
PAGESES:
REQUISITS:

 Ser dues
Tenir més de 18 anys 

Haver nascut a Sóller, o tenir mare o 
pare sollerics i/o com a mínim fer 10 

anys que viviu al poble.

NOTA: Comptareu amb una important 
ajuda econòmica 

per part de l’Ajuntament i dels 
Col·lectius del Firó 

(Coordinadora 11 de Maig).

PAGESOS:
REQUISITS:

Per ser personatge històric heu de tenir 
25 anys com a mínim, ser membre actiu 

del Col·lectiu amb un any d’antiguitat 
al menys com a soci, ser solleric o fill 

de pare o mare sollerics o al menys dur 
15 anys seguits de residència provada 

a Sóller, tenir provada experiència 
de participació al Firó i conèixer la 

història del Firó i del personatge que 
representes.

 Els candidats a per optar a Capità 
Angelats, a més dels requisits d’abans, 
hauran de parlar amb fluïdesa la llengua 

de Mallorca i tenir  bones dots per 
interpretar les diferents Arengues i el 

Discurs Final

ELS CÀRRECS A ELEGIR SÓN:
Capità Angelats
 Sergent Soler

Comandament de les tropes
de la vila de Bunyola

Comandament de les tropes
de la vila d’Alaró

Comandament de les tropes
de la vila de Santa Maria

 Virrei de Rocafull
16 Bandolers

MOROS:
REQUISITS:

 Per ser personatge històric el rei moro 
ha de ser major de 25 anys i el fill ma-
jor de 16 anys, ser membre actiu del 
Col·lectiu amb un any d’antiguitat al 

menys com a soci, ser solleric o fill de 
pare o mare sollerics o al menys dur 15 
anys seguits de residència provada a 

Sóller, tenir provada experiència de par-
ticipació al Firó i conèixer la història del 
Firó i del personatge que representes.

Presentar-se per parelles.

ELECCIONS 
PERSONATGES HISTÒRICS 

FIRÒ 2014
Període d’inscripció de dia 21 de gener a dia 3 de febrer

Les sol·licituds s’hauran 
de fer per escrit i s’hauran 

d’entregar dins 
d’un sobre tancat a 

la secretaria de “Can 
Dulce”, C. Gran Via, nº 15 

de Sóller 
o al despatx de batlia 

(Ajuntament 2º pis).  
Horari d’oficina: de les 

18,00h fins les 20,30h a 
Can Dulce i de les 09,00h 
fins les 14,00h a l’Oficina 

de Juventut.

Eleccions 
dia 15 

de febrer
Hi haurà foc, torrada 

i ballada popular a 

càrrec dels Xeremiers 

i Aires Sollerics.


