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NOTA PER ALS PARTICIPANTS

El programa consisteix en una sèrie d’actes que s’han de 
dur a terme des de casa i s’han de gaudir entre pantalles. 

Vos animam a realitzar totes les activitats proposades perquè fer poble 
va més enllà de sortir al carrer i ara, més que mai, hem d’estar units.

La programació s’anunciarà a través de LA CRIDA que s’emet cada dia a les 11:00 h 
i a les 18:00 h i estarà disponible a partir de l’hora indicada als perfils de Facebook, 

Instagram i Youtube de l’Ajuntament de Sencelles. 

També se’n farà difusió a través del WhatsApp 
(per estar a la llista de distribució, heu d’enviar un missatge 

al 685 80 73 64 amb el vostre nom i llinatges). 

NOTA PER ALS COL·LABORADORS

Des de l’Ajuntament agraïm la participació desinteressada 
dels col·laboradors i col·laboradores. 

Aquest any no només preneu part en l’organització d’un acte, sinó que heu fet 
possible la presentació d’un programa de fira en temps de confinament. 



DIMECRES 13

A les 12.00 h:
INICI DE LA FIRA AMB LA SALUTACIÓ CONFINADA DE DIVERSES ASSOCIACIONS I ENTITATS DE 
SENCELLES
Els membres de les associacions i entitats del poble vos desitgen una bona fira.

> Amb la col·laboració de: Agrupació Es Jonc, Associació Fotogràfica de Sencelles, 
Associació de Pagesos de Sencelles, Associació de Persones Majors, Associació Pou Major, 
Associació Tia Xiroia, Banc de Temps, Comissió Embala’t, Fundació Mossèn Bartomeu 
Oliver, Grup de Consum, Obra Cultural Balear, Penya Ciclista de Sencelles, Sa Sella i Quina 
Animalada.

DIJOUS 14

A les 12.00 h:
MOSTRA DE CUINA CONFINADA
Receptes sencelleres a càrrec de cuiners i cuineres del poble. 

> Amb la col·laboració de: Toni Bennassar, Davinia de Juan i Joan Ferriol.

DIVENDRES 15

A les 17.00 h:
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “ART CONFINAT” 
Mostra de la reproducció d’obres d’art realitzada pels sencellers i sencelleres. 

* Instruccions:
- Triar una obra d’art i recrear-la de manera quotidiana. 
- Enviar la fotografia de l’obra original i de la reproducció per WhatsApp al 635 77 73 94.
- Data límit: Dijous 14 de maig. 



DISSABTE 16

A les 11:30 h:
GIMCANA FAMILIAR CONFINADA
Les famílies confinades realitzen una gimcana a casa. El nom de la família guanyadora es 
publicarà a les xarxes socials i serà premiada tan aviat com es pugui amb un val per a una 
activitat familiar. 

* Inscripcions:
- Enviar un missatge al 635 77 73 94 indicant el nom de la família i el nombre de membres. 
- Rebreu la resta de pautes una vegada inscrits. 
- Data límit: Dijous 14 de maig.

A les 20.00 h:
ESPIPELLADA CASOLANA I ACTUACIÓ DEL CANTAUTOR JAUME ANGLADA
Sencelles espipella a casa amb una actuació musical i virtual.

> Amb la col·laboració de: Binigrau, Cap Andritxol, Celler Can Ramis, Son Campaner, Son Prim 
i Vinyes i Vins Ca Sa Padrina.

CONCURS DE TAPES CASOLANES
Sorteig d’una panera de productes locals per a les tres tapes més originals de l’espipellada 
casolana. El jurat del concurs estarà format per cuiners i cuineres de Sencelles que 
valoraran la presentació, l’elaboració i l’originalitat de les tapes.

Les tres tapes més puntuades es publicaran a les xarxes socials durant la setmana següent 
i els guanyadors seran obsequiats tan aviat com es pugui.

* Instruccions:
- Preparar una tapa, posar-hi una mica de imaginació i fer-li una fotografia.
- Enviar la fotografia per WhatsApp al 601 981 082 entre les 19 h i les 22 h del mateix dia.



DIUMENGE 17

A les 10:30h i a les 15:00h:
PORTES OBERTES ONLINE A L’ESCOLETA ELS MOLINS
Una trobada diferent per poder donar resposta a les vostres inquietuds. Connecta’t per 
conèixer a l’equip, el projecte, els tràmits i els espais. 

* Hi haurà dos torns. 
* * Inscripcions prèvies enviant un missatge al 663 468 310 o un correu al 

escoletaesmolins@gmail.com.

> Organitza: Escoleta Els Molins.
 

A les 12.00 h:
VERMUT MUSICAL I CONFINAT
Sencelles “vermuteja” des dels corrals, patis, finestres i balcons. L’acte s’amenitzarà 
mitjançant la megafonia del campanar amb música de totes les èpoques. 

A les 15.00 h:
MOSTRA DEL “CONCURS DE FOTOS DEL TEU ANIMAL”
Desfilada dels animals i repartiment dels premis.

> Organitza: Quina Animalada.

A les 17.00 h:
ANIMACIÓ INFANTIL
Actuació del grup d’animació infantil UAPI DUBI. 



A les 19.00 h:
TARDEO ENTRE PANTALLES
Actuació en directe del DJ LLABRÉS (DJ local de Sencelles).

* Aquest acte es transmetrà en directe per Instagram i Facebook.  

> Amb la col·laboració de: Pere Llabrés.

DILLUNS 18

A les 17.00 h: 
ACTIVITAT INFANTIL
Conta contes infantil a càrrec de CONTE CONTAT.
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