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El Nadal torna a fer-se present pels carrers. Les escoles tanquen, les pla-
ces s’omplen de petits i grans plens d’il·lusió. I amb aquests ingredients 
Manacor mostra una de les seves cares més amables. Crec que per Nadal, 
com en les grans ocasions, Manacor agafa una nova dimensió. Les famí-
lies i les amistats ens reunim a taula i arran de la xemeneia per després 
sortir als carrers engalanats i participar en els actes i les activitats que 
recull aquest programa de festes.

Les festes de Nadal serveixen per gaudir de la gent que estimam i ens re-
tornen la il·lusió de quan érem infants. I en aquest sentit amb cada Nadal 
i amb cada canvi d’any els manacorins i les manacorines vivim aquestes 
festes fent poble i retrobant amistats i gent coneguda pels carrers i les 
places. Us anim a aprofitar la màgia i les activitats per a tota la família que 
durant aquestes festes s’estenen per Manacor gràcies als diferents actes 
d’aquest programa. Contagiau-vos de la il·lusió amb què els infants viuen 
aquestes dates i gaudiu-ne amb les mateixes ganes.  

Molts d’anys, bon Nadal i bones festes!

Catalina Riera 
BAtLESSA DE MANACoR

 
Estic convençut que les persones que vivim a Manacor, la tradició que sa-
bem conservar i la nostra cultura són tres dels grans valors que donen 
caràcter al nostre poble. Amb aquests pilars ben presents i amb la impli-
cació de gran part de les entitats i col·lectius que fan pinya amb l’Ajunta-
ment podem oferir-vos la immensa llista d’actes festius, culturals, comer-
cials i esportius que aplega el programa que teniu a les mans. Hi trobareu 
novetats, més actes que mai, activitats per a tots els gusts, adequades a 
tots els públics i pensades perquè gaudim junts d’aquestes dates tan es-
pecials en diferents espais del municipi.

Una experiència en què cultura, oci i comerç es donen la mà per donar 
forma al Nadal manacorí, pensat per a tot tipus de públics i obert a les 
persones de fora que ens visiten. 

Des de l’Ajuntament i des de totes les entitats i associacions que col·labo-
ren per fer cada vegada més grans aquestes festes, feim feina tot l’any per 
remarcar aquest segell de manacorinitat que ens diferencia i que ens con-
vida sempre a viure la ciutat intensament. Gaudiu-ne i gaudiu del Nadal!

Molts d’anys, bon Nadal i feliç 2019

Mateu Juan 
REGiDoR DE FEStES
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19 h

Encesa de llums de Nadal 
i concert
Plaça de sa Bassa.

19.30 h 

Conferència cantada: Mestre 
Antoni Lleó, bicentenari d’un 
glosador llucmajorer
A càrrec de Miquel Sbert, amb la in-
tervenció de Tomeu Gomila i Pilar 
Reiona (Capocorb sonada pagesa).

institució Pública Antoni M. Alcover. 

10.30 h

inauguració del Betlem

Plaça de ses Verdures.

Amb l’actuació de la Coral de l’IMAS.
Visites del 4 de desembre al 7 de 
gener al Betlem Mallorquí exposat a 
la plaça.
Us convidam a visitar-lo! 
Guaitau bé: ja heu vist quin perso-
natge s’amaga al betlem? Sant An-
toni no hi podia faltar!
Escriviu el vostre nom i telèfon a la 
butlleta indicant on s’amaga sant An-
toni, i depositau la resposta a la bústia 
del betlem. Entre tots els participants 
es farà un sorteig el dia 5 de gener a la 
plaça. Qui guanyi se’n durà la figureta 
de sant Antoni.

DESEMBRE
DIUMENGE

DESEMBRE
DIMARTS

DESEMBRE
DIMECRES

DESEMBRE
DIJOUS

17 h

V Concert de Nadales a Fartàritx
Amb l’actuació de la Banda jove i la Banda 
infantil de Manacor, i de la Coral de Fartàritx.
Després, xocolatada per a tothom.

Plaça de la Concòrdia.

19.30 h 

Concert de Nadal de les 
Corals de Manacor 
Auditori de Manacor.

Coral dels Dolors
Coral d’Adults de l’EMM de Manacor
Coral d’Adults de l’EMM de Porto 
Cristo
Coral de Fartàritx
Coral de l’IMAS
Coral d’Ars Antiqua

19 h

Conferència: Els escriptors 
manacorins en la geografia 
literària
A càrrec de Llorenç Soldevila i Ba-
lart, doctor en Filologia Catalana i 
professor titular de la Universitat 
de Vic.
En farà la presentació el poeta 
Bernat Nadal.

Escola Municipal de Mallorquí.

DESEMBRE  |  DIMECRES DESEMBRE  |  DIJOUS

DEL 2 DE DESEMBRE DE 2018 
AL 6 DE GENER DE 2019

PLAÇA RAMoN LLULL

AtRACCioNS iNFANtiLS

iV Concurs d’aparadors
de Nadal
No us oblideu de fer la ruta pels 
aparadors que participen en el 
IV Concurs d’aparadors de Nadal.
Els comerços vesteixen els seus 
aparadors per lluir ben vistosos 
aquest Nadal. 
Animau-vos a votar al Facebook de 
l’Ajuntament el vostre aparador favorit.



16.30 h

taller de treballs manuals 
nadalencs
2n torn: 18 h
A càrrec d’Ennigulart.
Adreçat a infants de 3 a 7 anys.
Places limitades.  
Inscripció al 971 84 91 27.

Biblioteca Municipal de Manacor.

20 h 

Les altres, proposta 
artística del cicle Amarats, 
a càrrec de Joana Gomila, 
Bàrbara Nicolau i Bàrbara 
Riera
Paraules en acció, ritmes planetaris 
i el foc de la celebració en deliri i en 
revolta. Un tornado, una ventada. 
Volcà. Amarar, mullar alguna cosa 
de manera que quedi de dins i de 
fora penetrada de líquid. Ferment. 
I si cou, és que ens espiga. Perquè 
per parlar de mi, he de parlar de les 
altres.
institució Pública Antoni M. Alcover.

12 h

Ballada popular de Nadal
Amb l’actuació del grup Tramudança.
Ho organitza: Escola Municipal de 
Mallorquí.

Plaça de Ramon Llull.

18.30 h

Concert de Nadal, amb 
la Banda de Música de 
Manacor
Auditori de Manacor.

11.00 h - 13.00 h

Decoram la nostra bossa 
nadalenca de Comerç Just. 
taller familiar
torre del Palau (places limitades).
Les persones assistents podran de-
gustar xocolata calenta de comerç just.
A càrrec de S’Altra Senalla de Manacor.
Tel. 971 55 93 78.

12 h

Presentació dels Premis 
Ciutat de Manacor 2018
institució Pública Antoni M. Alcover

18 h

Mostra solidària d’acrogim i 
zumba a benefici de les persones 
afectades per la torrentada del 
Llevant mallorquí
A càrrec de 9 Gimnàs Manacor.
Sa Bassa.

19 h

inauguració de l’exposició 
Pompeu Fabra. Una llengua 
completa i monòleg dramatitzat: 
Pompeu Fabra, jugada mestra!
Interpretació a càrrec de l’actor 
Òscar Intente.
Ho organitza: Servei Lingüístic.
Escola Municipal de Mallorquí

20 h

Concert detony Frontiera 
amb Revival
teatre de Manacor.

18 h

Nadalejant
Contacontes a càrrec de Lídia Clua
Adreçat a infants a partir de 3 anys.

Biblioteca Municipal de Manacor.

13.30 h

Dinar de Nadal de les 
associacions de gent gran del 
municipi de Manacor
La Salle.

Hi col·laboren les associacions de 
gent gran del municipi de Manacor.

20 h

Presentació del Llibre de les 
calitges, de Miquel Sbert
A càrrec de Miquel Cardell, periodista.

institució Pública Antoni M. Alcover.

DESEMBRE  |  DIUMENGE

DESEMBRE  |  DIMARTS

DESEMBRE  |  DIMECRES

DESEMBRE  |  DISSABTEDESEMBRE  |  DIVENDRES

2018

14, 15, 21, 22, 28 I 29 DESEMBRE
4 I 5 GENER  ·  10 h - 20 h

CENtRE DE ViANANtS

MERCADET DE NADAL



17.30 h

Arribada del Pare Noel
Centre de vianants.

A càrrec de l’Associació 3 potes.

19 h

inauguració de l’exposició 
Fusions
Escultures de ferro i arrels 
d’ullastre de Toni de la Mata i 
Rafel Cifre.
Centre Sociocultural de Manacor,  
c. de Pius Xii, 5.

L’exposició estarà oberta els dies 27 
i 28 de desembre de 9 h a 13 h i els 
dies 2, 3 i 4 de gener de 17 h a 20 h.

 
20 h

Concert de nadales
Versions d’un repertori de nadales 
tradicionals mallorquines amb acom-
panyament instrumental, a càrrec de 
l’agrupació Música Nostra.

institució Pública Antoni M. Alcover.

10.30 h

iX Duatló de Nadal 
Poliesportiu Miquel Àngel Nadal.

A càrrec de la Federació Balear de Triatló.
Més informació al tel. 607 40 86 96.

Matines, Cant 
de la Sibil·la 2018 
(Patrimoni Immaterial de la Humanitat 
per la Unesco).

 
Espai de joc i tallers 
per a famílies amb 
infants de 0 a 3 anys
Claustre de St. Vicenç Ferrer.

10 h

taller de música en família
Jocs, cançons i recitat per gaudir en 
família.
A càrrec de Júlia Acosta i Esther Díaz.

10.45 h 

taller d’art
Elaboració d’una panera màgica on 
dipositar els mòbils en arribar a casa.
A càrrec de M. Antònia Mas i Ana 
Martínez.

 
11.15 h

taller de contacontes 
Les girafes no poden ballar: un conte 
musicat amb valors, on na Groga i la 
música en directe són els protagonistes. 
A càrrec de músicAtres (Júlia Acosta, 
Esther Díaz i Antònia Bassa)

DESEMBRE  |  DIVENDRES DESEMBRE  |  DISSABTE

DESEMBRE  |  DIUMENGE DESEMBRE  |  DILLUNS

10.00 h - 18.00 h

taller de 25 jocs reciclats + 
carrusel + “the vbolit” (carros) 
+ 10 jocs de gran format de 
materials reutilitzats i fusta
A càrrec de Lila juegos reciclados.
Plaça de sa Mora.

17 h Capella de la Residència. 
Sibil·la: Llucia Nicolau Vicenç

18.30 h Monestir de la Santa Família 
de les benedictines 
Sibil·la: Cristina Brunet.

18.30 h Vicaria de Son Negre. 
Sibil·la: Maria Antònia Gomila.

19 h Parròquia de Crist Rei. 
Sibil·la: Encarna Valero Nieto.

19 h Església de Fartàritx.  
Sibil·la: Ariadna Navarro Grimalt.

19.30 h Parròquia de Sant Pau.  
Sibil·la: Maria Bel Sirer.

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



DESEMBRE  |  DIMARTS

DESEMBRE  |  DIMECRES

DESEMBRE  |  DIJOUS DESEMBRE  |  DISSABTE

20 h

Concert de Nadal de Cap Pela
Auditori de Manacor.

9.45 h - 13.00 h

iii Rafa Nadal Sports Centre 
Urban Race by Mallorca 
Sotheby’s
Rafa Nadal Sports Centre.

A benefici de les persones afectades 
per les inundacions del llevant ma-
llorquí.

A les 9.45 h Urban Race Kids i jocs in-
fantils (dins el recinte) i a les 10.30 h 
Urban Race (6 i 11 km dins Manacor).

Les primeres 500 persones inscrites 
tendran camiseta.

Inscripcions: www.elitechip.com.

16.30 h - 19.30 h 

Ludoteca de Jardí 
Espai de jocs no dirigits per a totes 
les edats.

Plaça de Sant Jaume.

10.00 h - 13.00 h

taula de Joc infinit 
A càrrec d’Ennigulart.

Plaça del Rector Rubí.

11.00 h - 13.00 h

Nadal i Comerç Just
Activitat infantil a càrrec de S’Altra 
Senalla de Manacor 
Les persones assistents podran de-
gustar xocolata calenta de comerç 
just.

Pati de la torre del Palau.

11 h

Visita guiada a la institució 
Alcover
Per conèixer aquest casal restaurat i 
l’espai museogràfic dedicat a Antoni 
Maria Alcover.

17.30 h

Projecció 39 escalons
teatre de Manacor.

DESEMBRE  |  DIVENDRES

17 h

Entrega de cartes als patges 
dels Reis d’orient
A la plaça des Convent.

Aladí i la llàntia 
meravellosa
Musical per a tota la família
 
26, 27, 28 i 29 de desembre 
a les 19:30 h, dia 30 a les 12 h 

Auditori de Manacor.



20 h

Concert de Cap d’Any (valsos 
i polques) 
A càrrec de l’Orquestra Simfònica 
de les Illes Balears. 
Auditori de Manacor.

10.00 h – 12.00 h

taller de legos amb Història
A partir de l’observació dels detalls 
arquitectònics de l’edifici medieval 
de la torre dels Enagistes, que és 
on hi ha ubicat el Museu d’Història 
de Manacor, cada participant cons-
truirà una maqueta d’aquest casal 
emblemàtic. Activitat familiar.
Edat: de 6 a 12 anys.
Cada participant ha de dur els seus 
propis legos.
Inscripció fins dia 2 de gener:
971 84 30 65.

Museu d’Història de Manacor.

13.30 h

Entrega de premis del iV 
Concurs d’aparadors de Nadal
Ajuntament de Manacor.

17.30 h

Contes per a infants a partir 
de 3 anys: S’acosten els 
Reis! i sabeu què els va 
passar pel camí?
institució Pública Antoni M. Alcover.

10.30 h

taller “Uns Reis ben 
reciclats”
Per a infants a partir de 3 anys.
A càrrec d’Escull Solidari.
A més, sorteig de la figureta de sant 
Antoni que s’amaga al Betlem.

Plaça de ses Verdures.

GENER 
DIMECRES

GENER
DIJOUS

GENER
DIVENDRES

GENER
DISSABTE

18 h

Espectacle de dansa 
A càrrec d’Estudio Ivanna.

18.20 h

Sortida dels Reis d’Orient de la torre 
de ses Puntes

18.45 h

Cavalcada dels Reis cap a la parròquia 
de Nostra Senyora dels Dolors

19.15 h

Arribada i adoració al nin Jesús a la pa-
rròquia de nostra senyora dels Dolors

19.45

Salutació i repartiment de caramels

11 h

Missa de Reis
A la Residència Novaedat.

18.00 h - 20.30 h

Reis en línia
A càrrec de la 2a Edat 
de Manacor

Plaça Ramon Llull.

Arribada dels 
Reis d’orient

GENER
DIUMENGE

DESEMBRE  |  DIUMENGE

11 h

Concert de comiat de l’any 
Perquè els infants també tenen dret a 
acomiadar l’any amb campanades i raïm.
A càrrec de Maria Bimbolles.
Hi col·labora: Estudi 9Ritme
Plaça del General Weyler.

DESEMBRE  |  DILLUNS

23.30 h

Nit de Cap d’Any
Plaça del General Weyler.



17 h

Mercadet de Nadal
Plaça de l’Església.

18 h

Cicle de música per a infants
Artefactes musicals.

Centre de Cultura de Porto Cristo.

DESEMBRE�
DIUMENGE

DESEMBRE
DIMECRES

DESEMBRE  |  DIVENDRES

DESEMBRE  |  DIVENDRES

DESEMBRE  |  DISSABTE

18 h

Cicle de música per a infants
Miquetes i cançons.

Centre de Cultura de Porto Cristo.

17.30 h

taller de pintura
A càrrec d’Antoni Jesús Ballester.
Adreçat a infants de primària. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia 
a la mateixa Biblioteca.

Biblioteca de Porto Cristo.

10.00 h - 14.00 h

Mercat de 2a Mà 
Plaça del Sol i la Lluna.

17 h

taller de decoració per 
a l’arbre de Nadal amb 
materials reciclats
oficina Municipal de Porto Cristo.

DESEMBRE  |  DIUMENGE

DESEMBRE  |  DIMARTS

DESEMBRE  |  DILLUNS

11 h

Decoració i muntatge de 
l’arbre de Nadal 
Plaça de l’Aljub

19 h

Concert Coves del Drach
A càrrec del Cor Mestres cantaires de 
la UIB.
Recaptació a benefici dels afectats de 
la torrentada de Llevant.
Preu entrada: 10 €.
Venda d’entrades: Farmàcia C. Go-
mila, Comercial Colau, Supermercat 
Ca Na Marisol.
Entrada a la cova a les 18.30 h.

17.30 h

Contacontes de Nadal Les 
contadores
Un projecte de la Fundació Mallorca 
Literària, amb Francesca Vadell.
Un contacontes de descoberta de 
dones inspiradores per a infants a 
partir de 6 anys.

Biblioteca de Porto Cristo.

20.15 h

Concert de Nadal de l’Escola 
de Música de Porto Cristo 
Església de Ntra. Sra. del Carme.



DESEMBRE  |  DIVENDRES

DESEMBRE  |  DILLUNS

DESEMBRE  |  DIJOUS

DESEMBRE  |  DISSABTE

18 h

Cicle de música per a infants
La màgia d’en Cotonet
Centre de Cultura de Porto Cristo.

19.30 h

Matines i cant de la Sibil·la
Església Ntra. Sra. del Carme.

17 h

Arribada dels patges reials 
per col·locar la bústia reial 
defora de l’oficina municipal
Plaça de l’Església.

La bústia estarà col·locada fins dia 4 de 
gener per arreplegar totes les cartes 
dels nins i nines de Porto Cristo.
Després hi haurà xocolata amb ensaï-
mades per a tots els nins i nines assistents.

11 h

taller infantil Cuinadal
Taller de cuina infantil.
A càrrec de 3 Potes.

oficina Municipal de Porto Cristo.

19 h

Cinema Club Petit Nautilus: 
El Nadal del senyor 
Branquilló i l’escombra 
voladora
Centre de Cultura de Porto Cristo.

11 h

taller de fanalets per anar 
a esperar els Reis d’orient
Cal inscripció  prèvia a la
mateixa Oficina Municipal.

oficina municipal de Porto Cristo.

GENER 
DIMECRES

GENER
DIJOUS

19 h

Arribada de Ses Majestats 
els Reis d’orient
Platja de Porto Cristo.

GENER
DISSABTE

Bones Festes!

DESEMBRE  |  DIJOUS

17.30 h

taller d’Arqueologia a càrrec 
d’Aldarq
Adreçat a infants de primària. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia a la 
mateixa biblioteca.

Biblioteca de Porto Cristo.



S,ILLOT

DESEMBRE  |  DIJOUS

DESEMBRE  |  DJIOUS

GENER
DIJOUS

9.00 h - 13.00 h

Decoram l’arbre de Nadal
Plaça del Llop.
Hi col·labora CEIP Talaiot.
Tothom pot aportar la seva decoració.

17 h

El conte dels Reis Mags 
(ben explicat) 
Després de la fantàstica història 
farem la carta que enviarem als Reis 
d’Orient.
A càrrec d’Escull Solidari.
oficina delegació de s’illot.

11.30 h - 13.00 h

Arribada dels patges Reials 
per arreplegar totes les 
cartes dels nins i nines
A càrrec d’Escull Solidari.
Delegació de s’illot.

GENER
DISSABTE

18.30 h

Cavalcada de Reis, arribada 
amb barca al mollet de s’illot
(sortida del c. Pagell, av. Pins, camí 
de la Mar, plaça Savina, passeig Ro-
sella, plaça del Llop i arribada al po-
liesportiu).
Després, entrega de regals i festa 
infantil amb animació al poliesportiu 
de s’Illot.

DESEMBRE  |  DIVENDRES

12 h

Xocolatada i festa de Nadal 
Organitzada per l’APIMA CEIP Talaiot 
i Innova Talaiot .
Davant l’escola CEiP talaiot.

SON MACIÀ

DESEMBRE  |  DILLUNS

GENER  |  DISSABTE

 
Matines i cant de la Sibil·la
Església del Cor de Jesús.

19.30 h

Arribada dels Reis d’orient

DESEMBRE  |  DIUMENGE

DESEMBRE  |  DIVENDRES

10 h

i Cursa total Rostoll a Son 
Macià
Carrera a peu
Part de la recaptació anirà a benefici 
de les persones afectades per la to-
rrentada del Llevant.
Hi haurà diverses curses per a nins 
i nines de totes les edats, i dues dis-
tàncies per a adults (5 i 10 km)
Ho organitza: Club Esportiu Total Team
Inscripcions: www.elitechip.com o el 
mateix dia de la prova.

A l’Escola del poble.

17.00 h - 18.30 h

Conta contes: L’Erugueta 
goluda
Monitora: Carme Galmés.
Per a tots els públics.
No és necessària inscripció.

Biblioteca de Son Macià.

DESEMBRE  |  DIMARTS

17.00 h - 18.15 h

taller de treballs manuals: 
decoram el nostre arbre de 
Nadal
Monitora: Laura Oliver.
Destinat al públic en general.
És necessària inscripció prèvia a la 
biblioteca, o al telèfon 971 55 58 97 
o al correu electrònic smbiblio15@
gmail.com

Biblioteca de Son Macià.



CALA
MURADA

cales de
mallorca

DESEMBRE  |  DILLUNS

GENER  |  DISSABTE

16 h

Arribada del Pare Noel 
Centre Cívic.

18h

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

Dona-li Dues voltes!

per nadal regala igualtat

tenen gènere
les juguetes?

Els jocs i les juguetes eduquen, socialitzen i transmeten models i rols so-
cials. Per això, triar bé o ajudar a triar és molt important perquè els infants 
es desenvolupin en igualtat d’oportunitats.

Què podem fer les famílies per regalar igualtat?

• triar les juguetes sense pensar “és per a un nin o per a una nina?” 
Decidir que hi ha jocs per a nines i jocs per a nins és sexisme! Les 
juguetes no tenen gènere, i els colors tampoc.

• Mirar i comentar els anuncis de juguetes en família. 
Hem d’educar el sentit crític. És important que expliquem als infants 
que no hi ha colors, ni juguetes, ni comportaments propis de nins o de 
nines.

• Fomentar que els nins i les nines juguin amb tota classe de juguetes, 
evitant les que promouen la violència. 
El joc i les juguetes ajuden a formar la identitat personal, promouen 
les capacitats i habilitats que serviran a la vida adulta.

• Cercar llibres, jocs, videojocs i juguetes en què nines i nins, dones i 
homes, tenguin igual protagonisme i siguin referents positius. 
Cal que prestem atenció als models i referents que tenen els nostres 
infants per rompre amb la normalització de les desigualtats.
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Dies 21, 28 de desembre 
i 4 de gener.

Amb aturades a la rambla del Rei 
En Jaume, av. de Baix des Cós, 
av. del Torrent.

*Rambla del Rei En Jaume
C.Mare de Déu de la Neu
Avinguda de Baix des Cós
*cantonada c. 2 de Maig
Avinguda del Parc
Passeig d’Antoni Maura
C. de l’Amargura
C. d’Antoni Galmés, Folklorista
Avinguda des Torrent
*cantonada c. Nou
Avinguda de Mossèn Alcover
Ronda del Port
*Rambla del Rei En Jaume 

Dies 22, 29 de desembre, 
3 i 5 de gener.

Amb aturades a la pl. de sa 
Mora, pg. d’Antoni Maura, 
av. del Torrent

*Pl. de sa Mora
Via de Roma
Pl. de Sant Jaume
C. de Joan lliteres
Pl. de sa Bassa
C. de Pius XII
Passeig d’Antoni Maura
*cantonada c. de la Caritat
Avinguda del Parc
Via de Portugal
Pl. de Ramon Llull
Avinguda des Torrent
*cantonada c. Nou
Avinguda del Tren
* Pl. Sa Mora

TRENET DE NADAL 17 h - 20 h

Comprau al petit 
comerç i aconseguiu 
la vostra entrada de 
franc!

A càrrec de:
PIMECO- Associació 
del petit i mitjà comerç 
de Mallorca

PAtGES

BÚStiES

FotoRECLAM

AtRACCioNS 
iNFANtiLS

CoR DE NADAL

tREN 
(RUtA 1)

tREN 
(RUtA 2)

PL. DES
CONVENT

PL.
CONSTITUCIó

SON FANGOS

COMPLEx
S’ESTACIó

FOTORECLAM · TAMBÉ A PORTO CRITO, S’ILLOT I SON MACIÀ.




