
Dissabte 21 de novembre 

JORNADA EL BROT DE PI, LA SENYA D’UN POBLE 
A les 10 h., Carrer Llarg i Plaça de la Vila.

Passacarres de tractors i penjada dels brots de pi engalanats al carrer Llarg i plaça de

la Vila.

A les 12 h., Celler Jaume de Puntiró.

Anatòlia o el viatge de fer i desfer les trunyelles. Lectura del poemari d’Apol·lònia Serra. 

Divendres 27 de novembre 

LLIURAMENT DE LA INSÍGNIA ”BROT DE PI” 
A les 12 h., a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. 

Lliurament de:

Les insígnies Brot de Pi a Jaume Vich i al col·lectiu de sanitaris del Centre de Salut

de Santa Maria del Camí. 

El seu pes en vi a Tolo Mir, guanyador del tercer Concurs de cartells de la Festa del

Vi Novell.   

Acte tancat al públic per motius d’aforament.

Dissabte 28 de novembre 

OBERTURA DE LES BOTES DE VI I INICI DE COMERCIALITZACIÓ DEL VI NOVELL
Durant el matí, l’Ajuntament visitarà els cellers per tal de donar-los la tradicional branca de pi

per penjar al cellers com a senya que el vi novell ja raja i ofrena del vi novell d'enguany.

Diumenge 29 de novembre 

A les 20 h., a Ses Cases des Mestres 

Vinyòvol. Monòleg teatral que parla de la vida i el vi.

Entrada 5€. Venda d’entrades a Ses Cases des Mestres, de dilluns a dijous, de 16-20 h. 

Divendres 4 de desembre

A les 19 h., 

ENCESA DE LLUMS DE NADAL I TAST VIRTUAL DE VI NOVELL
Després d’haver tengut uns dies per anar a comprar el vi novell d’enguany, els cellers ens faran

un tast virtual dels vins novells d’enguany per tal que tothom els pugui gaudir a casa de forma

segura. La gent pot compartir les imatges del seu tast amb el hashtag #vinovell2020 i

etiquetant a l’Ajuntament de Santa Maria. 

del Camí


