
13 I 20 DE JUNY 2020
DESESCALADA

Ajuntament de Porreres

HORARIS, PUNTS DE VENDA, 
OFERTA GASTRONÒMICA, NO ET PERDIS 

LES NOSTRES ACTIVITATS ONLINE

ACTIVITATS

DURANT TOTA 
LA SETMANA DEL 13 AL 21 
DE JUNY
A la Plaça de la Vila, exposició a l’aire 
lliure de les fotografies del llibre 
“Inventari de les varietats vegetals 
tradicionals de les Illes Balears” 
realitzades per Llorenç Payeras i 
Jaume Falconer.
Concurs de dibuix infantil. Veure 
bases al facebook de l’ajuntament.
Concurs de fotografia. Veure bases 
al facebook de l’ajuntament.
Mostra de receptes amb albercocs 
des de casa.  Ets un gran cuiner o 
cuinera i ens ho vols mostrar? 
Fes un vídeo i comparteix-lo a les 
teves xarxes socials etiquetant 
l’Ajuntament de Porreres 
(@ajuntamentdeporreres a facebook) 
i/o el hashtag 
#cuinaalbercocporreres.
Mostra del sequer fet a casa. 
Si algú fa el sequer a casa i ens vols 
fer arribar alguna fotografia o video, 
benvingut serà perquè enguany no es 
farà el concurs al carrer del poble. 
Comparteix-ho a les teves xarxes 
socials etiquetant l’Ajuntament de 
Porreres (@ajuntamentdeporreres 
a facebook) i/o el hashtag 
#sequeralbercocporreres.

DISSABTE 13 DE JUNY
12.00 h. Conte de “l’Albercoc 
Viatger”. Es farà en directe al 
facebook de la Biblioteca de Porreres.
17.00 h. Presentació del video 
realitzat per l’Ajuntament de Porreres 
per promocionar el comerç i indústria 
local del municipi on hi han participat 
alguns membres del Consell d’Infants 
del poble. Es publicarà al facebook de 
l’Ajuntament de Porreres.
18.00 h. Xerrada sobre la inclusió de 
l’albercoc de Porreres com a aliment 
tradicional. A càrrec d’Aina Socies i  
Maria Massanet, treballadores de 
l’Associació de Varietats Locals. 
Es realitzarà de manera presencial a 
la Biblioteca municipal de Porreres. 
Es mantindran les distàncies i les 
mesures de protecció adients. 
Cal confirmar assistència enviant un 
whatsapp al 686585374 posant 
“XERRADA ALBERCOC: Nom+llinat-
ges+nombre places que vol reservar”.
19.30 h. Emissió de passades 
edicions de la Fira de l’Albercoc. A 
càrrec de Porreres TV pel canal de 
facebook, el web i ara també pel 
canal de televisió per cable de Fibwi 
(emissió en període de proves).
20.30 h. Música ambient a la Plaça 
de la Vila a càrrec de Katau.

DIVENDRES 19 DE JUNY
19.00 h Xerrada “Presa de 
consciència en aquesta nova 
realitat, importància de la gestió 
emocional”, a càrrec de M.Antònia 
Cerdà, Coach i facilitadora de gestió 
emocional. Es farà de manera 
presencial a la sala Polivalent 
(c/Veiet, 17).

DISSABTE 20 DE JUNY
17.00 h.  Publicació de les tres 
persones guanyadores al concurs 
de fotografia en motiu del Mes 
de l’albercoc al Facebook de
l’Ajuntament de Porreres.

17.30 h. Publicació de tots els 
dibuixos presentats pels infants 
de Porreres al Facebook de
l’Ajuntament.

18.00 h. Presentació de les Rutes 
Hidràuliques. Es realitzarà de 
manera presencial a la Biblioteca 
municipal de Porreres. Es mantin-
dran les distàncies i les mesures de 
protecció adients. Cal confirmar 
assistència enviant un whatsapp al 
692182920 posant “RUTES: Nom+
llinatges+nombre places que vol 
reservar”.

19.00 h.  Entrevista realitzada al 
nostre porrerenc centenari Rafel 
Orell i al seu net Rafel Juan Orell. 
L’evolució del sequer de manera 
generacional. Entrevistadora, 
Antònia Ferrer. Emissió a Porreres 
TV pel canal de facebook, el web i 
ara també pel canal de televisió per 
cable de Fibwi (emissió en període 
de proves)

20.00 h.  Xerrada sobre El #llibre 
#ELSEQUER, un homenatge a la 
gent que va participar a aquest 
moviment socioeconòmic. Un regal 
per descobrir una curiosa i entran-
yable història. A càrrec de la seva 
autora Margalida Forteza, en directe 
pel facebook de Margalida Forteza,   
www.facebook.com/margalidaforteza

Es recorda que s’han de complir 
les condicions de prevenció 

i distanciament social ja 
establertes per normativa.

Aquesta programació 
pot tenir canvis

Per a qualsevol dubte o 
aclariment es pot telefonar 

al 971647221 o al 686585374.



OFERTA
GASTRONÒMICA
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ES CENTRO 
TEL: 971 64 75 47
· Rellom Wellington amb paté    
  d'albercoc sec.
· Gató amb mousse d'albercoc 
  i fruits vermells.

CA'N GUILLEM
TEL: 971 64 74 95
· Pizza de sobrassada d’en 
  Ferrerico, albercocs i ceba      
  caramelitzada.
· Pizza de trempó amb albercocs.
· Ensaïmada d’albercoc del Forn 
  de Sant Felip.

CA SA VÍUDA 
TEL: 971 16 81 68
· Mojito d’albercoc
· Ensalada templada de gamba 
  i albercoc

ES POLTRE
TEL: 971168293
· Frit mallorquí vegà amb tofu 
  i albercoc.

ES POU FLORIT 
TEL: 696529455

DIA 13 DE JUNY:
· Pastís de formatge amb 
  confitura d'albercoc.
· Llom farcit de formatge brie 
  i confitura d'albercoc.
DIA 20 DE JUNY:
·  Coca d'albercoc.
·  Pizza d'albercoc.

CA'N TONI DE SON OMS 
TEL: 971 16 82 45
· Pitera farcida d'albercoc amb   
  suquet i fruits secs.
· Bacallà amb albercoc.
· Cocarroi de formatge de cabra 
  amb sobrassada i albercoc.
· Ametlla garrapinyada amb albercoc
· Cistella de parmesà amb  
  ensalada i albercoc
· Ous romputs amb sobrassada,           
  formatge de cabra i albercocs
· Tarta de formatge i albercocs

MONTI·SION 
TEL: 971 64 71 85
· Mousse d’albercoc

N'HEREVETA 
TEL: 971 82 38 59
· Torrada d’albercoc rostit 
  amb formatge de cabra.
· Barqueta de sobrassada amb       
  albercoc.
· Coca de patata amb albercoc.

BON PROFIT PORRERES 
(menjar per endur )
TEL:  639247166
· Secret ibèric amb confitura 
  d’albercoc de galta i guarnició.
· Ensalada amb fruits secs i vermells, 
  i albercoc.

L’ESCRIVANIA  
TEL: 971 64 70 94
· Verdures farcides de carn amb 
  albercocs.
· Patata amb escalivada de bacallà i    
  albercocs.
· Daquoise d’albercocs i xocolata.
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PUNTS
DE VENDA
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SA TEULERA
PEP DE SON VALLS
TEL: 631 00 25 38 
Productor d’albercoc ecològic 
de Porreres.

ES RECÓ PORRERENC
TEL: 971 64 72 59 
Especial confitura d’albercoc 
amb sobrassada.

SA COOPERATIVA
DE PORRERES
TEL: 971 64 71 81

LLUCIA DE TOT GUST
TEL: 628 40 85 11
Especial doblegat de confitura 
d’albercoc.

ENTRADA RONDA NOVA
MAGDALENA SAGRERAS
TEL:  650 06 75 72 
Productora d’albercoc a Porreres.

JOAN BALLESTER BATLÍ 
TEL: 648 92 77 90
Especial formatge coent d’albercoc.

HORARI VENDA DE PRODUCTES:
A partir de les 17.30 h - 21.00 h
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