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Enguany el bon temps ha permès el públic gaudir plenament de la Fira i els visitants foren nombrosos tant el dissabte com el diumenge. La plaça acollí la mostra dels artesans i altres atraccions.

La Fira sempre ha estat una bona ocasió per adquirir eines de feina per a l’hort o l’olivar. La mostra ramadera també va atraure molt gent cap a l’aparcament del carrer Cetre.

Els tamborers també posaren el seu esforç al servei de la festa.

Lluís López amb una de els obres en fusta exposades enguany.

Els xeremiers torna-
ren ser els principals
protagonistes de
l’ambientació musi-
cal de les festes.
Pràcticament du-
rant els tres dies cen-
trals de les celebraci-
ons no deixaren de
fer sonar els seus
instruments. Unes
melodies que ja as-
sociam automàtica-
ment a la festa popu-
lar i a la bulla.

Les autoritats tam-
poc faltaren a la
festa i assistiren a
l’ofici juntament
amb els regidors del
consistori. Entre
d’altres, acudiren a
la Fira les conselle-
res insulars Dolça
Mulet i Maria Lluïsa
Dubón i també el
conseller de Salut
del Govern Balear,
Vicenç Thomàs.

Diumenge

� Actes oficials i fira
per a tots. El diumenge de la
Fira és quan es celebren els
actes centrals de la festa que in-
clou també tot tipus d’atracci-
ons musicals, especialment les
dels xeremiers i tamborers.
Les autoritats es deixaren veure
per diverses paradetes de la
Mostra Artesana instal·lada a
plaça i també a la Mostra Ra-
madera del carrer de Cetre.
Aquest dia milers de persones
s’acostaren fins laVall tot i que
cal recordar que aquest diu-
menge passat hi havia un gran
nombre de fires repartides per
tota la geografia illenca, esde-
veniments amb els quals ha de
competir fortament la Fira de
Sóller que té en contra, el cost
afegit del peatges del túnel.
El diumenge, els comerços lo-
cals i de fora aprofiten per ofe-
rir els seus productes, com cot-
xes, eines i tota casta de pro-
ductes d’ús. També és el dia de
firar per la qual cosa totes les
paradetes es van veure molt
concorregudes.
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