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Milers de visitants arribats de tots els punts de l’illa visitaren la
fira en una jornada marcada pel bon temps i l’alta participació

U

n any més la Fira de ses
Salines no ha decebut i ha
estat un gran èxit de participació. Més de 300 expositors i
paradetes varen fer les delícies d’un
públic entregat. Milers de persones
arribades de tots els punts de Mallorca varen gaudir d’una jornada
marcada pel bon temps i la gran
quantitat d’objectes i productes artesans presents a la mostra.
Artesania, gastronomia, productes
locals, cultura i espectacle es varen
conjugar en una Fira-Espectacle
completament consolidada i que ja
és fita ineludible al calendari firal
de l’illa.
Les autoritats locals encapçalaren la
comitiva, a la qual també n’hi foren
presents d’altres, com la presidenta
del Parlament de les Illes, Margalida Durán, diputats, batles i regidors
d’altres municipis de Mallorca i
representants dels diferents partits
polítics, els quals varen recórrer la
Fira després de l’acte d’inauguració
que va tenir lloc a les Escoles Velles, on es feren els discursos i i
s’interpretaren La Balanguera i
l’himne de ses Salines, a càrrec de
la Coral i la Banda de Música.
La batlessa, Maria Bonet, aprofità
l’ocasió per a agrair la gran implicació d’associacions i empreses del
poble que participen activament en
l’organització de la Fira i tot el programa d’activitats programades. Un
fira, destacà Bonet, que “combina
les tradicions més antigues i ancestrals amb les noves iniciatives dels
emprenedors”, una manera única i
significativa “d’obrir ses Salines al
món, perquè tothom ens conegui”.
Per la seva banda, el regidor de Fires i Festes, Tolo Salvà, digué que
“hem aconseguit conjugar els actes
i les mostres tradicionals de la Fira
amb noves iniciatives”, com la de
conjugar l’espectacle eqüestre amb
la Banda de Música o l’exposició de
Cas Perets, que va obtenir una gran
assistència de públic.
A més, Salvà destacà que la Fira
“és una forma de trobar diferents
moments: cultural, gastronòmic o
d’aventura”, així com de “gaudir
dels nostres bars i restaurants, visitar el nostre mercat artesanal i
acudir a totes les exposicions, entre
moltes altres possibilitats”.
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‘Art i Natura’ una simbiosi perfecte
Cas Perets acollí una exposició d’escultures de 14 artistes conjugant l’exercici amb la cultura
Un dels actes programats que va tenir un major nombre de visitants va ser l’exposició ‘Art i Natura’ que es
va celebrar a diferents llocs de Cas Perets i que comptà amb les escultures de 14 artistes locals i foranis.
Segons els organitzadors, aquesta exposició, inèdita a Mallorca, conjugà “art del més bo i natura de primera línia per combinar l’exercici amb la cultura”.
I és que els visitants feren un recorregut per Cas Perets a través del qual, a més de gaudir del paisatge,
s’anaven trobat amb les diferents escultures participants a l’exposició. Un recorregut que permeté als
usuaris fer una passejada i disfrutar de l’art escultòric dels artistes.

ART & NATURA
Amb motiu de la Fira de Maig de ses Salines,
l’Associació de Veïns de cas Perets va decidir dur a
terme una iniciativa cultural que fins aleshores mai,
ningú s’havia atrevit a realitzar a Mallorca: omplir
un camí de fora vila d’escultures i deixar-les un espai
llarg de temps per tal de que tothom les pogués contemplar amb calma i tranquil·litat.
El fet de combinar art i naturalesa, el fet de que la gent,
fent una passejada pel camp, pugui fruir de l’art exposat, del paisatge i a la vegada fer salut, caminant o
anant en bicicleta, ha estat molt favorablement acollit
per un col·lectiu molt gran de persones i entitats. Sovint es veuen grups de turistes, també indígenes, grups
escolars o individus en solitari que fan aquesta ruta
de les escultures i s’entretenen fotografiant-les o, senzillament, es paren a contemplar-les. També la premsa
i la televisió se n’han fet ressò, i és que no n’hi ha
per manco ja que el conjunt d’artistes col·laboradors
és de primer nivell: Carme Fuster, Aina mª Lliteras,
Miquela Vidal, Diego Arango, Fuco Nadales, Ricardo
Sacco, Antonio Portas,Maria Victoria Maroto, Ralf S.,
Leimbacher, Estelrich, Rudy S.
Malgrat l’èxit de la iniciativa hem de lamentar uns
quants incidents que no sabem a qui atribuir. Algú,
que per lo vist deu odiar l’art, s’ha entretingut, amb
nocturnitat i traïdoria, a fer malbé algunes de les
obres exposades. També, fins i tot, s’han atrevit a
robar-ne una. De tot s’ha cursat la corresponent denúncia davant la guàrdia civil.
No entenem de cap manera, quin benefici o quin gust
pot produir el fet de realitzar aquestes destrosses pròpies de gent incivilitzada, o aquest robatori sabent
que mai podrà mostrar a ningú, ni vendre, la peça
arrambada ja que la fotografia de la mateixa tindrà
una gran difusió.
Malgrat el contratemps, els artistes col·laboradors i
els veïns de cas Perets, convençuts de la bondat de la
tasca feta, volen reafirmar-se en la iniciativa i manifesten que aquesta seguirà endavant i que prepararan
la segona edició amb tanta o més il·lusió que aquest
any.
Així mateix, volem aprofitar per demanar la
col·laboració ciutadana. Si algú estigués assabentat
dels fets i ens pogués donar indicis del que ha passat, li estaríem molt agraïts. La nostra intenció no és
acusar públicament a ningú però si que ens agradaria
poder recuperar la peça sostreta i retornar-la al seu
legítim propietari.
Moltes gràcies a tots per la vostra comprensió i
col·laboració.
A. de V. de cas Perets
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