FESTES DE NADAL
2019-2020

DEL 5 DE DESEMBRE AL 6 DE GENER

Som un poble de pobles. Més de quaranta mil persones nascudes aquí o a l’altra
banda del món i totes i cadascuna imprescindibles per construir el poble que
volem. Com a batle vull aportar el meu granet d’arena cedint aquest espai perquè
un altre manacorí hi digui la seva, totes les opinions compten. En Joan és d’aquells
veïnats que sempre hi són pel que faci falta i ha estat implicat en mil curolles per
millorar el país. Aquest és el camí: compartir currolles i fer camí plegats.

Molts d’anys!

Miquel Oliver Gomila
BATLE DE MANACOR
Un moment de la meva vida vaig odiar Nadal. Crec que no som l’única persona.
Un moment en què et sents sol (potser no hi estàs, però t’hi sents) i que la vida
t’ha pegat una galtada, estar assegut a un banc del centre de Manacor, intuir els
llums de Nadal, sentir les cançonetes repetitives pels altaveus, les passes de la
gent carregades de bosses i les rialles de preparatius de festa, no és un sentiment
agradable.
Els anys passen i la vida empeny. Vaig passar d’odiar Nadal a tolerar-lo. I a dir
«molts d’anys» tots els dies de l’any excepte per festes.
Edita:
Ajuntament de Manacor

Passen més anys i la vida et regala una filla. Amb la brillantor de la il·lusió dels
seus ulls, la il·lusió va tornar als meus. És indescriptible com els sentiments d’algú a qui estimes poden fer canviar els propis sentiments.

Correcció lingüística:
Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Manacor

Nadal cada any és diferent, com diferent és cada dia de l’any. Des de les línies que
m’ha cedit el nostre batle en aquest programa de festes, m’agradaria desitjar a
tots els manacorins i manacorines, bona gent nascuda aquí o allà, tots d’aquí, uns
dies de benestar i alegria compartida. I respecte i esperança per a qui enguany no
ho pugui sentir així.
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Molts d’anys!

Joan Matamalas Ruescas i família

Estic molt il·lusionat de saludar-vos,
precisament perquè és el primer any que
som regidor de Festes de l’Ajuntament, i des
del Departament hem preparat amb molta
cura aquest programa que teniu a les mans.
El calendari festiu ve marcat per dies
assenyalats, i l’Ajuntament posa a
disposició de la ciutadania els elements
que fan possible els actes d’aquests dies.
Però m’agradaria destacar dues novetats:
el concurs de façanes nadalenques i la
instal·lació d’una pista de gel.
El programa inclou, a més, tot un ventall
d’activitats per a totes les edats i per a tots
els col·lectius que conformen la societat
manacorina, i esper que siguin del vostre
gust. Està clar que tot és millorable, però
dels errors sempre se n’aprèn.
Esper que aquest Nadal sigui especialment
sentit i compartit i que dels carrers
de Manacor es projecti l’alegria de la
ciutadania, i que el 2020 comenci amb força
i il·lusió. Que sigui un any pròsper i venturós.

Bon Nadal!
Artur Aguiló Frau

DELEGAT DE FESTES

DIJOUS
DESEMBRE

DIVENDRES
DESEMBRE

El darrer mes de l’any ja és aquí, l’arribada
del desembre ens situa a les Festes de
Nadal, unes festes de freda temperatura
ambiental, d’abrics i bufandes, però d’alta
temperatura emocional on la família i les
amistats treuen la millor part de nosaltres.

18.00 h

17.00 h

Encesa de llums de Nadal
i cercavila amb la Banda
Municipal de Música a la plaça
de sa Bassa

VI Concert de nadales a
Fartàritx a l’església del
Sagrat Cor de Fartàritx

Itinerari del cercavila: pl. sa Bassa,
Pius XII, Amargura, Capellà Pere Llull,
Mercadal, Bosch i pl. Weyler.
Acte que dona el sus a les festes amb
un cercavila de la banda de música pels
carrers de Manacor visitant els llums
de Nadal.

19.30 h

Tapes nadalenques a diferents
establiments
Les cafeteries del centre fan tapes de
tema nadalenc aquest dia.

Amb l’actuació de:
• Antònia Nicolau (glosadora).
• Coral Juvenil de Sant Vicenç de Paül
(directora, Aina Perelló).
• Coral de Fartàritx (directora, Carme
Sánchez).
• Orquestra de Corda del Conservatori
de Manacor (director, Xavier Juan).
Després, xocolatada per a tothom en el
pati del col·legi de la Puresa.

17.30 h

Taller «Decorem el nostre
arbre de Nadal»
Al carrer del Rector Caldentey.

20.00 h

Cicle Plural Femení al Teatre
de Manacor: Coloma
Marina Collado.

20.00 h

Presentació del llibre
Mallorca, el teatre decisiu, de
Gaspar Salom
A la Institució Pública Antoni M. Alcover
(c. del Pare Andreu Fernández, 12).

19.30 h

Cicle Plural Femení al Teatre
de Manacor: Abans que es faci
fosc. Teatre Lliure

Decoram la plaça de ses
Verdures. Taller «Decoració
nadalenca amb goma EVA»

Ludoteca Jardí

9.00 h a 14.00 h

18.30 h

Prepara el Nadal, regala
Nadal, regala comerç local:

Cicle plural femení al Teatre
de Manacor: Shirley Valentine.
Teatre Goya

Taller infantil «Juguem amb la
neu» a càrrec d’Ennigulart
Al centre de vianants.

12.00 h

Cuina en directe a càrrec de
Koldo Royo
A la plaça del Rector Rubí.

14.30 h

Ciclocross Manacor a la zona
del depòsit de la SAM

10.30 h

Visita i inauguració del betlem
a l’Ajuntament de Manacor
Amb l’acompanyament de les corals
de Sant Vicenç de Paül i dels Dolors de
Manacor.
A la plaça del Convent, 1.

A la ronda de Felanitx.

11.30 h

19.30 h

Inauguració de la decoració de
Nadal dels carrers de Manacor

Cicle Plural Femení al Teatre
de Manacor: Nenes i nens. La
Villaroel

19.00 h

Contacontes «Les festes de
Nadal» a càrrec de Pep Lluís
Gallardo

Concert Trobada de Corals.
Auditori de Manacor

Adreçat a infants a partir de 3 anys.
A la Biblioteca de Manacor.

19.30 h

Dansa Satu Jiménez: Navidad
en el Rocío

Coral dels Dolors.
Coral de Fartàritx.
Coral de l’IMAS.
Coral de Crist Rei.
Coral d’adults de Porto Cristo.
Coral Ars Antiqua.
Coral de l’Escola de Música 440 Infantil.
Coral de Sant Vicenç de Paül.
Coral del Conservatori de Música de
Manacor.

Amb la col·laboració d’Aproscom i Estel
de Llevant.
Al passeig d’Antoni Maura.

20.00 h

Inauguració de FROM INSIDE
La fotografia com a eina
transformadora i expressiva
- Exposició fotogràfica: Tallers de fotografia amb adolescents refugiats (Belgrad i Lesbos).
- Projecció del documental From inside. A través de sus ojos.
- Microteatre: La meva Cristina, amb
Aina Compte.
A l’Espai d’Arts i Humanitats (carrer
Major, 22).

DIJOUS
DESEMBRE

11.30 h

18.00 h

A l’Auditori de Manacor.

DILLUNS
DESEMBRE

Paradetes de comerç local i venda de
ponsèties al centre de vianants. Coral
nadalenca a càrrec del Club d’Esplai
Crist Rei.

Castells inflables durant tot el dia.
A la plaça de Ramon Llull.

DIMECRES
DESEMBRE

DIUMENGE
DESEMBRE
11.00 h

DIMARTS
DESEMBRE

DISSABTE
DESEMBRE
10.00 h

20.00 h

Concert de jazz: Kekko
Fornarelli Trio
Al Teatre de Manacor.

DIVENDRES
DESEMBRE

DISSABTE
DESEMBRE

DIUMENGE
DESEMBRE

DIMARTS
DESEMBRE

16.30 h i 18.00 h, en dos torns

10.30 h

9.00 h

20.00 h

Taller de treballs manuals a
càrrec d’Ennigulart.

Inauguració del mural
Poderoses fulles

XXI Cross Manacor

Adreçat a infants de 3 a 7 anys. Places
limitades.
Inscripció al 971 84 91 27.
Biblioteca de Manacor.

Fa referència al paper que han tengut les
dones al camp. L’estructura social que representaven en un temps en què l’home
tenia molta més rellevància que la dona.
Vol ser un homenatge a les nostres padrines i a la importància de la seva tasca.

Presentació del conte «La
Dimònia Apol·lònia»

(Per al taller heu de dur un cúter o unes
tisores, un llapis i una post de tallar).
Ho organitza el professorat de l’Escola
Municipal de Mallorquí.
A l’Escola Municipal de Mallorquí, molí
d’en Beió, passeig del Ferrocarril, 79.

19.30 h

La reina de la bellesa de Leenane
Teatre Biblioteca de Catalunya.
A l’Auditori de Manacor.

20.00 h
Del cicle «Amarats» La idea
d’Europa amb Òscar Intente i
Ferrran Martínez, basada en l’obra
homònima de George Steiner
A continuació col·loqui amb Antoni Vicens i Vicens (director general de Relacions Exteriors del Govern de les Illes
Balears), Sergi Barrera (cap de l’Oficina
del Parlament Europeu a Barcelona) i
Josep Maria Lloveras i Soler (professor
de la Universitat Pompeu Fabra i exfuncionari de la Comissió Europea).
A la Institució Pública Antoni M. Alcover
(carrer del pare Andreu Fernández, 12).

11.00 h

Taller de decoracions de
centres nadalencs
Centres de taula, per a joves i adults:
en aquestes festes en què es reuneix
la família, podreu embellir ca vostra
amb adornaments nadalencs a la taula,
ajudant a crear així l’ambient festiu que
aquestes dates mereixen.
Preu: a partir de 20€ per participant.
A la plaça de ses Verdures.

Ballada amb els grups Galivança
i Es jai de sa barraqueta

De M. Antònia Veny Frau i il·lustrat per
Cati Cànoves Rigo.
La presentació serà a càrrec de Jessica
Campos.
A la Institució Alcover (carrer Pare Andreu Fernández, 22).

Ho organitza el Departament de Festes i
l’Escola Municipal de Mallorquí.
A la plaça de Ramon Llull.

18.30 h

Banda de Música de Manacor:
Cap pela simfònic amb banda
A l’Auditori de Manacor.

DIMECRES
DESEMBRE

Taller de neules adreçat a
infants i adults

11.00 h a 14.00 h

11.00 h a 13.00 h

Tast de xocolata calenta i
activitats infantils
A càrrec de na Sara i l’Associació Casal
de la Pau-S’Altra Senalla.
Al pati de la torre del Palau.

12.00 h

Presentació de l’edició dels
Premis Ciutat de Manacor 2019
A la Institució Pública Antoni M. Alcover
(carrer del Pare Andreu Fernández, 12).

20.15 h

Concert de Nadal d’Ars Antiqua
A l’església del convent.

DILLUNS
DESEMBRE

18.00 h a 20.00 h

A càrrec del Club Atletisme Manacor
A la zona del depòsit d’aigua de la SAM de
la ronda del Port.

ENGALANAT DE FAÇANES DEL 16
DE DESEMBRE AL 7 DE GENER
17.30 h

Taller creatiu de postals
A la rambla del Rei En Jaume.

17.00 h

Actuació amb cercavila de la
Coral de Fartàritx
18.00 h a 21.00 h

Gravació del programa «Un
Nadal de Postal» d’ IB3 TV a la
plaça de sa Bassa
Vine a fer la teva foto-postal de Nadal,
cantar, ballar o contar la teva història.
Raül Valls i Victòria Maldi t’esperen, viu
el Nadal a IB3!

Pista de
patinatge

Xocolatada Gent Gran amb actuació de Madò
Pereta i ball

Adquisió de tiquets a les associacions de Gent Gran
Al pavelló Rafa Nadal Sportscentre.

18.00 h

Decoració de l’envelat

DEL 20 DE
DESEMBRE
AL 6 DE GENER

A la rambla del Rei En Jaume

17.30 h

10.00 h a 20.00 h

Actuació amb cercavila de la
Coral d’Ars Antiqua

Fira de Nadal a la plaça de Ramon Llull
Inscripcions del dia 11 al 29 de novembre a
turisme@manacor.org.

17.00 h a 20.00 h

Tren de Nadal
Comprau al petit comerç i aconseguiu la
vostra entrada de franc. A càrrec de PIMECO-Associació del petit i mitjà comerç de Mallorca.
Dies 20, 21, 22, 27 i 28 de desembre i els dies
3 i 4 de gener.
Ruta 1- dia 20 de desembre. Aturada: rambla
del Rei En Jaume.

19.30 h

Orquestra Simfònica de les Illes
Balears: La Creació, F. J. Haydin
A l’Auditori de Manacor.

20.00 h

Actuació de ball 9Ritme
A la plaça de Ramon Llull.

DISSABTE
DESEMBRE

17.00 h

DIVENDRES
DESEMBRE

DIJOUS
DESEMBRE

17.00 h

17.00 h

6a Caminada Solidària Xendenguets
al començament de la Via Verda

Actuació amb cercavila de la
Coral de l’IMAS

10.00 h a 20.00 h

18.00

Fira de Nadal a la plaça de Ramon
Llull i zona de vianants

S’Ermita cultural. Recital de
la Coral del Conservatori de
Música i Dansa de Manacor

10.00 h

A continuació, xocolata amb ensaïmada a
l’ermita de Santa Llucia.
A càrrec de l’Associació Cultural Sant
Domingo.

17.00 h

I Xerrada esportiva Physio-Run
GD. A l’Espai Na Camel·la.

11.00 h

Inauguració de la pista de patinatge

Atleta convidat: Tòfol Castanyer.

Anunci de l’arribada del pare Noel
Ubicació: carrers comercials del centre
de vianants (recorregut: plaça de Sant
Jaume, Joan Lliteres, Pius XII, Amargura,
pl. Rector Rubí, pl. Weyler, Peral, sa Bassa,
Alexandre Rosselló, Bosch, Mercadal).

En diàleg amb el Cançoner, Glosa
i poesia
Acte organitzat conjuntament amb Mallorca literària, del cicle tardOral.
A la Institució Pública Antoni M. Alcover
(carrer del Pare Andreu Fernández).

Tren de Nadal

10.00 h

Taller «Uns reis ben reciclats» a
la plaça de ses Verdures

20.00 h

17.00 h a 20.00 h
Ruta 1- aturada: plaça del Rector Rubí.

20.00 h

17.00 h a 20.00 h

Arribada del Pare Noel i pintacares
a la plaça del General Weyler

Jornada Lúdica (0-3) a la plaça
del Convent
11.30 h

Els contes de Nadal de na
Catalina Contacontes
Per a infants a partir de 5 anys.
A la Institució Pública Antoni M. Alcover
(carrer del Pare Andreu Fernández).

19.00 h
Exposició de dibuixos i pintura a
pastel a la plaça del General Weyler
21.00 h
Projecció del film Amb el cor al
genoll al Conservatori de Manacor
Col·laboració amb el festival de cine i dansa
Choreoscope. Documental dedicat a la ballarina i coreògrafa valenciana Sol Picó.

DIUMENGE
DESEMBRE

DIMARTS
DESEMBRE

DIMECRES
DESEMBRE

DIVENDRES
DESEMBRE

10.00 h a 14.00 h

10.00 h

17.00 h

17.00 h a 20.00 h

Fira de Nadal

Taller del Cuinadal a Manacor

Precampanades: Horabauxa i
assaig de les campanades

Tren de Nadal

X Duatló invertit de Nadal
A càrrec de l’Associació Esportiva
Manacor i Fetrib.
Al poliesportiu Miquel Àngel Nadal.

La increïble història de l’home
dels nassos
A l’envelat de la rambla del Rei En
Jaume.

11.00 h

18.00 h
Vine a conèixer la bella i la bèstia
A l’envelat de la rambla del Rei En
Jaume.

20.00 h

Concert de nadales infantil

MATINES

A l’envelat de la rambla del Rei En Jaume.

18.30 h

16.30 h

Residència Sèniors.

Parc infantil de Nadal

Concert del dia de Nadal amb
Cap pela
A l’Auditori de Manacor.

19.00 h

Crist Rei.
Sibil·la: Encarna Valero.

A la plaça de Ramon Llull.

17.00 h a 20.00 h

19.30 h

Tren de Nadal

Sant Pau.
Sibil·la: Catalina Gelabert.

Ruta 2- aturada: plaça de Ramon Llull.

20.00 h

19.00 h

Mare de Déu dels Dolors.
Sibil·la: Petra Bauçà.

Quartet de cordes i piano
A l’auditori del Conservatori de Manacor.

DILLUNS
DESEMBRE

A la plaça de Ramon Llull.

8.30 h a 13.00 h

17.00 h
Jocs reciclats. 20 jocs en gran
format de materials reutilitzats i
fusta + «The Vbolit»
A càrrec de Lila juegos reciclados.
A la plaça de sa Mora.

11.00 h a 17.00 h

Diada amb D de Diamonds
Vine a ballar i a divertir-te.
A l’envelat de la rambla del Rei En
Jaume.

Urban Race

11.00 h

A càrrec de Rafa Nadal Sportscentre
Dues curses urbanes de 6 i 11 km.

Visita guiada a la Institució
Pública Antoni M. Alcover

18.00 h

18.00 h

Coneix les tortugues ninja

Taller de creació de les cartes
dels Reis

A l’envelat de la rambla del Rei En Jaume.

Ruta 2- aturada: plaça de sa Mora.

DISSABTE
DESEMBRE

10.30 h

18.00 h

DIJOUS
DESEMBRE

A la pl. de Ramon Llull i zona de vianants.

A l’envelat de la rambla del Rei En
Jaume.

(carrer del Pare Andreu Fernández, 12).

16.30 h

Ludoteca d’en David
A l’avinguda d’Antoni Maura
(entre els carrers Sant Joan i Miquel
Porcel).

Ruta 2- aturada: avinguda d’Antoni
Maura (entre els carrers Sant Joan i
Miquel Porcel).

17.00 h

Actuació amb cercavila de
la Coral del Conservatori de
Música de Manacor
18.00 h

Entrega de les cartes als
patges reials
A la plaça del Convent.

21.00 h

DIVENDRES
GENER

Tren de Nadal

DIJOUS
GENER

17.00 h a 20.00 h

DIUMENGE
DESEMBRE

DISSABTE 28 DE DESEMBRE

11.30 h

11.00 h

17.00 h a 20.00 h

Diumenge de mudat: Vermutada
i concert a càrrec del grup
Desitjazz a la plaça del Palau.

Entrega dels premis del
concurs d’engalanar façanes

Tren de Nadal

Posau-vos guapos i guapes, treis la millor roba que teniu i veniu a passar una
estona agradable.

18.00 h

Concert amb el grup Xubek

A la Sala de Plens de l’Ajuntament de
Manacor.

Ruta 1- aturada: rambla del Rei En
Jaume.

18.00 h

11.00 h

Conte «El petit príncep»
A l’envelat de la rambla del Rei En
Jaume.

A la plaça del Rector Rubí.

Projecció del film ANINA
d’Alfredo Soderguit (Uruguai,
2013, 81 min)
Al Teatre de Manacor.

20.00 h

A càrrec de l’Agrupació Folklòrica Sa
Torre.
A la plaça de Ramon Llull.

Llull i Sebastià Gris

16.30 h

17.00 h

A S’Agrícola.

Taller de
fanalets de Reis
A la plaça de sa Mora.

Actuació amb cercavila
de la Coral
de l’Escola de Música

17.00 h a 20.00 h

11.00 h

Tren de Nadal

Conte de «Na Babuixca
i la caseta de xocolata»

18.00 h

Precampanades infantils a
l’envelat de la rambla del Rei En
Jaume
Veniu a assajar com dir adeu a l’any
d’una manera divertida i animada.
Cadascú ha de dur el seu aliment preferit per assajar les campanades.

23.30 h

Nit de Cap d’Any amb actuació
musical
Veniu a dir adeu a l’any i encetar el
nou en un entorn de bona música
i companyia.

DISSABTE
GENER

Concert del duet format per Toni

DIMARTS
DESEMBRE

DILLUNS
DESEMBRE

Ballada amb motiu de la Diada
de Mallorca

Ruta 2- aturada:
plaça de sa Mora.

A la rambla del Rei En
Jaume.

Sus de les festes a la plaça del
Carme

A l’avinguda de Baix des Cós.

19.15 h

Arribada i adoració al nin
Jesús a la parròquia de Nostra
Senyora dels Dolors
19.45 h

Salutació i repartiment de
caramels

DISSABTE
DESEMBRE
A la plaça de l’Aljub.

Diada amb D de Diamonds
DIJOUS
DESEMBRE

Cavalcada dels Reis

Taller de decoració per penjar
a l’arbre
11.30 h a 18.00 h

A l’avinguda del Parc.

18.45 h

11.00 h a 13.00 h

17.00 h

Poesia a la taula
A càrrec d’Eulària Arlès. Un club del te
i de lectura poètica adreçat a infants a
partir de 9 anys. Places limitades.
Inscripció al 971 82 09 31.
Biblioteca de Porto Cristo.

Al poliesportiu Joan Gomis.

DIUMENGE
DESEMBRE

Arribada dels reis d’Orient

DIMECRES
DESEMBRE

DIUMENGE
GENER
18.00 h

18.00 h

16.30 h a 20.00 h

Fira de Nadal

Inscripcions del dia 11 al 29 de
novembre a turisme@manacor.org.
A l’església Verge del Carme.

11.00 h

Missa de Reis
A la Residència Sèniors.

17.00 h

Taller de genètica per a infants
A càrrec de Maria Oliver Bonet.
Adreçat a alumnes de 4t, 5è i 6è de
primària. Places limitades. Inscripció
al 971 82 09 31.
Biblioteca de Porto Cristo.

Concert a càrrec de Neyla
Yanquis Group
A la plaça Verge del Carme.

DILLUNS
DESEMBRE

DIVENDRES
DESEMBRE

DILLUNS
GENER

18.30 h

20.00 h

Concert de l’Escola de Música de
Porto Cristo
A l’església Verge del Carme.

Demostració de dansa

Taller del Cuinadal

SONEN LES CAMPANES!

Un concert de Nadales participatiu amb
el grup folk Posidònia.
Al Centre de Cultura de Porto Cristo.

Taller de fanalets

Taller «Uns Reis ben reciclats»

A la plaça de l’Aljub.

A la plaça del Carme.

17.00 h

Arribada dels patges d’Orient

DIUMENGE
GENER

19.00 h

DIVENDRES
DESEMBRE

Vine a recordar Porto Cristo els anys 80 i 90.
A la plaça de la Sirena.

11.00 a 13.00 h

A la Casa del Mar.

17.30 h

Horabauxa nadalenca

11.00 h

DIVENDRES
GENER

Taller i exhibició de dansa a càrrec de
l’escola Free Soul Dance Center.
A la plaça del Sol i la Lluna.

DISSABTE
GENER

DILLUNS
DESEMBRE
11.00 h

DIJOUS
GENER

DISSABTE
DESEMBRE
10.30 h

11.00 h

19.00 h

Conte «El petit príncep»

Arribada de Ses Majestats els
Reis d’Orient a la platja

A la Casa del Mar.

11.30 h

Vermutada i concert a càrrec
del grup GBS organ trio
A la plaça de la Sirena.

17.00 h

Taller de flors de paper
Al Centre de Cultura.

BASES DEL CONCURS DE BETLEMS DE PORTO CRISTO
DISSABTE
DESEMBRE

DIUMENGE
DESEMBRE

A l’església Verge del Carme.

11.00 h

Parc infantil de Nadal
A la plaça del Sol i la Lluna.

PRIMERA
La Delegació de Zona Costanera,
amb motiu de la celebració de les
festes de Nadal, convoca el “Concurs de Betlems 2019”, el qual
premiarà aquells betlems que
destaquin per la seva originalitat,
habilitat, materials, etc.
SEGONA
Hi Poden participar totes aquelles
persones i associacions o entitats
ciutadanes que ho desitgin, dins
l’àmbit territorial comprès entre
s’Illot i s’Estany d’en Mas.
TERCERA
Els premis són els següents:
Primer premi: 140 €
Segon premi: 100 €
Tercer premi: 75 €

QUARTA
Les persones interessades a participar ho han de comunicar a les
oficines de la Delegació Municipal
de Porto Cristo, ja sigui personalment o per telèfon, fins el dia 20 de
desembre a les 14.00 h.

SETENA
Es valora el treball manual realitzat, l’originalitat i la laboriositat en l’execució i composició
del conjunt de l’obra. En la construcció dels betlems no es pot utilitzar ni la molsa ni cap altre espècie protegida d’origen silvestre.

CINQUENA
El jurat visitarà tots els betlems
el dia 21 de desembre, a partir de
les 10.00 h.

VUITENA
Per poder concursar, el betlem ha
de representar, com a mínim, tres
dels passatges bíblics tradicionals:
l’anunciació de l’àngel a la Mare
de Déu, l’anunciació de l’àngel als
pastors, el naixement, l’adoració
dels pastors i els Reis Mags.

SISENA
El jurat és designat pel Delegat de
Festes, i està facultat per interpretar les bases d’aquest concurs
i decidir sobre les qüestions no
previstes. La decisió del jurat és
inapel·lable i serà comunicada als
interessats.

NOVENA
La participació en aquest concurs
comporta l’acceptació d’aquestes
bases.

DISSABTE
DESEMBRE

DIUMENGE
DESEMBRE

DIVENDRES
GENER

11.00 h

11.00 h a 13.00 h

18.00 h

Taller de decoració de l’arbre
de Nadal

Taller Decorem s’Illot
Al Centre Sociocultural.

Arribada dels patges reials
per arreplegar totes les cartes
dels nins i nines

DISSABTE
DESEMBRE

DISSABTE
GENER

Ludoteca Decorem ca nostra
Al Centre Sociocultural.

17.30 h

Decoració de la Casa de Nadal

DISSABTE
DESEMBRE

Al Centre Sociocultural.

18.00 h

Arribada del Pare Noel i
recollida d’aliments solidaris
Al Centre Sociocultural.

Taller Bon Any Nou!
Al Centre Sociocultural.

11.00 h a 13.00 h

Taller Dolços Reis!
Al Centre Sociocultural.

17.00 h

Xocolatada amb ensaïmada
Hi col·labora l’Associació 3a Edat.
Al centre de la 3a Edat.

11.00 h a 13.00 h

Taller Bon Any Nou!
Al Centre Sociocultural.

DIUMENGE
GENER

11.00 h a 13.00 h

11.00 h a 13.00 h

DIUMENGE
DESEMBRE

DIUMENGE
DESEMBRE

Hi col·labora el CEIP Talaiot.
Al Centre Sociocultural.

18.30 h

Arribada del Reis d’Orient
al mollet i a continuació
cavalcada
Itinerari: ronda del Matí, c. de la Llisa
i c. de la Vauma i arribada al Centre
Sociocultural.
Si vols que els Reis et portin els regals passa per la delegació de dia 30
de desembre a dia 3 de gener de 9.00
h a 14.00 h o dia 2 de gener de 17.00 h
a 19.00 h.

DILLUNS
DESEMBRE

DIMARTS
DESEMBRE

DIUMENGE
DESEMBRE

17.00 h

17.00 h

11.00 h

Contacontes «La màgia del Nadal»

Taller de bolles per a l’arbre de
Nadal a càrrec de Laura Oliver

Taller «Món de Colorins»

Adreçat a infants a partir de 3 anys.
Places limitades.Inscripció al 971 55 58 97
o a smbiblio15@gmail.com.
A la Biblioteca de Son Macià.

18.30 h

DISSABTE
DESEMBRE

Projecció d’una sel·lecció de curtmetratges
presentats a les edicions celebrades del
festival cinematogràfic macianer.
Organitzat per la comissió del Centenari.
Al saló parroquial.

DISSABTE
GENER

Macianalle Revival

De 17.00 h a 19.00 h

Jocs infantils
A la plaça de l’Església.

19.30 h

17.00 h

Mercadet de 2a mà
Mercat rural de Nadal, amb paradetes de pagesos i artesans de Son Macià. Amb música,
espai de joc 0-3 i bon ambient. A les 19.00 h,
concert de música. A les 20.30 h, cloenda del
centenari. A continuació, gran xocolatada.
A càrrec de la Comissió del Centenari i
Associació Benialpech.
A la plaça de l’Església.

Exposició:

«CentMacià.
Teatre Macianer»
Oberta tots els divendres de
19.00 h a 20.30 h al Centre Cívic.

16.00 h

DIMARTS
DESEMBRE

II Cursa Total Rostoll a Son Macià
A càrrec de Total Team.
Carreres a peu de 5 i 10 km a l’escola
Pere Garau.

19.00 h Matines

Teatre. Representació de l’obra
El rei Herodes

Teatre. Representació de l’obra
El rei Herodes
A càrrec del grup Argelagues Teatre.
Al Saló Parroquial.

DIUMENGE
GENER

20.00 h

A càrrec de Caty i Ramon.
A la plaça de l’Església.

A càrrec del grup Argelagues Teatre.
Al Saló Parroquial.

DISSABTE
DESEMBRE

DIVENDRES
DESEMBRE

A càrrec de Laura Oliver. Adreçat a
infants a partir de 3 anys.
A la Biblioteca de Son Macià.

19.00 h

Arribada dels Reis d’Orient
A la plaça de l’Església.

DIVENDRES
DESEMBRE
11.00 h

Amb aquest missatge l'Ajuntament de Manacor
anima les famílies a no fer diferències a l’hora
de triar jocs i juguetes per als infants, en funció
del seu sexe, i anima també els nins i nines a
redactar cartes als reis mags amb perspectiva de
gènere i des de la llibertat d'imaginar-se jugant a
qualsevol cosa i amb tot. Per això últim, s'ha tornat
enviar un model de carta perquè tot l’alumnat
d’infantil i primària del municipi escrigui els seus
desitjos als Reis d’Orient seguint una senzilla
proposta didàctica per incorporar la perspectiva de
gènere.
Dia 14 de desembre es durà a terme també un taller
dirigit a mares i pares «Educam en Igualtat» a càrrec
d’una psicòloga experta, per tal de donar pautes a
les famílies per rompre amb estereotips de gènere en
l’educació dels seus fills i filles.

Què podem fer les famílies per regalar igualtat?
•

Decidir que hi ha jocs per a nines i jocs per a nins és sexisme! Les juguetes no tenen
gènere i els colors tampoc. La societat assigna encara valors i maneres de comportar-se
diferents a nines i nins (rols de gènere), i una de les maneres més habituals de transmissió
d'aquests valors sexistes als més petits és a través dels jocs i les juguetes. Quan volem
fer un regal sovint el primer en què ens fixam és amb el sexe a qui va dirigit: és per a un
nin o per a una nina? Amb això reduïm les possibilitats de triar la jugueta, i basam les
nostres eleccions en un criteri que hauria de desaparèixer, els estereotips de gènere.

•

DIUMENGE
GENER

DIMARTS
DESEMBRE

Decoració i ambientació al
Centre Cívic

Els jocs i les juguetes eduquen,
socialitzen i transmeten models i rols
socials. Per això, triar bé o ajudar a
triar és molt important perquè els nins i
les nines es desenvolupin en igualtat de
condicions.

És interessant mirar i comentar els anuncis de juguetes en família. Cal educar el sentit
crític. La societat que ens envolta, els dibuixos animats i especialment la publicitat encara
fomenta sovint, i des de ben petits, que les nines vulguin jugar a pepes i cuidar-les, pentinarles, maquillar-les i que els nins vulguin jugar a ser superherois, a lluitar, a competir, etc. I
això té greus repercussions en la vida adulta. El gran poder de la publicitat i els mitjans de
comunicació dificulten la tasca a les famílies, però és important que expliquem als més
petits que no hi ha colors, ni juguetes ni comportaments propis de nins o de nines.

•

És important fomentar en nins i nines l'ús de tot tipus de juguetes, i evitar però aquelles
que promouen la violència. El joc i les juguetes són elements essencials per a la infància,
ja que ajuden a formar la identitat personal de nins i nines. Per això, hem de permetre i
facilitar que el jocs promoguin tot tipus de capacitats i habilitats, que ens serviran llavors
a la vida adulta. Triar jocs adequats per l'edat i que fomentin jugar en grup tant a jocs físics
com psíquics i que requereixin col·laboració i cooperació dels altres és molt important.

18.00 h

•

Per altra banda, és important dedicar un mica de temps a cercar llibres, jocs, videojocs i
juguetes en què nines i nins, dones i homes, tenguin igual protagonisme i siguin referents
positius. Sovint els protagonistes dels contes, llibres, videojocs, etc. que regalam són
homes, o bé hi ha dones i homes molt estereotipats: homes forts, valents, etc. i dones
cuidadores, presumides, delicades, etc. Cal dedicar una mica d'atenció als models
i referents que tenen els més petits per tal de rompre amb la normalització de les
desigualtats.

16.00 h

Arribada del Pare Noel

Arribada dels Reis d’Orient i
cavalcada des del parc fins a
l’església de cala Murada

PL. DE
SA MORA

’A

EN

GD

EI
ASS

P

AD
GUD

C
PAR

PL.
CONSTITUCIÓ

ÓS

ES C

XD

AI
EB

DEL

REN

LT

DE
AV.

PL. DEL
RECTOR
RUBÍ

PL. DES
CONVENT

DA
NGU
AVI

.
PL A
S
DE SA
S
BA

COMPLEX
S’ESTACIÓ

A

AUR

IM

N
NTO

AVIN

PL. DE
RAMON
LULL

V

L

UGA

ORT

EP
IA D

T
AVINGUDA DEL TORREN

NA

SSÈ

MO

EL

AD
ND

VER
LCO

FOTORECLAM
Porto Cristo
S’Illot
Son Macià

R
RE AMB
I E LA
N J DE
AU L
ME

DE
AV.

BÚSTIES
Porto Cristo

TREN
(RUTA 1)

RT

PO

RO

TREN
(RUTA 2)

Dies 20, 21, 22, 27 i 28 de desembre i els dies 3 i 4 de gener

DE NADAL

TRENET

ATURADES

Comprau al petit
comerç i aconseguiu
la vostra entrada
de franc!
A càrrec de:
PIMECO- Associació
del petit i mitjà comerç
de Mallorca.

RUTA 1

17 h - 20 h

RUTA 2

Dies 20, 21 de
desembre i 3 de gener

Dies 22, 27, 28 de
desembre i 4 de gener

20 de desembre:
Aturada:
rambla del Rei En Jaume.

22 de desembre:
Aturada: plaça de Ramon Llull.

21 de desembre:
Aturada:
plaça del Rector Rubí.
3 de gener
Aturada:
rambla del Rei En Jaume.

27 de desembre
Aturada: plaça de Sa Mora.
28 de desembre
Aturada:
avinguda d’Antoni Maura,
(entre els carrers Sant Joan
i Miquel Porcel).
4 de gener
Aturada: plaça de Sa Mora.

