FESTES

de la Mare
de Déu d’Agost
PUIGPUNYENT 2022

A

la fi enguany podrem gaudir d’unes Festes tal
i com les coneixem. Després d’uns anys excepcionals, totes i tots afrontam aquestes Festes
amb moltes ganes i IL·LUSIÓ!
En primer lloc, vull agrair el comportament que, en
general, hem tengut com a POBLE davant una situació
tan excepcional i complicada com és una pandèmia.
En segon lloc, m’agradaria agrair la tasca de moltes persones implicades a resoldre - el més aviat possible- l’emergència sanitària individual i col·lectiva,
a totes i tots els sanitaris, als serveis socials, als treballadors públics, als sectors essencials; als voluntaris, a
tots els moviments solidaris que va generar la situació… de tot cor, MOLTES GRÀCIES.
Aprofit, també, per fer menció a l’emergència climàtica que vivim. Hem de seguir fent
passes contundents cap a les energies renovables, el consum responsable d’aigua, cal reduir la producció de residus, potenciar el consum de productes de proximitat i ecològics,
tenir cura del nostre territori, etc. En definitiva, l’únic camí pel nostre PRESENT i FUTUR.
A la fi podrem tornar omplir les places i els carrers, gaudir de moments d’ALEGRIA, moments per compartir i sentir goig dels merescuts dies de desconnexió de les rutines de la
resta d’any.
Les festes les fem entre totes i tots. Per tal que surtin endavant hi ha moltes persones
i associacions implicades proposant activitats, organitzant, fent feina… sense totes i tots
seria impossible!
Des de l’Ajuntament volem desitjar-vos que passeu unes BONES FESTES! que les visqueu i gaudiu amb plenitud.
Toni Marí Enseñat
Batle de Puigpunyent

Programa de Festes
DIVENDRES 5

19.30h PREGÓ a càrrec de MARGALIDA BALLESTER GINARD
Coneguda com na Margalida de sa farmàcia.
20h Concert de VEUS DE LA TARDOR
Torna la coral puigpunyentina renovada i amb moltes ganes de tornar a cantar.
22.30h CONCERT AINA TRAMULLAS
Presenta el seu primer disc "PER PODER-TE CANTAR".
Tot a la Plaça de l’Ajuntament

DISSABTE 6

10h MARATÓ FOTOGRÀFICA
Poliesportiu
S’hi pot participar individualment o en grups màxim sis persones.
Hi haurà dues categories: DIGITAL i INSTAGRAM.
En el moment de l’inici de la marató es lliuraran als participants els temes
i en acabar s’haurà d’enviar per e-mail una fotografia per cdeada tema al
correu que trobareu a les basses.
19h TORNEIG DE TRUC, JOCS DE TAULA I
CRONOMETRADA DE PUZZLES
Si voleu podeu portar jocs de casa per
compartir i passar una bona estona.
Al bar de la Piscina
23h CARNABARS
Enguany amb la temàtica MÓN SALVATGE.
ES PONT, SA VINYA, CA’N JORDI i BAR DE
FESTES

DIUMENGE 7

11h IRON KIDS
Triatló infantil fins a 16 anys.
Es faran diferents grups en funció de l’edat
dels participants.
Poliesportiu

18h ART EN VIU
Tallers:
Encord-arte (Cristina Orte) si tens una cadira vella que li vols donar una
segona vida, du-la!!
Cartera antirobo eco amb tetrabriks (Katrin Starostenko), taller infantil a
partir de 6 anys i els més petits acompanyats d’un adult.
Taller Cream (Juanlu), a partir de 6 anys.
Pintura creativa (Tecoartist) per als més petits.
Mercat d’art contemporani amb preus populars.
Plaça de l’Ajuntament
19h TORNEIG DE BÀSQUET 3x3
Organitza: Sa Vall
22.30h CAFÈ CONCERT
Amb les actuacions de: CARLOS BONNIN
(concert de piano) i la CORAL UMA.
Plaça de l’Ajuntament

DILLUNS 8

18h REVETLLA INFANTIL
Mini disco + festa escuma.
Plaça de Son Bru
19h CRONOESCALADA PUIGPUNYENT - GALILEA (bici)
Pujada cronometrada amb bicicleta, amb sortides individuals.
Trobada a la Plaça de l’església de Puigpunyent

DIMARTS 9

19h GIMCANA familiar i juvenil
Inscripcions al poliesportiu: divendres 5 de 16h a 22h i dissabte 6 de 9h a 14h.
Organitza Casal de Joves i Sa Vall

DIMECRES 10

11h CORREGUDES DE CINTES
Organitza APIMA
Carrer Sa Travessia
18h SEMIFINALS TORNEIG PÀDEL
20h BICICLETADA NOCTURNA
És obligatori l’ús de casc, haver revisat les bicicletes, dur llum i sobretot seguir les instruccions de l’organització.
21.30h TREMPONADA
Heu de dur 3 tomàtigues i un pebre verd que heu de lliurar a l’organització
fins a les 20h. Us donarem un tiquet per poder sopar després de fer la volta
en bicicleta. Heu de dur plat, tassó i coberts reutilitzables. La piscina romandrà oberta fins a les 23h.
Poliesportiu

DIJOUS 11

18h TALLER DE CIRC EN FAMILIA
Amb la companyia Des-Equilibrats.
Plaça de Son Bru
SEMIFINALS TORNEIG MEMORIAL GABRIEL FLAQUER
19.30h i 20:30h
22h NIT DE BALL DE BOT
Actuació de l’agrupació AIRES D’ANDRATX i tot
seguit ballada popular.
Plaça de l’Ajuntament

DIVENDRES 12

10.30h JOCS D’AIGUA del Consell de Mallorca.
Piscina Municipal
18.30h TALLER INFANTIL DE PLASTILINA BAOBAB.
Bibliopiscina
19.30h Torneig de tennis taula.
Inscripcions fins dia 10 al poli.
Organitza: Sa Vall

21h SOPAR A LA FRESCA
Carrer Sa Travessia
Preu del sopar 12€. Podeu comprar el tiquet per al sopar a les oficines de
l’Ajuntament fins dimarts dia 9 d’agost. Heu de dur plat, tassó i coberts reutilitzables i cada restaurant servirá el menú al seu local.
ES PONT: Pilotes amb salsa i patates. Mousse de xocolata blanca i maracujà
SA VINYA: Musaka de carn i pastís de pastanaga. Musaka vegetariana i pastís de coco vegà
CA’N JORDI: Frit mallorquí i pastís d’ametlla amb gelat
22.30h NIT VIRTUAL I PROJECCIÓ DE LA MARATÓ FOTOGRÀFICA.
El Casal de Joves organitza aquest vespre amb JUST DANCE,
TRIVIAL, FIFA….
Entre el just dance i el trivial es projectarà les fotografíes de la
marató fotográfica.
Plaça de l’Ajuntament

DISSABTE 13

11h CONTACONTES, TALLER i signatura del nou llibre de Raquel Ripoll "Mi hermano llegó en un avión"
Casa de Cultura
18h SPARRALLADA
Cursa en bicicleta pel nucli urbà de Puigpunyent.
Totes les edats i nivells hi tendran cabuda.
Plaça de l'Ajuntament
22h NIT DE PLAYBACK I KARAOKE
Categories: Infantil (fins a 12 anys) Juvenil (de 13 a 17 anys) i Adults (a partir
de 18 anys)
Heu de portar a les oficines de l’Ajuntament dins un sobre tancat un pendrive
amb la cançó que representareu, una fotografía del grup (se vos tornarà la
nit del playback).
Al sobre indicar nom artístic i el noms dels participants.
Data limit d’entrega fins
dilluns dia 8 d’agost.
Plaça de l’Ajuntament

DIUMENGE 14

11h CIRCUIT MOUNTAINBIKE
Carrer darrera de l’Ajuntament
18.30h Torneig de futbol 3x3.
Organitza: Recreatiu Puigpunyent i Galilea.
20h FINAL TORNEIG MEMORIAL GABRIEL FLAQUER
22h GRAN REVETLLA
Actuació de: Orquesta Galatzó, Cirko, Ipops i DJ CODE i DJF.
Plaça de l’Ajuntament

DILLUNS 15

17.30h MOSTRA DE COTXES CLÀSSICS
Al carrer Sa Travessia
Organitza Maties Sampol
19h MEMORIAL “BENET MOREY”
20h FINALS TORNEIG PÀDEL
22h NIT DE TEATRE
El grup de teatre XAMO XAMO presenta l’obra
SABÓ AMB PASTILLA.
Plaça de l’Ajuntament

DIMARTS 16

IV ESPARTANADA PUIGPUNYENTINA
11h Espartanada
15h dinar de participants al poliesportiu.
17:30h tardeo amb DJ CODE i DJF.
Participació en parella, a partir de 14 anys.
Es recomana dur calçat esportiu, roba adequada per a la combinació d’aigua
i córrer, dur ulleres de natació i genolleres.
Enguany es demana anar disfressats, dur una garrafa de 5 litres d’aigua congelada per participant i una cullera metàlica o de fusta (sopera).
Inscripcions per a participants: espartanadapuigpunyent@gmail.com
Organitza Maties Sampol i Sa Vall
SEMIFINALS I FINALS DEL TORNEIG DE TENNIS
Dimecres 17 i divendres 19 a partir de les 19h

PROGRAMA DE LA PARRÒQUIA
Diumenge 14
11.30h Celebració comunitària de la Penitència
Dilluns 15
11.30h Missa Major de la Patrona
Diumenge 21
11.30h Celebració de l'unció dels malalts
"Viure del passat o passar totalment del passat, ens sol fa viure
d’una forma molt poc inadeqüada i menys realista.
Viure encara dins la problemàtica de la pandèmia o oblidar-nos
que fa pocs dies l’hem patida, no ens ajudarà a esser feliços.
Val la pena viure unes festes amb plenitud des de la nostra realitat.
I jo crec que una part de la nostra història i realitat és que Maria Assumpta és la nostra patrona que ens convida sempre a tirar endavant,
a anar per amunt, a no quedar-nos en lo que ens limita, sino que assumint les nostres limitacions descubrir les inmenses possibilitats que
tenim com a persones i com a poble.
Essent creients o no, però formant part creadora de la nostra realitat
de poble."
Molts d’anys.
Tomeu Català

