


Decàleg

De festa, Mallorca lliure 
d’agressions sexistes

1. Si vius una agressió sexista, no callis. ACTUA! Demana ajuda. 
Digues «No i punt!»

2. Si et diuen «No i punt!» accepta la negativa.

3. Si veus una agressió ACTUA!: expressa el teu rebuig 
i ajuda la víctima.

4. Si no hi ha consentiment explícit, és una agressió.

5. Res no justifica una agressió: ni la manera de vestir, 
ni l’exhibició del cos, ni l’orientació sexual.

6. Sota la influència de l’alcohol i de les drogues cap consentiment 
no és vàlid.

7. No toleris comportaments masclistes en el teu entorn: les 
bromes sexistes, el control, bavejar, engelosir... és assetjament.

8. Viu relacions sanes, lliures i en igualtat: no tot val!

9. Les persones podem canviar d’opinió. Respecta els límits 
i les decisions de l’altra persona.

10. Atemptar contra la llibertat sexual de l’altre és un delicte. 
Si necessites ajuda per una agressió, telefona a l’112.

Suma’t

al canvi!
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1. Si vius una agressió sexista, no callis. ACTUA! 
Demana ajuda. Digues «No i punt!»

2. Si et diuen «No i punt!» accepta la negativa.

3. Si veus una agressió ACTUA!: expressa el teu 
rebuig i ajuda la víctima.

4. Si no hi ha consentiment explícit, és una agressió.

5. Res no justifica una agressió: ni la manera de 
vestir, ni l’exhibició del cos, ni l’orientació sexual.

6. Sota la influència de l’alcohol i de les drogues cap 
consentiment no és vàlid.

7. No toleris comportaments masclistes en el teu 
entorn: les bromes sexistes, el control, bavejar, 
engelosir... és assetjament.

8. Viu relacions sanes, lliures i en igualtat: no tot val!

9. Les persones podem canviar d’opinió. Respecta 
els límits i les decisions de l’altra persona.

10. Atemptar contra la llibertat sexual de l’altre és 
un delicte.
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Salutació de  
la Batlessa

Després de dos anys molt difícils, en què tot el món ha passat una prova de resis-
tència i de solidaritat, a la fi sembla que podem retrobar aquelles coses que més 
enyoràvem.

És ben cert que els dos darrers estius, a pesar de totes les dificultats, hem estat 
capaços de no renunciar a les nostres festes de Sant Pere. Tot i la pandèmia que 
encara era del tot present i persistent, gràcies a la responsabilitat de tots i totes 
vàrem aconseguir celebrar la Festa Major, amb les limitacions necessàries. Amb 
limitacions, sí, però... de festes, en tenguérem!

Ara, a la fi, i sense abaixar la guàrdia, ens retrobam amb unes festes més vives, 
més compartides, més obertes. Després d’una campanya de vacunació complexa, 
però ben coordinada i molt ben rebuda per la gran majoria de la població del nostre 
entorn, ens trobam en una situació molt millor que la dels dos darrers estius.

Certament en el món continuen produint-se fets lamentables, alguns a conseqüèn-
cia de fenòmens naturals, més o menys provocats per la nostra espècie, i d’altres 
com a conseqüència directa del comportament humà. Les festes han de ser un 
espai d’esperança, un estímul dels millors sentiments, un temps en què podem bes-
llumar com seria el món si prevalguessin aquests valors: alegria, germanor, solidari-
tat, bon humor, respecte, participació, amor i convivència generosa.

Per això, i en recordar el que aconseguírem els anys passats, orgullosa de ser la 
vostra batlessa, us vull felicitar per aquestes Festes de Sant Pere, segura que tor-
naran a ser unes festes exemplars, plenes de rialles i braços oberts!

Anem tots i totes a gaudir de les festes de Sant Pere i a passar-ho bé.  
Molts d’anys!!!!

Maria Ramon, Sant Pere 2022 
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Dijous 16
17.30 h Exhibició final de curs de teles.

Lloc: Poliesportiu IES Josep Font i 
Trias.
Ho organitza: Ermassets Club de 
Muntanya d’Esporles.

Divendres 17
17 h Obertura del final de curs del CEIP 

Gabriel Comas i Ribas. 

17.30 h Conte contat i festa de l’escu-
ma. Venta de coques i begudes de 
recaptació pel viatge d’estudis de 6è.
Lloc: CEIP Gabriel Comas i Ribas.
Ho organitza: AFA Esporles.

19 h Presentació del mural 20 anys de 
Bocsifocs.
Lloc: Aparcament del CEIP Gabriel 
Comas i Ribas. 
Ho organitza: Colla de Dimonis 
Bocsifocs.

Dissabte 18
18 h Expoline, mostra i trobada de ball 

en línia.
Lloc: Placeta del Jardinet.
Ho organitza: monitores de Line 
Dance Balear.

Tot el dia I Torneig de vòlei de Sant 
Pere aleví i benjamí.
Lloc: Poliesportiu de l’IES.
Ho organitza: Esporles Vòlei Club.

20 h Festa del Corpus. Celebració de 
l’Eucaristia i processó.

Diumenge 19
Matí I Torneig de vòlei de Sant Pere 

aleví i benjamí.
Lloc: Poliesportiu de L’IES Josep 
Font i Trias.
Ho organitza: Esporles Vòlei Club.

Abans de festes
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Dilluns 20
11 h Concert pels usuaris del Centre de 

Dia a càrrec de l’Escola de Música i 
Dansa d’Esporles.
Lloc: Centre de Dia.

17-19 h Taller de teatre per a tothom  
(a partir de 12 anys): 
Desenredant el gènere i la sexualitat.
A càrrec de l’Associació cultural La 
Lioparda Teatre.
Ho organitza: Ben Amics - Associa-
ció LGTBI+ de les Illes Balears. 
Inscripció:  
participacion@benamics.com
Lloc: Sala d’actes.

Estanc Esporles
Premsa

Tabac electrònic
Recàrrega de mòbils

Distribuidor oficial DIGI
Punt Celeritas, Nacex i DHL

C/ de Joan Riutort, 41 B Tel. 971 61 02 73

P R O D U C T E S  D E

NETEJA
www.desimper.com Telf.: 971-605090

Dimarts 21
20 h Tast de llibres. Darrera trobada 

del club de lectura d’adults, Reis del 
món de Sebastià Alzamora, amb la 
presència de l’autor. Conduït per 
Eulària Arlés. 
Lloc: pati de la Biblioteca.

L i o p a r d a

Tast de llibres
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E x p o s i c i o n s
1a Exposició de Col·leccionisme

Postals antigues d’Esporles,  
Banyalbufar, Estellencs i Sóller. Se-
gells antics.
Lloc: Sala petita del Centre Cotoner.
Ho organitza: Associació de perso-
nes majors d’Esporles.
Horari d’obertura:
Dg. 26 de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
Dl. 27 i Dm. 28 de 17 h a 20 h.
Dc. 29 de 10 a 11 h.

Un segle de festes
Exposició de programes i fotografies 
de les festes de Sant Pere des de 
principis del s.XX fins a l’actualitat.
Lloc: Sala d’exposicions de Sa Fà-
brica.
Horari: en horari de biblioteca.

20 anys dels Bocsifocs i la cultura 
popular a Esporles

Lloc: Centre Cotoner
Horari: 29 de juny de 18 a 20 h

E n g a l a n a d a
Recollida de paperí a l’Ajuntament en 
horari d’oficines.
Concurs de façanes
Vesteix la teva façana durant totes 
les festes. 
Hi haurà premi per a la façana
més divertida, la façana més sosteni-
ble i la façana més elaborada.

Inscripcions a:  
culturacomunicacio@esporles.cat 
Heu d’indicar-hi el nom del carrer i el 
número de casa.

Dimecres 22
11 h Berenar amb les persones usuàries 

del servei d’ajuda a domicili, Centre 
de Dia i Grup de Memòria.
Lloc: Passeig.
Ho organitza: Àrea de Serveis  
Socials.

12 h Repicada de campanes i penjada 
de banderes a l’Església.
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218.30 h Exhibició de gimnàstica rítmica. 

Hi haurà coreografies individuals i de 
conjunt. 
Lloc: Placeta del Jardinet.
Ho organitza: Club Rítmica Esporles.

19.30 h Acte de 10è aniversari Rondalla 
Maristel·la. Exposició de fotografies, 
projecció de vídeos i mostra de ball.
Lloc: Casa del Poble.

20 h Acte de rebuda de la Flama de la 
Llengua del Canigó.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.
Ho organitza: Delegació de l’Obra 
Cultural Balear d’Esporles.

22 h Ball amb l’Orquestra Trio Maritim.
Lloc: Placeta del Jardinet.

606788783 
C/ Jaume I n° 5 (local)

19 h Pregó de festes a càrrec de la Colla 
de Dimonis Bocsifocs amb sonada 
dels Xeremiers d’Esporles.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.

20 h Correfoc infantil a càrrec de la Colla 
de Dimonis Bocsifocs.
Recorregut: de la plaça de l’Ajunta-
ment fins a la placeta del Jardinet.
Ho organitza: Colla de Dimonis Bocsi-
focs.

21 h Mostra de ball de bot a càrrec de la 
Rondalla Maristel·la.
Lloc: Placeta del Jardinet.

21.30 h Concert i ballada Popular a càr-
rec de Ramellets.
Lloc: Placeta del Jardinet.

Dijous 23
16.30 a 18 h Festa de fi de curs de l’Es-

coleta Municipal.
Adreçat a infants i famílies matricula-
des al centre.
Lloc: Escoleta Municipal.
Ho Organitza: Equip educatiu i AMIPA 
de l’EI Esporles.

Trio Maritim
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Divendres 24
18 h Tornejos de futbolí, ping pong, 

billar, dards, truc i pedra, paper i tiso-
res. Per a joves d’entre 12 i 30 anys.
Lloc: Casal de Joves.
Inscripcions: Mitja hora abans al 
Casal de Joves.

18 h La bruixa Ma-Maduixa.
Concert didàctic teatralitzat i partici-
patiu per a infants.
Lloc: Casa del Poble.
Inscripcions:  
biblioteca@esporles.cat

19 h Inauguració de l’exposició  
Un segle de festes. 
Lloc: Sala d’exposicions de Sa Fà-
brica.

00 h Revetlla.
Lloc: Placeta del Jardinet.

Durant la revetlla hi haurà un punt 
informatiu de “No i punt! De festa a una 
Mallorca lliure d’agressions sexistes” a 
càrrec de la Direcció Insular d’Igualtat del 
Consell de Mallorca

Marga and the vicius
 
 
 
 
E v a
 
 
 
 
S o n a t s
 
 
 
 
Dj Lombo
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Dissabte 25
Mercat convencional dels dissabtes al 
carrer de Mossèn Alcover.

16.30 h Torneig de truc.
Lloc: Sa Caseta (IES Josep Font i 
Trias).
Inscripcions: fins un dia abans  
(5€ per parella).
Ho organitza: Sa Caseta d’Esporles.

18 h Inauguració de la 1a Exposició de 
Col·leccionisme.
Postals antigues d’Esporles, Banyalbu-
far, Estellencs i Sóller. Segells antics.
Lloc: Sala petita del Centre Cotoner.
Ho organitza: Associació de Persones 
Majors d’Esporles.

19 h Concert del Duo Deià. 
Lloc: Parc de Son Tries (C. dels Estri-
cadors).
Ho organitza: Associació Mà de 
Música.

21 h Sopar al carrer amenitzat per les 
xarangues Los estupendos Burruños  
i 1 ronda +.

Diumenge 26
18.30 h Carreres de joies i jocs populars.

Lloc: Passeig.
Ho organitza: Centre d’Esplai la Ca-
dernera d’Esporles.

22 h Concert a càrrec de The Lira’s 
Band.
Lloc: Placeta del Jardinet.
Ho organitza: Banda Lira Esporlerina.

 
 
 
  

 
 
TEL. 639-775-051 
VENDA DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
RAJOLES 
AIXETES CUINA I BANYS 
MOBLES DE BANY 

 
      
 
     TEL 649-416 944 
     TRANSPORTS DE MATERIALS VARIS 
     SERVEI DE GRUA  
     RETROEXCAVADORES  
     MINIEXCAVADORA  
     AIGUA POTABLE 
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Duo Deià

La Bruixa Ma-Maduixa
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Dilluns 27
9 h Inici del Campus de bàsquet.

Del 27 de juny a l’1 de juliol de 9 a 14 h.
Per a infants de 4 a 16 anys.
Lloc: Poliesportiu de l’IES Josep Font 
i Trias.
Ho organitza: Esporles Bàsquet Club
Informació: 655 233 766  
gestioebc@gmail.com

9 h Inici del Campus de Vòlei.
Del 27 de juny a l’1 de juliol de 9:30 a 
13:30 h.
Per a infants de 4 a 12 anys.
Lloc: Poliesportiu del CEIP Gabriel 
Comas i Ribas.
Ho organitza: Esporles Vòlei Club.

11 h Taller d’estampació de bosses esti-
uenques de tela. Per a infants a partir 
de 6 anys. 
Lloc: Biblioteca. Places limitades.
Inscripció: biblioteca@esporles.cat

20 h 1a semifinal del Torneig de futbet 
Sant Pere.
Lloc: Poliesportiu de l’IES Josep Font 
i Trias.

21 h 2a semifinal del Torneig de futbet 
Sant Pere.
Lloc: Poliesportiu de l’IES Josep Font 
i Trias.

18.00 h Gimcana d’orientació per 
equips per a infants. Vine a trobar 
les pistes que us proposarem amb 
l’ajuda del mapa i a descobrir racons i 
curiositats d’Esporles. Els més petits 
han d’anar acompanyats d’un adult. 
Si hi ha adults que la vulguin córrer 
sols també és possible. Pensau a dur 
bolígraf o llapis.
Lloc: Placeta del Jardinet. 
Inscripcions a: www.ermassets.org
Ho organitza: Ermassets Club de 
Muntanya d’Esporles.

19 h Trobada de Batucades.
Lloc: Passeig.
Ho organitza: Escola Municipal de 
Música i Dansa.
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OFIC.: 667 457 926
info@bordoyfontaneria.com

19 h Primer mercat d’intercanvi jove.
Vine amb els teus objectes (llibres, 
roba, xapes, videojocs, etc.) i inter-
canvia’ls, ven-los o regala’ls! Dona’ls 
una segona vida.
Amb sopar i l’actuació del grup Ma-
java.
Lloc: Parc de Son Tries (C. dels Estri-
cadors).
Inscripcions a: registra la teva taula 
a: pij@esporles.cat (entre 12 i 30 
anys).
Ho organitza: Casal de Joves i  
Quintos 04.

22 h Cinema a la fresca. 
Es projectarà la pel·lícula Wonder 
(2017) de Stephen Chbosky.
Lloc: Placeta del Jardinet.

Dimarts 28
11 a 12 h Les col·leccions de l’IMEDEA: 

Conservant els tresors de la natura.
Lloc: Sala de Seminaris de l’IMEDEA.
Ho organitza: IMEDEA
Places limitades. Inscripció a:   
www.imedea.uib-csic.es

16-20 h Torneig 2x2 de Vòlei. Per a 
totes les edats.
Lloc: Poliesportiu del CEIP Gabriel 
Comas i Ribas.
Ho organitza: Esporles Vòlei Club.

16.30 a 18.30 h Jocs d’aigua. Adreçat a 
famílies i infants de 0-3 anys. 
Lloc: Escoleta Municipal.
Ho organitza: AMIPA Escoleta Muni-
cipal d’Esporles. 

19 h Recepció d’esportistes destacats.
Lloc: Casa del poble.

20 h Final del Torneig de futbet Sant 
Pere.
Lloc: Poliesportiu de l’IES Josep Font 
i Trias.

https://vivetix.com/entradas-les-colleccions-de-
limedea-conservant-els-tresors-de-la-natura?
s=link

. Reserva online.

https://vivetix.com/entradas-les-colleccions-de-limedea-conservant-els-tresors-de-la-natura?s=link#/rdlzprWDmbN
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Basat en les llegendes esporlerines.
Ho organitza: Cor d’Esporles.
Lloc: Pati de l’escola.
Entrades: Anticipades 5€ a Artima-
nya i Sa Fusteria fins dia 27.  
A taquilla 7 €.

22 h Combos de l’Escola de Música i 
Dansa.
Lloc: Placeta del Jardinet.

23 h Revetlla de Sant Pere.
Lloc: Placeta del Jardinet.

Old Noise

C i r k o

M a d o n a

John Boy KlandestinØ
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Dimecres 29
11 h Cercavila amb la colla de xeremiers 

de l’Escola de Música i Dansa d’Es-
porles i dels Xeremiers d’Esporles.

 12 h Missa Major de Sant Pere Apòstol, 
patró d’Esporles, presidida per Mn. 
Francesc Vicenç, Vicari Episcopal 
per al Patrimoni Històric i Cultural i 
Rector del Seminari Major.
En sortir de missa, es durà a terme el 
Ball de la Filadora.

13 h Refresc amenitzat per la Banda 
Lira Esporlerina.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.

18 h Inauguració de l’exposició 20 anys 
dels Bocsifocs i la cultura popular a 
Esporles.
18 h Inauguració de l’exposició amb 
fotografies, vestimenta i altres objec-
tes dels correfocs.
19 h Taula rodona amb membres i 
antics participants de la colla.
Lloc: Centre Cotoner.
Ho organitza: Colla de Dimonis 
Bocsifocs.

16-20 h Torneig 2x2 de Vòlei. Per a 
totes les edats.
Lloc: Poliesportiu del CEIP Gabriel 
Comas i Ribas.
Ho organitza: Esporles Vòlei Club.

18 h  Animació infantil amb Cucorba.
Lloc: Placeta del Jardinet.

19-21 h Revetlla Kids amb Joan Rigo DJ
Una festa pensada per als infants.
Lloc: Placeta del Jardinet.
Ho organitza: AFA Esporles.

18-21 h Bàsquet al carrer. Exhibicions i 
competicions divertides.
Lloc: Carrer Coliseu.
Ho organitza: Esporles BC.

22 h Esporles, el musical.
Basat en les llegendes esporlerines.
Lloc: Pati de l’escola.
Ho Organitza: Cor d’Esporles.
Entrades: Anticipades 5€ a Artima-
nya i Sa Fusteria fins dia 27.  
A taquilla 7 €.

ESPORLES
C/. Canonge Juan Garau, 7

Tel. 971 86 19 75
bipbipesporles@grupoferloy.com

HORARI:
DILLUNS A DISSABTE

DE 8 a 21.15
DIUMENGES I FESTIUS

DE 8:00 a 20.45

SUPERMERCAT

SERVEI A
DOMICILI
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12 h Batalla de Quintos.
Quintos del 2005 veniu a superar les 
proves de la batalla!
Lloc: Passeig.
Ho organitza: Casal Municipal de 
Joves.

18 h Inauguració sala de música.
Amb Jam Session i picada.
Lloc: Casal Municipal de Joves.
Ho organitza: Casal Municipal de 
Joves i Escola de Música i Dansa 
d’Esporles.

18 h Volta cicloturista i pujada a Mirant 
de Mar. Mentres els grans pugen a 
Mirant de Mar els petits faran jocs 
amb les bicis. Es convida als veïnats i 
veïnades a refrescar als ciclistes amb 
aigua per combatre la calor.
Lloc: Placeta del Jardinet.
Ho organitza: Ermassets Club de 
Muntanya d’Esporles.

16-20 h Torneig 2x2 de Vòlei.
Per a totes les edats.

Lloc: Poliesportiu del CEIP Gabriel 
Comas i Ribas.
Ho organitza: Esporles Vòlei Club.

22.30 h Fi de festes amb espectacle de 
foc a càrrec de la Colla de Dimonis 
Bocsifocs d’Esporles.
Lloc de sortida: Placeta del Jardinet.
Recorregut: Plaça de l’Ajuntament i 
carrers Rectoria, Sa Tanca, Joanot 
Colom, Nou de Sant Pere, Joan Riu-
tort i Placeta del Jardinet.
Ho organitza: Colla de Dimonis. 
Bocsifocs.
Col·labora: Mals Papers.
Colles convidades: Dimonis Escar-
rufaverros de Campanet i Dimonis 
Hiachat de Santa Margalida.

00 h Traca final.

Mesures de seguretat per participar al 
correfoc:

Per a les persones participants

1 Posau-vos roba de cotó, preferible-
ment vella, amb mànigues i pantalons 
llargs.
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2 Posau-vos un capell que cobreixi tot 
el cap i tapau-vos el clotell amb un mo-
cador de cotó.
3 Protegiu-vos els ulls.
4 Posau-vos calçat adequat (esportiu, 
de muntanya, etc.).
5 Tapau-vos les orelles per disminuir els 
renous de les explosions pirotècniques.
6 No demaneu aigua als veïnats.
7 Obeïu les indicacions dels serveis 
d’ordre públic i de sanitat.
8 Està prohibit portar productes piro-
tècnics particulars.
9 Respectau les figures de foc, els seus 
portadors i els músics.
10 Adoptau una actitud correcta amb 
els dimonis, no obstaculitzeu el pas i 
anau alerta a fer-los caure.
11 Seguiu en tot moment les indicacions 
dels dimonis.
12 Assabentau-vos abans de l’inici 
sobre quin és el recorregut del correfoc 
i dels punts d’assistència sanitària.
13 En el cas de patir cremades, diri-
giu-vos immediatament als punts d’as-
sistència sanitària.
14 En cas de perill, seguiu les instruc-
cions dels dimonis o dels serveis de 
l’ordre públic.

Per al veïnat i comerciants

1 Retirau tots els vehicles dels carrers 
de l’itinerari.
2 Abaixau els portals metàl·lics o persia-
nes dels edificis que en disposin.
3 Protegiu els vidres de les finestres, 
portes i aparadors amb cartons grui-
xats.
4 Enrotllau tots els tendals exteriors 
dels habitatges i locals.
5 Desconnectau tot tipus d’alarmes.
6 Està prohibit tirar aigua als partici-
pants i als espectadors per la perillosi-
tat que representa.
7 Retirau de la via pública qualsevol 
objecte que pugui dificultar el pas dels 
actors, dimonis organitzadors i partici-
pants al correfoc.

Pirotècnia amb tro
Les activitats en què està previst que 
s’utilitzin elements de pirotècnia amb tro 
són:
22 de juny Correfoc infantil.
30 de juny correfoc de final de festes.
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Després de festes

Divendres 1 de juliol
Cine, ciència i crispetes a l’IMEDEA

21 h Obertura.
21.30 h Presentació de la pel·lícula i 

col·loqui.
22 h Projecció de Bestias del sur salvaje. 

92 min (PG-13).
Lloc: Aparcament de l’IMEDEA.
Ho organitza: IMEDEA. 
Activitats gratuïtes amb inscripció: 
comunicacio@imedea.uib-csic.es 

Acampabàsquet
24 h 3x3 de bàsquet.
Lloc: Poliesportiu de l’IES Josep Font 
i Trias.
Ho organitza: Esporles BC.

Diumenge 3 de juliol
A partir de les 10 h Jornada de cuines i 

forns solars. Amb observació guiada 
amb telescopi i dinar popular.
Ho organitza: Grup de Consum eco-
lògic d’Esporles.
Lloc: Placeta del Jardinet.

Dimecres 6 de juliol
11-14 h Castell inflable i jocs infantils. 

Ho organitza: Departament de Turis-
me i Esports dins el programa Fires i 
Festes 2022.

Diumenge 10 de juliol
21 h La música que feu ballar al Rei Sol.

Espectacle de Pau Pascual sobre 
text de Molière i música de Lully
a càrrec d’Ars Musicae - Orquestra 
barroca.
Lloc: Església.
Entrades: 3 €. Reserves a  
culturacomunicacio@esporles.cat  
o 971610002.
Activitat subvencionada pel Consell 
de Mallorca.

Dissabte 16 de juliol. 
20 h Poetry Slam.

Projecte cultural basat en la po-
esia en escena i l’espectacle de la 
paraula, en què els poetes reciten i el 
públic vota.
Lloc: Parc de Son Tries.

Reserva online

https://vivetix.com/entradas-projeccio-de-bestias-del-sur-salvaje?s=link#/rdlzr4xmUBX


PLANTA DECO HUERTO ANTIC
& ART

ÁRBOLES
EJEMPLARES

@sajardineria.garden

D E S C O B R E I X  |  D E S C U B R E  |  D I S C O V E R

G A R D E N  C E N T E R
C E N T R E  D E  J A R D I N E R I A

Carretera Valldemossa KM 9,3 07120 | Palma 971 61 06 02



Què fem?
· Poda d’altura
· ManteniMent de zones verdes
· sisteMa de regadiu
· Control de Plagues
· treballs forestals
· PalMeres
· disseny de jardins
· frutiCultura
· neteja de PisCines

· servei integral 
d’exteriors

617 422 492 
verdesca@hotmail.es








