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Amb el Mercat Medieval, el tercer cap de setmana 
de maig rememoram la història i l’etnografia del 
nostre municipi. Constitueix un punt de trobada 
per a molts de gabellins i forans des que l’any 2000 
celebràrem el 700 aniversari de les Ordenacions de 
Jaume II, amb les quals es decretava la creació 
de la vila de Capdepera. Amb l’esperit de festa que 
porta tota celebració, us convid un any més a gaudir 
de les propostes i flaires que les nostres murades 
traspuen.

I que molts d’anys ens hi puguem trobar!

Rafel Fernández Mallol 
Batle de Capdepera

Divendres, 19
10h El Mercat ja és ben viu! Podeu 
sentir arreu del poble l’olor del fum, 
l’ambient dels animals, de les herbes i 
l’alegria de la gent.

10h a 14h Els alumnes dels centres 
escolars del municipi visitaran el 
Mercat. També el visitaran la gent 
gran de la residència i del Centre de 
dia. Faran tallers que els permetran 
experimentar les tècniques artesanals 
dels oficis medievals: obra de palma, 
ferrers, ganiveter, neuler, terrissaire, 
siureller, maquillatge, brodador, joiers, 
picapedrers, entre d’altres.

Enguany les companyies IXERA i 
CHECHARE ens obriran les portes al 
passat a través de músiques i danses 
atàviques acompanyades de jocs, 
malabars i antigues històries.

10.30h i 11.30h Petites cercaviles en 
les quals els músics faran demostra-
cions dels seus instruments.

11h, 12h i 13h a la plaça des Sitjar 
petits espectacles aeris i malabars.

18h Rebuda d’autoritats a l’Ajuntament 
i pujada al Castell visitant les diverses 
paradetes i venedors del recorregut. 
La cercavila de músics i malabaristes 
obrirà pas a la comitiva, anunciant 
l’obertura oficial del mercat.

 

19h a la capella del Castell Pregó 
inaugural del Mercat Medieval 2017, 
a càrrec de Joan Pascual Amorós.
A continuació, concert de la coral 
s’Alzinar.

19.30h Cercavila a càrrec d’IXERA.

20h a la plaça des Sitjar, circ medieval 
a càrrec de Chechare.

21.30h a la plaça des Sitjar el grup 
NOU ROMANCER, amb l’actor Toni 
Gomila com a narrador, presentaran 
LES BARBES DE LLULL, un espectacle 
on la música, la poesia i el teatre es 
donen la mà per mostrar aspectes 
d’aquest savi cosmopolita que avui dia 
guarden la mateixa vigència que en 
plena edat mitjana. 

22h De la plaça de l’Orient cap al 
Castell, cercavila amb torxes, a càrrec 
d’IXERA.

22h A la plaça de sa Menjua, malabars 
a càrrec de la companyia Chechare.

A partir de les 23h continuarà 
SIGRAMAÇA, el grup gabellí de folk-
metal, que tancarà la vetllada del 
Sitjar.

00h A la plaça de sa Menjua, 
excepcional concert del grup escocès 
de folk The Raggle Taggle Gypsy i, a 
continuació, tancarà la nit la tradició 
zíngara, Clan Zíbar, clezmer and 
gypsy music bar.

Ban Municipal



19h al Castell, IV Trobada de 
Xeremiers. Tres colles medievals: 
els xeremiers des Puig de Sa Font, 
els xeremiers de Santa Maria i els 
xeremiers Orats de Pollença sonaran 
fins a l’extenuació a diferents punts 
del Castell. A partir de les 20h també 
seran a la plaça de l’Orient.

19.30h a l’Orient petit espectacle de 
malabars (Chechare).

19.30h Cercavila d’IXERA. Pels 
carrers i places del poble, la música 
més alegre amb els personatges més 
estrafolaris sorprendran els vianants 
de totes les edats.

20.30h des de la plaça de l’Orient 
cercavila a posta de sol de Chechare.

20.30h Batucada medieval des del 
Castell a càrrec de Batucap.

21h a la plaça des Sitjar, IXERA, 
companyia almogàver, en concert. El 
grup aragonès ens presentarà el seu 
folk més tradicional i marxós.

21.30 a la plaça de sa Menjua la 
companyia Chechare alegrarà el 
sopar de la gent.

22.30h a la plaça des Sitjar Sa Solera 
Gabellina presenta l’espectacle de 
música i pirotècnia CAP A L’INFERN.

00h a la plaça de sa Menjua per 
acabar la vetllada Rumba Katxai i La 
Vereda.

Dissabte, 20
10.30h Cercavila de xeremies, 
trompeteria diversa, flabiols i 
tamborinos a càrrec dels Xeremiers 
Puig de sa Font. Sortida de la plaça 
de l’Orient.

Al Castell trobareu tallers i artesans 
de ferro, llana, instruments musicals 
populars, picapedrers, obra de 
palma, metall fos, gravadors,... i 
molts d’altres. També hi haurà un 
espai de jocs tradicionals infantils 
i atraccions medievals. A més, 
exhibició d’aus rapinyaires i d’una 
serp gegant. 

Fins a les 16h tots els nins i nines 
fins a 14 anys que vulgueu participar 
al IV concurs infantil de vestits 
medievals podreu apuntar-vos-hi a 
la paradeta de MINIMON –Plaça del 
Sitjar- o al tel 610872807 (Antònia). 
Inscripció gratuïta fins a les 15h. 
Premis importants.

11h La companyia Chechare 
presentarà la cercavila NOMADUK 
2017.

11.30h A la capella del Castell, 
concert medieval, organitzat per 
l’Associació d’Amics de l’Escola de 
Música de Capdepera.

11.30h Cercavila a càrrec d’IXERA.

12h a la plaça des Sitjar, espectacle 
de circ amb teles aèries a càrrec de 
la companyia Chechare.

13h Personatges medievals d’anima-
ció itineraran amb carros pel mercat 
fent riure o plorar els visitants.

13h a la plaça de sa Menjua 
espectacle de dansa tribal a càrrec 
de la companyia Dahlia Tribal Troupe. 

13.30h Des del Castell, cercavila 
almogàver amb els aragonesos IXERA.

14h a la plaça des Sitjar espectacle de 
dansa tribal a càrrec de la companyia 
Dahlia Tribal Troupe.

15h a la plaça des Sitjar, cançons 
d’època a càrrec del duet Voicello 
(Carme Garí, soprano, i Biel Fiol, 
violoncel).

16.30h a la plaça des Sitjar Desfilada 
medieval infantil amb música 
d’IXERA. 

17h des de la plaça de l’Orient, 
cercavila amb carros i música 
NOMADUK 2017.

18h a la plaça des Sitjar, espectacle 
de circ amb teles aèries a càrrec de 
la companyia Chechare.

18.30h del Castell cap a l’Orient passant 
pel Sitjar. Cercavila a càrrec de la 
Banda de música de Capdepera.

19h Pels carrers del mercat podreu 
trobar els personatges medievals 
d’animació més inversemblants amb 
carros i mercaderies diverses.



Diumenge, 21
A partir de les 10h al Castell 
trobareu tallers i artesans de ferro, 
llana, instruments musicals populars, 
picapedrers, obra de palma, metall 
fos, gravadors,... i molts d’altres. 
També hi haurà un espai de jocs 
tradicionals infantils i atraccions 
medievals. A més, exhibició d’aus 
rapinyaires i una serp gegant. 

10.30h Cercavila de xeremies i 
flabiols i tamborinos a càrrec dels 
Xeremiers Puig de sa Font. Sortida de 
la plaça de l’Orient cap a la plaça des 
Sitjar i el Castell.

11h La companyia Chechare presenta 
el cercavila NOMADUK 2017.

11.30h A la capella del Castell, 
concert medieval, organitzat per 
l’Associació d’Amics de l’Escola de 
Música de Capdepera.

11h IXERA, Cercavila guerrer, des 
del Castell i amb música.

12h a la plaça des Sitjar, espectacle 
de circ amb teles aèries a càrrec de 
la companyia Chechare.

13h Personatges medievals d’anima-
ció itineraran amb carros pel mercat 
fent riure o plorar els visitants.

13h IXERA, Cercavila almogàver.

13h a la plaça de sa Menjua especta-
cle de dansa tribal a càrrec de la 
companyia Dahlia Tribal Troupe.

15h a la plaça des Sitjar espectacle de 
dansa tribal a càrrec de la companyia 
Dahlia Tribal Troupe.

16h a la plaça des Sitjar, cançons 
d’època a càrrec del duet Voicello. 

17h des de la plaça de l’Orient, 
cercavila amb carros i música 
NOMADUK 2017.

18h a la plaça des Sitjar, espectacle 
de circ amb teles aèries, a càrrec de 
la companyia Chechare.

18.30h del Castell cap a l’Orient. 
Cercavila a càrrec de la Banda de 
música de Capdepera.

19h Personatges medievals itinera-
ran pel mercat per sorprendre els 
visitants.

19.30h del Castell cap a l’Església 
i acabada a l’Orient. Batucada de 
cloenda del mercat amb BATUCAP. 

20h a l’església, cloenda del mercat 
amb el Concert medieval i dansa a 
càrrec de la Coral Gabellina i Estudi 
de dansa Stylo.

Estades de  
cap de setmana
L’Associació Hotelera de Capdepera 
disposa d’ofertes per passar el cap de 
setmana.

Més informació a: 
www.firstsunmallorca.com

Punts d’informació turística al 
municipi

 - Oficina d’Informació i  
Turisme de Capdepera
Tel. 971 556479  
informacio@ajcapdepera.net

 - Oficina d’Informació i  
Turisme de Cala Rajada
Tel. 971 819467 
turisme@ajcapdepera.net

Transport
El tren de l’Associació Hotelera de 
Capdepera connectarà el dissabte i 
diumenge els nuclis de Capdepera i 
Cala Rajada amb els horaris següents:

CALA RAJADA: plaça dels Pins: 10h; 
10.40h; 11.20h; 12h; 12.40h; 13.20h 
– 16h; 16.40h; 17.20h; 18h; 18.40h; 
19.20h.

CAPDEPERA: davant Eroski: 10.20h; 
11h; 11.40h; 12.20h; 13h; 13.40h – 
16.20h; 17h; 17.40h; 18.20h; 19h; 
19.40h.

Horari del bus 
Dissabte i diumenge des dels diferents 
nuclis del municipi:

Aparcament
S’habilitaran tres aparcaments 
principals:

 - Al polígon industrial.
 - A la corba de can Roncero 

(circumval·lació en direcció a Cala 
Rajada).

 - I al poliesportiu es Figueral.

Residus
No tireu fems al terra.

A fi de mantenir neta la zona del 
mercat, utilitzau les papereres o 
contenidors corresponents.

Tota la informació a

 

10.00 CANYAMEL  
(H Laguna)

10.25 CAPDEPERA  
(Gran sol)

10.35 FONT DE SA CALA 
(platja)

10.45 CAPDEPERA 
(Gran sol)

11.05 CALA MESQUIDA 
(parada Bus)

11.25 CAPDEPERA
11.35 FONT DE SA CALA
11.45 CAPDEPERA
12.10 CANYAMEL
12.35 CAPDEPERA
12.55 CALA MESQUIDA
13.15 CAPDEPERA
13.25 FONT DE SA CALA

13.40 CAPDEPERA
16.00 CAPDEPERA
16.25 CANYAMEL
16.50 CAPDEPERA
17.00 FONT DE SA CALA
17.10 CAPDEPERA
17.30 CALA MESQUIDA
17.50 CAPDEPERA
18.00 FONT DE SA CALA
18.10 CAPDEPERA
18.35 CANYAMEL
19.00 CAPDEPERA
19.20 CALA MESQUIDA
19.40 CAPDEPERA
19.50 FONT DE SA CALA
20.00 CAPDEPERA
20.20 CANYAMEL

Mercat Medieval de Capdepera
Aquest programa és susceptible de sofrir modificacions o 

canvis, dels quals s’informarà oportunament.
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Itinerari recomanat

Banys públics (Plaça del Sitjar i  
Plaça Constitució)

Aparcament gratuït: al polígon, 
a Can Roncero i al Poliesportiu

Can Roncero

Polígon

Poliesportiu

www.ajcapdepera.net

Plànol  Capdeperade

Ho organitza:

Dept. Cultura

Ajuntament de 
Capdepera

Hi col·laboren:
Associació Hotelera 
de Capdepera
Creu Roja
Escoleta Es Ferreret 
Escoleta Eriçons

CEIP s’Alzinar
CEIP s’Auba
IES Capdepera
Estudi de Dansa Stylo
Coral Gabellina
Solera Gabellina
Batucap

Coral s’Alzinar
Sigramaça
CC Banda de Música 
de Capdepera
Ass. d’Amics de 
l’Escola de Música de 
Capdepera


