
Direcció General de Comerç 

 
CALENDARI DE FIRES I MERCATS DE LES ILLES BALEARS - 2009 

 
MERCATS SETMANALS A L’ILLA DE MALLORCA 

 
El dilluns: Biniamar (Selva), Caimari (Selva), Calvià, Lloret de Vistalegre, Manacor, Mancor de la Vall, 

Montuïri 
 Palma: plaça Major (mercat d’artesans, excepte els mesos de gener i febrer) 

 
El dimarts: Alcúdia, s’Alqueria Blanca (Santanyí), s’Arenal (Llucmajor), Artà, Campanet, Galatzó (Calvià), 

Llubí, Pina (Algaida), Porreres, Portocolom (Felanitx), Santa Margalida 
 Palma: Can Pastilla, Pere Garau, Santa Catalina 
 
El dimecres: Andratx (els no festius), s’Arenal (Llucmajor), sa Cabana (Marratxí), Capdepera, Colònia de 

Sant Jordi (ses Salines), Llucmajor, Petra, Port de Pollença (Pollença), sa Ràpita (Campos), 
Santanyí, Selva, Sencelles, Sineu, urbanització Maioris (Llucmajor), Vilafranca de Bonany 

 Palma: s’Arenal, es Coll d’en Rabassa, Son Roca 
 
El dijous: s’Arenal (Llucmajor), Ariany, Calonge (Santanyí), Campos, Consell, Inca, Pòrtol (Marratxí), ses 

Salines, Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar, sa Torre (Llucmajor) 
 Palma: Can Pastilla, Pere Garau, Santa Catalina 
 
El divendres: s’Arenal (Llucmajor), Algaida, Binissalem, Can Picafort (Santa Margalida), Inca, Llucmajor, 

Maria de la Salut, es Pont d’Inca (Marratxí), Son Carrió (Sant Llorenç des Cardassar), Son 
Ferrer (Calvià), Son Servera 

 Palma: plaça Major (mercat d’artesans), sa Vileta 
 
El dissabte: s’Arenal (Llucmajor), Alaró, Artà, Badia Gran/Pedrafort (Llucmajor), Búger, Bunyola, Cala 

Millor (Son Servera), Cala Rajada (Capdepera), Campos, Costitx, Esporles, s’Horta (Felanitx), 
Lloseta, Magaluf (Calvià), Manacor, Las Palmeras (Llucmajor), Portocolom (Felanitx), sa 
Ràpita (Campos),  Santa Eugènia, Santa Margalida, Santanyí, Sóller 

 Palma: Baratillo (avingudes), Pere Garau, Santa Catalina, Son Ferriol, plaça Major (mercat 
d’artesans) 

 
El diumenge: Alcúdia, Consell, Felanitx, Inca, Llucmajor, Muro, sa Pobla, Pollença, Porto Cristo (Manacor), 

Santa Maria del Camí, Sineu, Valldemossa 
 
 

MERCATS ESTACIONALS A L’ILLA DE MALLORCA 
 
Artà: d’abril a octubre: el dimarts, mercat artesanal, als jardins de na Batlessa (de 8 a 13 h). 
 tot l’any: el primer diumenge de cada mes, mercat de segona mà, a la plaça del 

Conqueridor (de 10 a 13.30 h). 
 el primer i el segon dissabte de desembre: mercat de Nadal, al carrer de Ciutat i a la 

plaça del Conqueridor (de 16 a 20 h). 
 
Calvià: de maig a octubre: diàriament, mercats artesanals de productes fets a mà, a Peguera i a 

Santa Ponça (de 19 a 24 h). 
 
Capdepera: de maig a octubre: diàriament, mercat artesanal nocturn, a la plaça del Castellet de 

Cala Rajada (de 18 a 24 h). 
 segon dissabte de desembre: mercat de Nadal, a la plaça de l’Orient de Capdepera (de 

18 a 22 h). 
 
Esporles: tot l’any: el primer dissabte de cada mes, mercat artesanal, a la plaça de la Constitució 

(de 9 a 14 h). 
 
Llucmajor:  del 15 de juny al 15 de setembre: el dimarts horabaixa, mercat d’estiu, a la plaça de 

s’Estanyol 
 
Manacor: tot l’any: el tercer dissabte de cada mes, mercat d’aviram, a la plaça del Rector Rubí (de 

9 a 13 h). 
 del 15 de desembre al 5 de gener: diàriament, mercat de Nadal, al centre per a vianants 

de Manacor (de 17 a 20.30 h). 



 
Muro: de juny a octubre: el dilluns, mercat de la Platja de Muro, a l’avinguda de s’Albufera de 

la Platja de Muro (de 19 a 23 h) 
de juny a octubre: diàriament, mercat nocturn artesanal, a l’avinguda de la Mar de la 
Platja de Muro (de 19 a 23 h). 

 
Palma: de l’1 de maig al 31 d’octubre: diàriament, mercat artesanal, a les Meravelles (Platja de 

Palma) (de 20 a 24 h). 
de juny a setembre: el divendres i el dissabte, mercat artesanal, al passeig del Born des 
Molinar (de 20 a 24 h). 
durant els mesos d’agost i setembre, i durant la Setmana Santa i la següent: diàriament, 
mercat d’artesans, a la plaça Major (de 10 a 14 h). 
d’octubre a maig: el dissabte, mercat artesanal, al passeig del Born des Molinar (de 10 
a 14 h). 
del 16 de desembre al 5 de gener: diàriament, mercat d’artesans, a la plaça Major (de 
10 a 20 h). 

 
Sant Llorenç  
des Cardassar: d’abril a octubre: el dimecres, mercat de sa Coma, mercat artesanal d’alimentació i 

roba, a la avinguda de ses Palmeres de sa Coma (de 17 a 22 h). 
el segon diumenge de desembre: mercat de Nadal, a la plaça Nova (de 17 a 22 h). 

 
Sencelles: dies 18 i 19 de desembre: mercat de Nadal, a la plaça Nova (dia 18, de 17 a 21 h, i dia 

19, de 10 a 24 h). 
 
Son Servera: tot l’any: el segon diumenge de cada mes, mercat d’ocasió, a Cala Millor. 
 


