Fira d’Artà 2021
Tornam a tenir fira, amb la mateixa essència però amb algunes
restriccions
DISSABTE 11 DE SETEMBRE
A les 12 h, XXI Trofeu Faralló d’Albarca. Ho organitza: Club Nàutic de la
Colònia de Sant Pere.
A les 14.30 h, carrera de 3a i fèmines de la XVII Challenge de Tardor (cursa
ciclista). A les 16.30 h, carrera de 1a i 2a. Sortida i arribada al C/ Argentina.

DIUMENGE 12 DE SETEMBRE

FIRA AGRÍCOLA D’ARTÀ 2021
La Fira d’enguany estarà dividida en diferents zones:
- ÀREA COMERCIAL: amb gran varietat de productes, juguetes, pell, roba,
complements, plantes, menjar, etc. A la Gran Via de la Constitució i al carrer de
Santa Margalida.
- ÀREA DE LES ENTITATS CIUTADANES: hi trobareu informació relacionada
amb les activitats esportives i culturals que es duen a terme al municipi d’Artà.
Al carrer de Ciutat.
- ÀREA LUDOTECA: amb cinc espais diferents perquè el més jovenets puguin
gaudir d’una bona estona. A la Gran Via de la Constitució i es Collet.
- ÀREA AGILITY (agilitat canina): exhibicions a les 11 h i a les 12 h, a
l’amfiteatre de Na Batlessa.
AMETLA
- Àrea AGRICOLA i ARTESANAL. Trobareu els productors locals i artesans de
Mallorca, on mostraran i vendran els seus productes, així com maquinària
antiga.
Hi haurà un espai especial per a l’ametla, amb productes derivats d’aquest fruit,
que serà el producte estrella. Paradetes de degustacions de Licor d'ametla i
crema d'ametla, a càrrec de Licors Moyà; gató d’ametla, a càrrec de galetes
d’Artà; mel d’ametles, a càrrec de Marta Keller, entre d'altres productes
tradicionals. A la plaça del Conqueridor.
Exhibicions
SHOWCOOKING CALENT, a les 10 h, 11 h, 12 h i les 13 h, hi haurà una
exhibició d’una recepta diferent. A les pistes de petanca de Na Batlessa.
SHOWCOOKING REPOSTERIA, a les 10 h, 11 h, 12 h i les 13 h, hi haurà una
exhibició d’una recepta diferent. A la plaça del Conqueridor.

EXHIBICIÓ del nou còctel a base de licor d'ametla de la mà d'Israel Martínez
de l'Atípic Bar, a la paradeta de Licors Moyà. A la plaça del Conqueridor.
DISSABTE 18 DE SETEMBRE

XXIX Cursa Popular de la Fira d’Artà, al parc de Na Caragol:
- A les 17.15 h, iniciació (nascuts el 2014 i posteriors), 250 metres.
- A les 17.30 h, benjamins (2012-2013), 450 metres.
- A les 17.40 h, alevins (2010-2011), 900 metres.
- A les 18 h, infantils (2008-2009), 1.350 metres.
- A les 18.15 h, cadets (2006-2007), 1.800 metres.
- A les 18.30 h, absoluta(2005-anteriors), 12.300 metres.
Inscripcions: www.elitechip.es. Preu per Internet: 6 € + 3 € lloguer xip, fins dia
14 de setembre, 10 € + 3 € lloguer xip a partir de 15 de setembre. El dia de la
cursa no hi ha inscripcions. Curses menors gratuïtes. Ho organitza: Club
Atletisme Artà.

A les 21 h, VETLLADA DE FIRA amb ESCLAFITS I CASTANYETES. Després
d'un any sense celebrar la mostra tradicional i sense poder realitzar enguany el
format habitual a causa de les condicions actuals, Esclafits i Castanyetes
pretén amb aquesta vetlada mostrar un espectacle diferent i sorprenent inspirat
en la nostra gent, encoratjant a mirar amb optimisme el nostre futur.
Preu: 3€ (la recaptació anirà destinada a una associació benèfica).Al teatre
d’Artà.
A causa de la situació sanitària actual i dels canvis normatius
consegüents en matèria de mobilitat, higiene i distància social, els actes
programats es poden veure afectats en funció de com evolucioni la
normativa esmentada.
D’acord amb les autoritats sanitàries i seguint els protocols de seguretat
decretats pel Ministeri de Sanitat, l’Ajuntament d’Artà informa del següent:
* És obligatori l’ús de mascareta en tots els actes.
* S’ha de respectar la distància de seguretat tant a l’entrada, com a la sortida i
també dins el recinte.
Consultau el programa íntegre i actualitzat a la pàgina web de l’Ajuntament
(www.arta.cat).
L’Ajuntament d’Artà vol agrair la col•laboració de totes les persones i entitats
que, altruistament, fan possible dur a terme aquests actes.

