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Dissabte 27 d’abril
10.30 h. TALLER D’ESTELS. Inscripcions a la biblioteca. Preu de l’activitat: 5 €. No cal dur 

material.
Lloc: BIBLIOTECA

Dilluns 29 d’abril
10.00 h. CONTACONTES I TALLER DEL LLIBRE. A càrrec d’escull solidari amb els nins i 

nines del CEIP ELS MOLINS.
Lloc: TEATRE PARROQUIAL 

11.30 h. CONTACONTES I PETIT TALLER. “EN AQUEST CONTE NO HI HA CAP DRAC” 
amb els nins i nines d’educació infantil del CEIP ELS MOLINS.

Lloc:  TEATRE PARROQUIAL

18.00 h. CONTES I RIALLES AMB EL PALLASSO ANDREU. AQUEST DRAC EMPIPADOR”.
Lloc:  BIBLIOTECA

Dimarts 30 d’abril
20.00 h. NIT DE TAPES. A càrrec de les diferents associacions de Búger.

Lloc: CARRER MAJOR 

Dimecres 1 de maig
8.30 h. IX CURSA POPULAR DES JAI. A les 8’30 CAMINADA POPULAR i a les 10 hores 

comencen les curses en les diferents categories. Podeu fer les inscripcions  a la 
pàgina www.elitechip.net

Divendres 3 de maig
20.30 h. PREGÓ DEL JAI. A càrrec de Pere Joan Martorell, poeta, narrador, crític literari 

i psicòleg. En acabar hi haurà refresc per a tots els assistents. Organitza l’obra 
cultural balear en col·laboració amb l’ajuntament de Búger.  En acabar hi haurà 
refresc per a tots els assistents.

Lloc: ACA 

Dissabte 4 de maig
9.00 h. FIRA DES JAI.

10.00 h. RECEPCIÓ DE LES AUTORITATS. Fira popular artesana. 
Hi haurà una exposició de sis-cents antics i una altra de ca pastor mallorquí.

Salutació del Batle
Benvolguts veïnats,

Un any més arriben de nou les festes del jai. Una data, el primer diumenge de maig, 
molt estimada per tots els bugerrons perquè celebram, el que és per nosaltres, la fira i el 
mercat més important de l’any. El pregó, la fira, el dinar al bosquet de Binissatí, la ballada 
popular i moltes altres activitats que es preparen any rere any han arrelat amb molta força 
dins del cor i la ment dels bugerrons 

Aquestes festes ens fan sentir orgullosos del nostre caràcter. Sentimentalment ens 
traslladen a una altra època, aquella en què el Jai arribava de la fira de Sineu i la gent del 
poble l’esperava al bosquet de cas Pobil. Especialment joiosa i alegre era la festa pels 
infants que esperaven amb goig les avellanes i els confits que repartia el Jai. 

Aquesta tradició, aquest esperit no s’ha de perdre mai perquè forma part de l’ànima del 
nostre poble. Disfrutau de la fira, de les activitats programades i del dinar al bosquet de 
Binissetí amb els amics, els familiars  i  els convidats. I, sobre tot, no perdeu mai  el sentit 
de l’amistat i de la concòrdia que ha d’imperar entre tots els bugerrons. Jo com a batle i 
el meu company Pere Torrens vos desitjam que tengueu unes bones festes del Jai.

Salut i molts d’anys a tots!

Rafel Capó Cerdà
Batle de Búger
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Dissabte 4 de maig
12.00 h. DEGUSTACIÓ D’ENSAÏMADA. Oferida pel forn can rafel (ensaïmada de 1’37 m 

de diàmetre).
Lloc:  DAVANT DEL FORN

16.30 h. BATUCADA S’EIXAM de CONSELL. 
Lloc:  CARRER MAJOR

18.30 h. “EL PROFESSOR SORPRESES I ELS SECRETS DELS LLIBRES”. 
Lloc:  BIBLIOTECA

20.30 h. BALLADA POPULAR. Actuarà el grup “AL MAYURQA”. Tocaran els xeremiers 
de Búger. 

Lloc:  CARRER MAJOR

Diumenge 5 de maig
14.00 h. DINAR DES JAI. Hi haurà arròs a voler, vi, aigua, taronges i cacauets. Preu del 

tiquet: 6 euros. 
Lloc:  BOSQUET DE BINISSATÍ

IMPORTANT: NO ES SERVIRÀ L’ARRÒS QUE NO ES PRESENTI EL TIQUET. 
TOTA PERSONA QUE NO DUGUI TIQUET NO LI SERVIRAN ARRÒS.

Dilluns 6 de maig
11.30 h. CLUB DE LECTURA INFANTIL. “UN PINGÜINO EN EL DESIERTO”, de Carlos 

Puerto. 
Lloc:  BIBLIOTECA


