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DIMARTS 22 DE MAIG
20:30 h  Presentació de la �ra i concert amb 
 MALLORCA CHAMBER SOCIETY WIND QUINTET 
 (quintet de vent).  A la casa de cultura.

DIVENDRES 25 DE MAIG
20:00 h  Tast gastronòmic amb Vins Son Bordils i Embotits 
 Can Company a la casa de cultura.
 Inscripcions a www.gastronomicament.cat. Places limitades.

DISSABTE 26 DE MAIG
11:00 h  Trobades de re�exió: Mallorca i habitatge, cap a on ens  
 dirigim? Amb la participació de GOB, Ciutat per a qui l’habita,  
 Plataforma veïnal Deià petit i Stop deshaucios Mallorca. 
 Organitzat per CDR Puigpunyent i Galilea. A la biblioteca.

18:00 h  Inici de la �ra nocturna.

18:00 h  Concert de bols tibetans: meditació, equilibri i harmonització  
 impartit per Patricia i Claudio al gimnàs de l'escola. (s’ha de dur estoreta).

18:30 h  Activitats ambientals per a infants a la plaça:
 • Taller de jocs tradicionals.
 • El twister dels residus.
 • Carreres de residus.

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 €.

19:30 h  Actuació de la batucada Boudò.

20:00 h  Taller de swing impartit per Miquel Àngel i Marcela

21:30 h  Sopar de �ra a la plaça «Fet a Puigpunyent»: 
 pa de xeixa del Forn s'Estanc, 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 €. Venda de tiquets a l’ajuntament �ns dia 24 de maig.

22:30 h   Música amb el grup Monkey Doo. 

DIUMENGE 27 DE MAIG
10:30 h  Passacarrers amb la colla de xeremiers Càndid i Joan Miquel i 
els gegants de Puigpunyent, Calvià i Santa Margalida entre d’altres.

11:00 a 14:00 h Activitats del Consell de Mallorca a la plaça:

JOCS ESPARTANS: cursa espartana, circuit amb pilotes saltadores, proves de 
llançament (disc volador, javelina...), proves de salt, carreres de relleus i castell 
tobogan rocòdrom.
MULTIESPORTS: jocs de raqueta (tennis i bàdminton), hoquei, disc volador, 
apunta amb el peu, �ag rugby, minibàsquet, castell in�able (futbolí humà).

11:30 h  Ballada a la plaça amb l’Escola de Ball de Galilea. 

12:00 h  Taller de Tir de Fona a la plaça (vora el parc infantil).

13:30 h  Ruta gastronòmica ecològica.

16:00 h  Concurs de verduc amb categoria masculina i femenina.

17:30 h  Concert amb Veus de la Tardor.

18:00 h  Actuació de la batucada Malaka i dels petits de l’escola de 
música, Batuca-l’Olla.

EXPOSICIONS
CASA DE CULTURA: Exposició de gegants. Horari: dissabte de 18 a 20h.
 “Aigua és vida, que no se t’escapi” d’Amics de la Terra.

CENTRE DE SALUT: “Life Certi�cate” (Gravats arbres) de Carmen Bermejo   
 Barrado. Horari: diumenge de 10 a 14h i de 16 a 18h.

1.- La Vila:
 espatlla de me al forn. 
2.- Ca sa nina:
 lasanya de verdures. Banoffee. 
3.- Es Pont:
 frit de verdures.
 Sípia a la mallorquina.

4.- Bistro the Rose: hamburguesa de
 black angus amb pa ecològic.
      Hamburguesa vegetariana de soia.
 Pastís de poma. 
5.- Can Jordi: paella mixta.
6.- Ses Cotxeries: frit de me.
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