les 21 h en 
directe pel Facebook: Catina Bibiloni.

DIUMENGE DIA 5 D’ABRIL. #SAFIRAAA.
A partir de les 9h: Penjada dels dibuixos 
Que hagin fet els nins i nines a les finestres i bal-
cons dels domicilis. Sempre sense sortir de casa.
A les 12h: Aplaudiments 
Aplaudiments per donar les gràcies als col·lectius 
que continuen fent feina per a tenir cobertes les 
necessitats més essencials. 
QUEDA’T A CASA!!

A partir de les 12.30h: 
Taller d’elaboració d’arròs brut 
A càrrec de Joan Manel “Puça”. 
En directe per Instagram @jmpusa. 
Veure cartell a part per saber els ingredients. 
Col·labora: VILEROS DE FESTA.

A partir de les 16h: Penjada a Facebook i 
Instagram de vídeos i fotografies d’actuacions 
de ball de bot. 
Pensau a posar l’etiqueta #SAFIRAacasa a la 
vostra publicació.

“TARDEO” VIRTUAL
En directe per: 
Instagram @vilerosdefesta 
Facebook: Vileros de Festa.

A les 18h: JOAN JAUME (live music)
A les 19h: JOAN FONT
Col·labora: Pub Es Colomer I Vileros De Festa

A les 20h: Aplaudiments 
Aplaudiments al personal sanitari. 
QUEDA’T A CASA!!
Durant tot el dia es penjaran al facebook de 
l’ajuntament vídeos i fotografies de les fires dels 
anys anteriors. #SAFIRAacasa
Qui ho consideri oportú, també pot fer-ho al seu 
Facebook o Instagram particular. #SAFIRAacasa
ORGANITZAT PER: L’ÀREA DE CULTURA, PARTI-
CIPACIÓ CIUTADANA I JOVENTUT I PER L’ÀREA 
DE FESTES I ESPORTS.

NOTA: 
Tots els actes de la fira d’enguany es 
realitzaran a casa.
Hi podreu accedir a través de les xarxes 
socials.
No es pot sortir al carrer per fer cap dels 
actes que surten a aquest programa.

@MAROSSELLO.ENTRENAMENT@VILEROSDEFESTA @MATEUXURI @JMPUSA

santamargalidacultura@gmail.com

QUEDA’T A CASA!!
TOT ANIRÀ BÉ!!
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