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DIVENDRES 20 DE MAIG
20:00 h.  Presentació de la campanya “No tudis l’aigua”.
 Presentació de la �ra amb la xerrada “Comerç just, una 
 opció de consum responsable” a càrrec de Fundació 
 Deixalles. Tast  de productes de comerç just. 
 A la sala d’actes de l’Ajuntament.

DIVENDRES 27 DE MAIG
20:00 h.  Tast organitzat per gastronomicament.cat a la casa de  
 cultura amb Celler Binigrau i Oli Verderol. Places limitades 
 (inscripcions gratuïtes a www.gastronomicament.cat/tasts)

DISSABTE 28 DE MAIG
18:00 h. Fira nocturna
18:00 h. Tallers ecològics per a infants a la plaça
18:00 h. Taller d’esquena sana, mètode Feldenkrais 
 a la casa de cultura.  Impartit per Natalia Vergara.
18:30 h. Taller d’herbes de Mestre Biel a la plaça. Impartit per Margalida  
 Ballester. S’ha d’aportar una botella de vidre d’1 litre. Preu 8 €.
21:00 h. Sopar de �ra a la plaça “Fet a Puigpunyent”: pa de xeixa del Forn  
 s’Estanc, oli Son Ferretjans, sobrassada Can Ribas, cireres de Son   
 Puig, cervesa Galilea, vins dels cellers Son Puig i Son Vic de 
 Superna, a més de formatge ecològic Son Jover. Preu 8 euros
 Venda de tiquets a l’ajuntament �ns dia 26 de maig.
22:30 h. Música amb el grup RUMBA KATXAI

DIUMENGE 29 DE MAIG
10:30 h. Passacarrers amb la colla de xeremiers Càndid i Joan Miquel.
11:00 h. Ballada a la plaça amb l’Escola de Ball de Galilea. 
11:30 h. Activitats Consell de Mallorca a la plaça:
 *Per a infants:
 MULTIESPORTS (jocs amb raqueta, pixi–beisbol-, rugby touch, 
 handbol i pista in�able de futbet – bàsquet )
 TALLERS i MANUALITATS (adhesius, corones de goma eva, marcs 
 de fotos, molins de vent, monstres o paper toys.)
 * Per a adults:
 Kangoo jump.

12:30 h. Taller de relaxació per a totes les edats a la casa de cultura  
 impartit per Rita Norris.
13:30 h. Ruta gastronòmica ecològica
16:30 h. Concurs de verduc amb categoria masculina i femenina.
17.30 h. Coral Veus de la Tardor a la plaça.
18:00 h. Batucada Pum pum puig. Amb l’estrena dels més petits de la  
 batucada i l’actuació dels més grans.

DEMOSTRACIONS D’OFICIS TRADICIONALS
• Cordats Mallorquins farà demostracions de cordat a la seva parada a les 
20:00 h de dissabte i a les 12:00 h i 17:00 h de diumenge.

• Natural Felt farà demostracions de �lar amb llana natural i �losa a la seva 
parada a les 20:30h de dissabte i a les 13:30h, 16:00h i 17:30h de diumenge

EXPOSICIONS
CENTRE DE SALUT: “Puigpunyent, terra d’oliveres i tafones”. Exposició organitza-
da per Tafona de Conques amb la col·laboració del Departament de Patrimoni 
històrico-industrial del Consell de Mallorca.
Horari: dissabte de 18 a 20 h, diumenge de 9:30 a 13 h i de15 a 19 h.

CASA DE CULTURA: projecció del treball realitzat pels alumnes de l’escola Puig de 
Na Fàtima “De què fa gust el meu poble?”.
Horari projeccions: dissabte 20 h, diumenge 11:30 h, 13:30 h. i 16 h.

ECOLÒGICA: RUTA GASTRONÒMICA ECOLÒGICA
1. La Vila: espatlla de me ecològic al forn.
2. Ca sa nina: �deuà amb verdures ecològiques i bacallà.
3. Es Pont: frit de verdures ecològiques.
4. Bistro the Rose: hamburguesa de black angus amb pa ecològic  
   i pastís de poma ecològica.
5. Can Jordi: albergínies ecològiques farcides.
6. Ses Cotxeries: frit mallorquí ecològic.


