


 
Benvolguts sollerics; 

Estem en uns moments tan difícils i complicats com històrics. La 
crisi del COVID-19 ha trastocat el nostre dia a dia des que un ja 
llunyà 14 de març les autoritats nacionals es veren obligades a 
decretar l’estat d’alarma per fer front la pandèmia. 
  
La crisi sanitària ens ha obligat a replantejar les festes més 
importants que tenim a Sóller. La Fira i el Firó obren un 
parèntesi en el 2020 per donar pas a unes festes virtuals que hem 
preparat amb més il·lusió, ganes i obstinació que mai. Hem 
preparat unes festes virtuals perquè els sollerics puguem viure 
des de casa l’esperit del 1561. Per fer-ho normés cal que visiteu 
els perfils socials de l’Ajuntament de Sóller o a l’Instagram 
“firovirtual2020ajuntament”. 

Des de l’Ajuntament que tinc l’honor de presidir ens hem bolcat en 
preparar activitats, actes solemnes i concursos que podreu gaudir 
des de casa sense haver de sortir al carrer. Volem que enguany els 
sollerics facem un esforç col·lectiu per mantenir l’esperit 
fironer, però des de casa. Vos animo a participar d’aquestes 
festes i apel·lo a la responsabilitat de tots els perquè facem un 
esforç més per mantenir-nos a casa, és el sistema més eficaç per 
combatre el virus que ens està atacant, per tal de celebrar amb 
recolliment, esperança i il·lusió la festa que tant ens uneix. 
Facem festa des de casa i gaudiu del Firó virtual que vos hem 
preparat. 

Amb l’esperit que ens caracteritzà aquell 11 de maig de 1561, els 
sollerics d’avui tenim un enemic comú que cal que combatem perquè 
d’aquí poc puguem tornar a la normalitat. Tenim l’obligació moral 
i social de remar tots cap a un mateix objectiu. Moltes gràcies 
per l’esforç que esteu fent.  

Visca la Fira!!! Visca el Firó!!! 

Carlos Simarro Vicens, batle-president del Magnífic Ajuntament de 
Sóller. 



Podeu seguir la programació a través de la direcció virtual a Instagram:  
    firovirtual2020ajuntament 

DIUMENGE,  3 DE MAIG 

22:00 A LES 22:30 h, trivial Firó solidari 2020 

DILLUNS, 4 DE MAIG 

Gincana per a nins i nines de 7 a 12 anys "Què saps del Firó? al facebook de Agenda Cultural 
Sóller. Tots el que encerteu les preguntes participareu  en el sorteig d'uns casc inalàmbrics. Ens 
podeu passar les respostes i les vostres dades personals i les dels vostres pares o tutors al correu: 
cultura@a-soller.es. Teniu dins dia 11 de maig. Les respostes i el guanyador/a es publicarà al 
facebook de l'Agenda Cultural Sóller a partir del 13 de maig. 
Organitza: Regidoria de Cultura 

11:30 h, cuina en directe  per Juan Antonio Fernández FRIT D'ES FIRÓ 
https://www.facebook.com/juanantonio.fernandez.906 
https://www.instagram.com/juananxef 
https://youtube.com/user/juanansoller 

DIMARTS, 5 DE MAIG 

22:00 A LES 22:30 h, trivial Firó solidari 2020 

DIMECRES, 6 MAIG 

11:30 h, cuina en directe  per Juan Antonio Fernández CARAGOLS DE SA FIRA 
https://www.facebook.com/juanantonio.fernandez.906 
https://www.instagram.com/juananxef 
https://youtube.com/user/juanansoller 

18:00 h, firovirtual2020ajuntament 
Assemblea virtual, firó 2020  

DIJOUS, 7 DE MAIG 



20,30h, firovirtual2020ajuntament 
A càrrec de la presentadora Elena Estarellas es realitzarà un acte simbòlic del pregó. 
Es projectarà un vídeo dels xeremiers de Sóller.  
La presentadora introduirà la intervenció de les Valentes Dones 2019 / 2020  
La presentadora presentarà el Pregoner de l'any 2019 Joan Bernat Puigserver. 
Intervendran les Pregoneres electes 2020  

Intervenció musical a càrrec de la Coral Tercera edat de Sóller i Marga Pocoví. 

22:00 A LES 22:30 h, trivial Firó solidari 2020 

DIVENDRES, 8 DE MAIG 

17h, Estol de Tramuntana realitzarà un taller de: Crea el teu vestit fironer. 
Es podrà seguir a través del Instagram i el Facebook de l'Estol de Tramuntana. 

de les 17:30 fins a la 1:30 h,  
NIT JOVE - DJ'S 
Bad Gurú 
Market Martínez 
Dirty Jobs 
Starkin DJ 
Jose Ponce 
Facebook: AMS - associació de músics de Sóller 

  
DISSABTE, 9 DE MAIG 

A partir de les 10:00 hores fins a les 13:00 hores circularà un vehicle autoritzat gravant les ofrenes 
que prèviament els ciutadans hauran col·locat a les portes, finestres i balcons dels domicilis.   

11h, firovirtual2020ajuntament 
Locució a càrrec dels membres més joves del col·lectiu de caparrots ( Aurora Pujol ), Vídeos dels 
Caparrots de la Vila, locució de na Cata Marroig. 

16h, firovirtual2020ajuntament 
SOLEMNE PROCESSÓ DE  L'OFRENA VIRTUAL amb el recorregut habitual i amb el càntic a la 
Mare de Deu. 
En acabar es penjaran les banderes dels col·lectius sant Ponç 1561. 
S'emetran vídeos de Aires Sollerics, Estol de Tramuntana i Xeremiers de Sóller. 

També es podran veure fotografies dels anys anteriors de la mostra de flors del Casal de Cultura - 
Museu de Sóller. 

17:30 h, cuina en directe  per Juan Antonio Fernández COCA DE TALLADES DELS PAGESOS 
https://www.facebook.com/juanantonio.fernandez.906 



https://www.instagram.com/juananxef 
https://youtube.com/user/juanansoller 

de les 18:00 fins 1:30 h,  
Musical  
Sonats - Se Trempa 
Indiespuestos- AMS 
Toni Socies DJ 
Skalas DJ 
DJ Juan Atienza 
Facebook: AMS - associació de músics de Sóller 

22:00 A LES 22:30 h, trivial Firó solidari 2020 

DIUMENGE, 10 DE MAIG 

10:30h, a la Parròquia de Sant Bartomeu  
Missa Major, 

21:00h firovirtual2020ajuntament 
Petit homenatge a les víctimes del Covid-19 a càrrec dels serveis d'emergències i forces i cossos de 
seguretat de l'estat. 

22:00 A LES 22:30 h, trivial Firó solidari 2020 

DILLUNS, 11 DE MAIG 

firovirtual2020ajuntament 

8:30 h  
Vol amb ala-delta amb les banderes del pagesos i dels moros. 

Al Monument: Ofrena de corones al Monument als Herois de l’11 de maig.  

13:00 A LES 13:30 h, trivial Firó solidari 2020 (Prova desempat) 
  

  PROGRAMACIÓ FIRÓ VIRTUAL 2020  

15:00 Hores. firovirtual2020ajuntament 
PRESENTACIÓ: 



Presentació del funcionament de la retransmissió. 
Funcionament 
Intervencions 
Horaris 
Normes 
Pas a la primera intervenció 

Toc de campanes. S’han divisat naus enemigues. Els pagesos s’arrepleguen a la Plaça dels 
Estiradors per anar a la lluita. 
El Capità Angelats fa un breu discurs. 
Vídeos dels Xeremiers a la Plaça dels Estiradors  

Policia (telèfon) 
• Plaça Estiradors 
• Carrer Pastor 
• Carrer Santa Bàrbara 
• Carres Sant Jaume 
• Carrer Pere Serra 
• Carrer Alqueria del Comte 
• Carrer de sa Lluna 
• Plaça Constitució 
• Avinguda Jeroni Estades 
• Plaça Espanya 
• Carrer Born  
• Plaça Constitució 

15:30 Hores firovirtual2020ajuntament 
El Capità Angelats s’encomana a la Mare de Déu de la Victòria i anima els pagesos: A la lluita, 
sollerics! Arriben els bandolers per ajudar a defensar la vila de Sóller. Rebran després l’Indult Reial. 

Intervenció Pageses ( Mª de Lluc Far) i un vídeo  
Intervenció del Capità Angelats  
Intervenció del Trabucaires (Xesc Castanyer) 
Intervenció del Capità Angelats  
Intervenció del Virrei de Rocafull 
Arenga del Capità Angelats 
Intervenció de les Valentes Dones (Maite Más) 
Intervenció Xeremiers (Guiem Serrano) 

Policia (telèfon)  
• Plaça Constitució 
• Carrer Bauça 
• Carrer Rectoria 
• Avinguda Gran Via 



• Plaça Amèrica 
• Carrer Cetre - Agafant un tram del Camp Llarg zona Pac 
• Rotonda carrer Cetre 
• Final de transmissió 

El presentador realitza un breu resum del que ha passat i de la pròxima connexió. 

16:30 Hores firovirtual2020ajuntament 
BATALLA DE CAN GENERÓS 
Les tropes sarraïnes intenten desembarcar, però després d’una dura lluita són rebutjades pels 
sollerics. 
- Presentador: introducció de la Batalla 

Intervenció Valentes Dones (Maite Bauzá) i imatge de les pageses amb tramvia 
Un foner explica el que fan a aquesta batalla (Joan Pe) 
El Rei Moro explica com es desenvolupa la batalla 

Policia (telèfon) 
• Plaça Reis de Mallorca 
• Avinguda 11 de Maig 
• Carrer Antoni Montis 
• Carrer Poeta Mossèn Costa i Llobera 
• Carrer Canonge Oliver 
• Carrer Església 
• Carrer Marina 
• Carrer Santa Caterina d'Alexandria 
• Zona la Payesa 
• Camí des Cingle 
• Carrer Xaloc 
• Carrer Canon Oliver 
• Carrer Santa Maria del Camí 
• Carrer Lepanto 
• Passeig Es Través 
• Plaça de sa Torre 
• Ctra. del Port fins darreres cases en direcció creuer Platja den Repic 

Final de connexió. 

Intervenció dels tamborers de Sóller amb una actuació en directe. 

El presentador realitza un breu resum del que ha passat i de la pròxima connexió. 

17:30 Hores firovirtual2020ajuntament 
BATALLA DE CAN REPIC 
Els sarraïns intenten de nou el desembarc i aconsegueixen el seu objectiu. 
- Presentador: introducció de la Batalla 



Narració a càrrec d'en Toni Quetglas 
Fill del Rei Moro explica com es desenvolupa la batalla i es veuran imatges 

Policia (telèfon) 
• Camp de sa Mar 
• Carrer Notari Jofre Villegas 
• Camí del Far  
• Passeig de sa Platja 
• Plaça Sa Torre 

Final de la Connexió 

Interlocució a càrrec de na Marga Forteza i Mª de Lluc Sosa 
El presentador realitza un breu resum del que ha passat i de la pròxima connexió. 

18:00 Hores firovirtual2020ajuntament 
PONT D'EN BARONA 
Una vegada replegades les tropes solleriques, es tornen enfrontar amb els invasors en una dura 
batalla. 
- Presentador: introducció de la Batalla 

Una Valenta Dona 2019 explicaran el que succeeix  a Can Tamany 
El Sergent Soler explicarà la seva tasca durant la batalla 
El Rei Moro explicarà el que passarà a partir d'aquesta batalla. 

Policia (telèfon) 
• Carrer Poetessa Fca. Alcover 
• Carreró d'en Figa 
• Carrer de sa Mar 
• Camp de S'Oca 
• Hort de ses Ties 
• Camí de Cas Jurat 
• Carrer Adela Oliver Llinàs 
• Plaça Teixidors 
• Carrer Romaguera 
• Avinguda Cristòfol Colom 
• Plaça Constitució 

Final de la Connexió 

El presentador realitza un breu resum del que ha passat i de la pròxima connexió. 

18:30 Hores firovirtual2020ajuntament 
Les tropes sarraïnes que han desembarcat a Ses Puntes entren a la vila pel Camp de s’Oca. 
Saquegen les cases i l'església. 



El rei Ulutx Ali, que es creu vencedor, arriba per prendre possessió de les Cases de la Vila i així 
proclamar la seva victòria. 

Els pagesos que tornen es troben la Vila presa i saquejada. Reagrupats al carrer de Sa Lluna i 
animats pel Capità Angelats, lluiten valerosament i, a la fi, vencen definitivament l’enemic. 

- Presentador: introducció de la Batalla 

Intervenció dels tamborers amb imatges. 
Intervenció del  Rei Moro realitzarà una explicació del final de l'evasió, s'emetrà un vídeo. 
El Capità de Santa Maria relatarà la seva missió al carrer de sa Lluna i el missatge d'ànims que 
transmet. 
El Capità d'Alaró farà el mateix, i es posarà un vídeo amb imatges d'aquest moment. 
S'emetrà un vídeo de la batalla a la Plaça i el presentador narrarà el que va succeint  
El Rei Moro narrarà com es troba una vegada vençut pels pagesos. 
El Capità Angelats proclama la victòria dels sollerics i fa l’acció de gràcies a la Mare de Déu de la 
Victòria.  
Una Valenta Dona 2019 exposaran la importància de la Mare de Déu de la Victòria. 
Els xeremiers posaran la música al càntic de la Balanguera. 

Una vegada finalitzats els actes es donarà pas al presentador i a na Mar Puigserver que donarà una 
explicació del programa que s'emetrà per IB a partir de les 19:30 hores, i convidarà i animarà  a tots 
els sollerics i a tots els seguidors a mirar-lo. 

Una vegada finalitzada la programació d'IB3, programa realitzat pel propi Ajuntament, 
produït per Espiral comunicació i presentat per Mar Puigserver, a tots els balcons, a tots els 
portals i a totes les finestres, a les 20:35 hores que soni LA BALANGUERA. 

     Moltes gràcies, VISCA LA FIRA I VISCA EL FIRÓ. 




