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Les festes nadalenques són unes de les dates
més esperades de tot l’any i volem que enguany
siguin una mostra més del nostre compromís
de retornar les festes a la gent de Palma.

Eva Frade Bravo

Regidora de Participació Ciutadana i
Coordinació Territorial

Les diferents festivitats que se celebren a
la nostra ciutat són una de les formes més
dinàmiques que tenim tots els ciutadans
de festejar, compartir i enriquir el teixit
social que ens envolta. Des del nou equip
de Participació Ciutadana volem aconseguir
una major participació dels veïns i veïnes de
Palma a les diferents festes que celebram
al llarg de l’any a la ciutat, i fer-les així cada
vegada més nostres. És un dels nostres
objectius convertir les nostres festes en una
eina de trobada i de participació ciutadana.
És per aquest motiu que enguany us presentam
unes festes nadalenques amb un programa
ple d’activitats, amb propostes per a infants,

per a majors o per a gaudir-ne junts en família,
pensant molt especialment en els principals
protagonistes del Nadal: els nins i nines.
Vull animar tots els ciutadans i ciutadanes a
participar als actes prevists, especialment les
jornades solidàries i les rutes pels casals de
barri, perquè amb la participació de tots els
carrers de Palma estiguin veritablement plens
de l’esperit propi de les festes nadalenques.
Us desitj que passeu unes bones festes de
Nadal i que el 2016 sigui un any de canvi i de
transformació per a tota la ciutat, i estigui
ple d’esperança i desitjos, especialment per a
aquelles persones més necessitades.
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Les festes nadalenques arriben a Palma amb
un ampli programa d’activitats per a gaudir,
més que mai, de la convivència als nostres
carrers. L’encesa de llums de Nadal s’estén
enguany a més barriades, perquè tota la
ciutat torni a participar de l’ambient de festa.
A Palma trobareu propostes per a tots els
públics, pensant especialment en la il·lusió
dels més petits.
Són, aquests, dies molt familiars, en els
quals les diferents generacions tenen un
temps preciós de trobada per a intercanviar
experiències i viure moments que amb el
temps esdevindran records inoblidables.
En aquests dies de celebració i molta més
activitat tenim també l’oportunitat de ser
ciutadans conscients i posar en pràctica el
consum responsable, fer ús del transport
públic i reciclar els residus, amb l’objectiu
compartit que aquestes siguin unes festes
sostenibles.

Palma és una ciutat plural, que manté les
tradicions pròpies d’aquestes dates però
alhora s’obre a la diversitat, i aquesta és una
de les nostres riqueses com a societat. La
solidaritat és molt present en aquests dies, tot
i que com a batle també vull tenir-la present
durant tot l’any com un valor actiu de la nostra
ciutat.
En nom de l’Ajuntament, don les gràcies a totes
les persones i entitats que heu col·laborat amb
nosaltres per a crear un complet programa de
festes i anim tothom a participar-hi.
Us desitj que passeu unes bones festes de
Nadal i que el 2016 sigui un magnífic any per
a tota la ciutat.
Molts d’anys!

José Hila Vargas
Batle de Palma

Betlems
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Agrupació de
Betlemistes Fco.
Rosselló de les
Balears

Betlem de la Parròquia de Crist Rei

Betlem Monumental d’El Corte Inglés

Exposició de Betlems del Món
Centre Gallec

Del 26 de novembre al 7 de gener
7a planta - àtic
Av. d’Alexandre Rosselló, 12-16
De 9.30 a 21.30 h

Betlem del Centre Comercial C&A
Del 3 de desembre al 20 de gener
Pati del Centre Comercial
C. de Sant Jaume, 2
De 10 a 13 h i de 16 a 21 h

Betlem Hebreu Monumental

Del 24 de desembre al 20 de gener
Parròquia de Santa Catalina Thomàs
Pl. de Santa Pagesa, 5
Feiners de 10.30 a 12 h i de 19 a 20.45 h
Diumenges i festius de 8 a 13 h i de 17 a 20 h

Betlem del Centre d’Història i Cultura
Militar de les Balears
Del 2 de desembre al 10 de gener
C. de Sant Miquel, 69 bis
D’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Dissabtes de 10.30 a 13.30 h

Betlem de la Immobiliària Palmer
C. de Llucmajor, 63-65. El Molinar
Feiners de 9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h
Tel. 971 240 121

Betlem de la Immobiliària Palmer II

Exposició permanent al mostrador
C. del Vicari Joaquim Fuster, 25 A, baixos. El Molinar

Del 22 de desembre al 7 de gener
C. de Baltasar Valentí, 32 A. El Viver
Dimarts, dijous i dissabtes de 19 a 20 h
Diumenges de 10 a 11 h

Del 16 de desembre al 20 de gener
C. de la Singladura, 2. Can Pastilla
Dimarts, dijous i dissabtes de 16 a 22 h
Visites concertades al tel. 609 780 783

Betlem de la Parròquia de la Sagrada
Família
Del 15 de desembre al 8 de gener
C. de Son Alemany, 6, baixos. Son Oliva
De dilluns a divendres de 17.30 a 19.30 h
Dissabtes de 10.30 a 13 h i de 17.30 a 20 h
Diumenges d’11 a 12.30 h i de 18.30 a 19 h

Betlem Diorama Mueble Casas
Del 15 de desembre al 6 de gener
C. de Llucmajor, 54. El Molinar
Exposició permanent al mostrador

Betlem Diorama Carju Perruquers

Ajuntament de Palma
Betlem de Cort

Del 27 de novembre al 6 de gener
Pl. de Cort, 1
Feiners de 9 a 21 h
Diumenges i festius de 10 a 21 h

Betlemistes de Mallorca
Betlem de l’església de
Sant Antoni Abat (Son
Ferriol)

Del 8 de desembre al 17 de gener
C. de la Blatera, 49. Son Ferriol
Dissabtes a les 19.30 h
Diumenges i festius a les 10 i a les 19.30 h

Betlem de l’església de Sant Roc
(Son Roca)
Del 14 de desembre al 17 de gener
C. del Reverend Gabriel Bestard, 12
Feiners de 18.30 a 20.30 h
Diumenges i festius de 10.30 a 12.30 h

Betlem Mallorquí

Del 15 de desembre al 6 de gener
Pl. del Bisbe Berenguer de Palou, 11
Exposició permanent al mostrador

Del 5 de desembre al 6 de gener
Centre Cultural La Misericòrdia
Pl. de l’Hospital, 4
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Betlem del Bar Sense Món

Betlem del Mercat de Santa Catalina

Del 5 de desembre al 6 de gener
C. de Sant Jaume amb c. de Can Armengol
De dilluns a divendres de 8 a 14 h i de 18 a 22 h
Dissabtes i diumenges de 18 a 22 h

Betlem de Tolo Roca (particular)
C. de Joan Mascaró i Fornés, 110, baixos
Visites concertades al tel. 661 06 09 60

Del 25 de novembre al 17 de gener
Pl. de la Navegació, s/n
Horari: el del mercat

Betlem del Banco Santander
Del 10 de desembre al 6 de gener
Av. d’Alexandre Rosselló, 11
Feiners de 9 a 14.30 h

13 de desembre
Ballada mallorquina de Nadal
amb grups,
Federació de Música i Balls de Mallorca
Parc de les Estacions
12 h

15 de desembre
Escola Municipal de Teatre Mostra de final de trimestre dels
grups Adult i Jove
Teatre Municipal Mar i Terra
18 h (entrada gratuïta fins a completar
cabuda)

19 de desembre
Escola Municipal de Teatre Mostra de final de trimestre dels
grups Infantil, Pre-adolescent i
Adolescent
Teatre Municipal Mar i Terra
10 h (entrada gratuïta fins a completar
cabuda)

24 de desembre
Concert de nadales a càrrec de
l’Agrupació Coral Femenina de
Sant Francesc
Passeig del Born
12 h

26 de desembre
La companyia dels Músics
Viatgers presenta Els músics de
Bremen

26, 29 de desembre i 2 de gener a les 18 h
5 de gener a les 12 h
Teatre Municipal Mar i Terra €

27 de desembre
La companyia dels Músics
Viatgers presenta Els contes de
ma mare l’oca
27 de desembre a les 12 h
30 de desembre a les 18 h
3 de gener a les 12 h
Teatre Municipal Mar i Terra €

2 de gener
4t Festival ‘Un Nadal de
Pallassos’ presenta la companyia
Reciclown amb En punt i a punt
Teatre Municipal Catalina Valls
18 h €

3 de gener
4t Festival ‘Un Nadal de
Pallassos’ presenta la companyia
Mr Carrot amb One Man Show

Teatre Municipal Catalina Valls
18 h €

4 de gener
4t Festival ‘Un Nadal de
Pallassos’ presenta la companyia
Galuccy Katafalco amb Riurem
junts
Teatre Municipal Catalina Valls
18 h €

6 de gener
L’Adoració dels reis d’Orient, de
Llorenç Moyà
Ses Voltes
12 h

4t Festival ‘Un Nadal de
Pallassos’ presenta la companyia
Les Clin Clan Clown amb Les Clin
Clan Clown presente…
Teatre Municipal Catalina Valls
18 h €
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Música i escena

Música i escena
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27 de novembre

Activitats

Encesa dels llums de
Nadal
Pl. de Cort

17.45 h Cercavila Nit
il·luminada de Nadal: porta de
Sant Antoni, c. del Sindicat, pl.
Major, pl. del Marquès del Palmer,
c. de Colom i pl. de Cort
Cercavila del Circ Bover:
pl. d’Espanya, c. de Sant Miquel,
pl. Major, pl. del Marquès del
Palmer, c. de Colom i pl. de Cort
Cercavila de la Banda
Xeremiers Ciutat de Mallorca
i els Capgrossos de la Sala:
passeig del Born, c. de la
Constitució, pl. del Rosari, c. de
Sant Domingo, c. de Jaume II,
pl. del Marquès del Palmer, c. de
Colom i pl. de Cort
19 h Actuació de la Coral
Juvenil de Joventuts Musicals
de Palma (coral filial de la
Coral Universitat de les Illes
Balears)
Pianista acompanyant: M.
Antònia Gomis

Director: Santiago Francia
19.20 h Manifest de l’Associació
d’Amics del Poble Sahrauí i
Escola en Pau
19.30 h Encesa dels llums de
Nadal, inauguració del Betlem
de Cort i Bústia Reial
19.35 h Actuació de les Corals
Infantils de Joventuts Musicals
de Palma (coral filial de la
Coral Universitat de les Illes
Balears)

28 de novembre
10.30 h Noctàmbuls presenta
L’ipad de Ramon Llull
Visites guiades a l’edifici de
l’IES Ramon Llull

Companys Teatre de
Ponent presenta Cambó

27 i 28 de novembre a les 20.30 h
29 de novembre a les 19 h
Teatre Sans €

12 h Circ Bover presenta
Vincles

Totimolt - Arsis
Produccions Musicals
presenta Un Quixot de
cine

27 i 28 de novembre a les 18 h
29 de novembre a les 12 h
Teatre Municipal Catalina Valls €

Any Ramon Llull Centenari de l’Institut
Balear

Heroes Tribut Band

Teatre Municipal Mar i Terra
21 h €

I Festival Internacional
de Impro en las Islas
Baleares (FIIB)

27 i 28 de novembre
IES Ramon Llull

Teatre Municipal Xesc Forteza €

27 de novembre
18 h Produccions del Mar
presenta Phantasticus
Jornada de portes obertes a
l’Escola Superior de Disseny de
les Illes Balears
20 h Sessió de música
electrònica amb Bertu Coll &
Miquel Tomàs

Grup de Teatre Nostra
Terra presenta Riquet
es des puput i Clotilde
insatisfecha

Teatre Parroquial Nostra Terra
C. de Contestí, 13
20.30 h

28 de novembre
Barridiades

Pl. de les Cales de Mallorca (Son
Cladera)
De 10.30 a 13.30 h

Teatre de Barra - final 7a
edició Eròtic Bar
Teatre Municipal Mar i Terra
20 h €

Cicle de cinema ‘La
Transició: 40 anys’
- Ópera prima de
Fernando Trueba

Teatre Municipal Catalina Valls
18 h €

5 de desembre
Idò Swing - Congrés de
Swing i de Ball Lindy Hop

5 de desembre de 12.30 a 19.30 h
6 i 7 de desembre de 16 a 22 h
Teatre Municipal Mar i Terra €

Nordic Walking a Palma
Informació i inscripcions a
nordicwalking@palma.es
Parc de Son Gibert (el Viver)
De 10 a 12 h

Dia Internacional del
Voluntariat

3 de desembre
Taller de cuina per un
Nadal lowcost

3, 10, 17, 24 i 31 de desembre
de 17.30 a 19.30 h
Centre Flassaders
Tel. 971 214 027 €

4 de desembre
Banda Municipal de
Música de Palma
Nit perfumada

Conservatori de Música i Dansa
de les Illes Balears
19.30 h

Parc de les Estacions
D’11 a 18 h

7 de desembre
La Mona Ilustre presenta
Juan Salvador Tramoya
7 i 8 de desembre a les 20.30 h
Teatre Sans €

9 de desembre
Punt d’intercanvi i
recollida de juguetes a la
ludoteca
Del 9 de desembre al 4 de
gener
Centre Flassaders

12 de desembre
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“Per Nadal, disseny a
Bellver”. Mostra de
Joves Dissenyadors

Activitats

1 de desembre

12 i 13 de desembre de 10 a
14 h
Castell de Bellver

10 de desembre
Sociedad Musical
Instructiva Santa Cecilia
(Banda de Son Rapinya)
Concert de Nadal
Teatre Municipal Xesc Forteza
20.30 h €

11 de desembre
Adela Ferrer en concert
Vestida de vos
Teatre Municipal Mar i Terra
21 h €

Dansa’t Flashmob

Pl. d’Espanya, pl. Major, passeig
del Born, parc de la Mar i pl.
S’Escorxador
De 18 a 21 h

Caetaneando en concert
Teatre Municipal Mar i Terra
20 h €
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13 de desembre

Activitats

Espectacle de Nadal
Solidari a càrrec de
l’Escola de Dansa
Francisca Tomàs
Teatre Municipal Xesc Forteza
A les 12.30 i a les 19.30 h €

Mercat nadalenc suec
Pl. de Cort
17 h

17 de desembre
Trui Espectacles
presenta
3 nits sense dormir

17 de desembre a les 20.30 h
18 de desembre a les 20.30 h
19 de desembre a les 18 i a les
20.30 h
20 de desembre a les 18 h
Teatre Municipal Catalina Valls €

18 de desembre
Ultramarinos de Lucas
presenta Pezes
18, 19 i 20 de desembre a les
19 h
Teatre Sans €

Barridiades

Pl. de Can Cavalleria (Sant Jaume)
De 10.30 a 13.30 h

Pl. Major, c. de Colom i pl. de Cort
19.40 h

Pl. de Cort
20 h

Auditori del Conservatori
Superior de Música de les Illes
Balears
19.30 h

19 de desembre

Processó de nins del cor
suec

Concert nadalenc a
càrrec dels nins del cor
suec

Banda Municipal de
Música de Palma i
Banda del Conservatori
Professional de Música
i Dansa de Mllorca Per
Nadal sona la Municipal

Concert de nadales
a càrrec d’Aires
Mallorquins i Rondalla
de Bellver
Teatre Municipal Xesc Forteza
21 h

Concert homenatge a
Forats Negres
Teatre Municipal Mar i Terra
21 h €

Concert de nadales
a càrrec de la Banda
Xeremiers Ciutat de
Mallorca
Església de Sant Felip Neri
19.30 h

21 de desembre
Els tallers de Cada dia
IB3 TV: Felicitacions
nadalenques
Pl. de Madrid
18 h

Miguel Gavilán presenta
Això és màgia (2a edició)

Trencaclosques
Teatre Municipal Catalina Valls
18 h €

Del 25 de desembre al 3 de gener
Divendres a les 20.30 h i
dissabtes i diumenges a les 12 i
a les 20.30 h
Teatre Sans €

TempsXtu (servei per a
infants de 3 a 9 anys)

28, 29 i 30 de desembre / 4 de
gener, de 16.30 a 19.30 h
2 de gener de 10 a 14 h
Centre Flassaders
Tel. 971 214 027 €

31 de desembre
Revetla de Cap d’Any i
tradicionals campanades
Pl. de Cort
23 h La Movida Band

28 de desembre

26 de desembre
VI Copa Nadal de
Natació

Moll de les Golondrines
Tel. 971 200 004
D’11 a 12 h €

Taller intergeneracional
“Ens movem amb el cos”
(de 5 a 80 anys)
28 i 30 de desembre de 10.30 a
11.30 h
Centre Flassaders
Tel. 971 214 027 €

29 de desembre
Contes d’arreu del món
Centre Flassaders
D’11 a 13 h

Festa de l’Estendard

29, 30 i 31 de desembre
Més informació a la pàgina 13
Assalt a Madina Mayurqa el 31 de desembre de 1229, obra anònima del segle XVII (Ajuntament de Palma).

27 de desembre
III Cursa San Silvestre
Juaneda
Castell Bellver
Tel. 971 886 805
D’11 a 12.30 h €

El batle es complau a convidar-vos als actes commemoratius de la
Festa de l’Estendard,
l’Estendard, que tindran lloc els dies 30 i 31.
Desembre de 2014
Dimarts dia 30 de desembre

Dimecres dia 31 de desembre

17 h

Pregó a càrrec de Jacqueline Waldren.
Saló de sessions.

19 h

Concert de la Banda Municipal de Música
de Palma. Plaça d’Espanya.

10.15 h Col·locació de l’Estendard Reial i de la
Cimera, amb el cerimonial acostumat.
Plaça de Cort.

19.30 h Salve a la Mare de Déu de la Salut.
Església de Sant Miquel.
20 h

Homenatge al Rei En Jaume: ofrena de
corones d’entitats, institucions i

10.30 h Missa solemne. La Seu.
12 h

Representació de La Colcada, de Pere
d’Alcàntara Penya, a càrrec de Miquela
Lladó. Plaça de Cort.

12.15 h Lliurament de les Medalles d’Or de la
Ciutat. Saló de sessions.

24 h Tradicionals campanades i
gran festa amb La Movida Band
i The Watermelons
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Activitats

25 de desembre

3 de gener
Cercavila de la Banda
Xeremiers Ciutat de
Mallorca

Pl. de Espanya, c. de Sant Miquel,
pl. Major, c. de Colom i pl. de Cort
11 h

Arribada dels Patges
Reials

Anunci de la Cavalcada dels
Reis Mags i entrega de cartes
Pl. de Cort
12 h

5 de gener
Cursa Infantil de Reis
Parc de les Estacions
12 h

Guillem Barceló Marqués

Activitats
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5 de gener a les 18 h

Arribada de Ses
Majestats al Moll Vell

Itinerari: av. d’Antoni Maura,
passeig del Born, pl. del Rei Joan
Carles I, c. de la Unió, la Rambla,
c. del Bisbe Campins, c. de Rubén
Darío, passeig de Mallorca, av. de
Jaume III, pl. del Rei Joan Carles I,
passeig del Born i pl. de la Reina
Pujada de la Comitiva Reial a
la pl . de Cort i salutació de Ses
Majestats des de la balconada
de l’Ajuntament

Hi col·laboren

Bústia Reial

27 de novembre al 4 de gener
Vestíbul de l’Ajuntament

Arribada dels Patges
Reials

3 de gener a les 12 h
Anunci de la Cavalcada dels Reis
Mags i entrega de cartes
Pl. de Cort
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Cavalcada dels Reis

Cavalcada dels Reis Mags 2016
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Fires, mostres i mercats

Fires, mostres i mercats · Rutes per Palma · Activitats

Fira de Nadal i dels Reis

Del 2 de desembre al 6 de gener
Pl. Major, la Rambla, via Roma, pl. d’Espanya, pl. de
la Porta Pintada
De 10 a 21 h

Activitats organitzades per
patronals i associacions de
comerciants
AFEDECO i PIMECO
“Palma tot un centre de diversió
2015-2016”

Exhibició de Dansa Urbana a càrrec de
l’Acadèmia de Ball Urban Soul
12 de desembre
18.30 h / Passeig del Born

Cercavila de Dansa Urbana a càrrec de
l’Acadèmia de Ball Urban Soul

Del 27 de novembre al 10 de gener

Dies 19, 23 i 30 de desembre / 4 de gener
De 17.30 a 20 h / Carrers comercials del centre i
l’eixample

Del 4 al 8 de desembre
Passeig de Sagrera
De 10 a 24 h

Trenet de Nadal

Associació de Comerciants de Via Sindicat

V Jai de Nadal: Mostra de Rebosteria i
Artesania Conventuals

Atraccions infantils a:

Mostra Cultural i Gastronòmica de les
Cases Regionals i Mercat Artesà

Amb actuacions de diferents corals i grups de
ball de bot cada dia a les 19 h
Del 9 al 19 de desembre
Centro de Historia y Cultura Militar - c. de Sant
Miquel, 69, bis
De dilluns a divendres d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Dissabtes d’11 a 13.30 h

Dies 11, 12, 18, 19, 22, 23 i 30 de desembre / 2 i
4 de gener
De 17 a 20 h - Aturada a la plaça de Cort
Pl. de l’Olivar, parc de les Estacions, pl. de Santa
Pagesa, pl. París, via Roma, pl. Major, pl. de Miquel
Dolç, pl. de Madrid, pl. d’Alexander Fleming, c. de
Jacint Verdaguer, pàrquing d’Eusebi Estada i c. de
Costa i Llobera

Pista de gel instal·lada al parc de les
Estacions

Associació Barri de les Arts i els Oficis el
Carme i la Missió

Els tiquets de totes aquestes activitats es
distribueixen als comerços adherits a la campanya
Consulta: www.afedeco.com / www.pimeco.com

Actuació de decoració nadalenca als
establiments comercials
Del 21 al 24 de desembre

També pots ajudar les famílies més desfavorides
col·laborant amb la recollida d’aliments. Per cada kg
de menjar no perible que aportis colcaràs de franc
a qualsevol atracció infantil (excepte pista de gel).
La recollida es durà a terme tots els dimecres de la
campanya, de 17 a 20 h a la pl. de l’Olivar, parc de
les Estacions, pl. de Santa Pagesa, pl. Major, pl. de
Miquel Dolç, pl. de Madrid, pl. d’Alexander Fleming
i c. de Costa i Llobera amb la col·laboració de SOS
MAMÁS Balears

Associació de Comerciants de Jacint
Verdaguer i adjacents

A més:
II Gran Trobada de Ball en Línia a càrrec
de la Federació Balear de Ball Esportiu
5 de desembre
19 h / Passeig del Born

4a Fira de Nadal a Jacint Verdaguer

12 de desembre
Mercadet nadalenc (entre c. de Balmes i c. de
Tomàs de Villanueva Cortès) de 10 a 22 h
Actuacions i activitats infantils de 10 a 13 h
Pare Noël i activitats juvenils de 16 a 20 h
Dimonis a les 20 h
13 de desembre
Mercadet nadalenc (entre c. de Balmes i c. de
Tomàs de Villanueva Cortès) de 10 a 20 h
Activitats infantils de 10 a 13 h
Actuacions i sorteig d’obsequis dels comerços
que hi participen, de 16 a 20 h

Festa de l’Estendard

“Descobreix la Ciutat Alta”. Itinerari per
famílies

Dimarts dia 29 de desembre

Dies 28 i 30 de desembre i dia 4 de gener
12 h / Més informació: tel. 971 728 983 info@mallorcarutes.com / €

“Descobreix la Ciutat Baixa”. Itinerari per
famílies
Dies 29 i 31 de desembre i dia 5 de gener
12 h / Més informació: tel. 971 728 983 info@mallorcarutes.com / €

12 h
19 h

Dijous dia 31 de desembre
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10.15 h

Festa de l’Estendard

Rutes per Palma

Homenatge als jubilats i jubilades de
l’Ajuntament a la sala de plens de Cort
Pregó a càrrec del Sr. Pere Galiana Veiret
10.30 h

Dimecres dia 30 de desembre
19 h
19.30 h
20 h

Missa a l’església de Sant Miquel
Cant de la Salve a la Mare de Déu de la
Salut, a l’església de Sant Miquel
Ofrena de corones d’entitats, institucions
i de l’Ajuntament com a homenatge al rei
Jaume I, a la plaça d’Espanya

12 h

12.15 h

Col·locació de l’Estendard Reial de la
Conquesta de Mallorca i de la Cimera del
Rei Martí, amb el cerimonial acostumat, a
la plaça de Cort
Solemne missa concelebrada a la Seu,
presidida pel Bisbe de Mallorca
Representació de La Colcada, de Pere
d’Alcàntara Penya, a càrrec de Miquela
Lladó i els al·lots i les al·lotes de l’Escola de
Música i Danses de Mallorca, a la plaça de
Cort
Lliurament de les Medalles d’Or de la
Ciutat, al saló de sessions de l’Ajuntament

Rutes solidàries als casals de barri
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Rutes solidàries als casals de barri

16 de desembre
Zumba solidària de 17 a 18.30 h
Embolica els teus regals de forma
sostenible de 18 a 19 h
(Taller per a famílies amb nins/nines de 6 a
13 anys)
Recollida d’aliments i juguetes per a
Càritas durant el mes de desembre, dins
l’horari del Casal

Concert de Nadal solidari amb corals a la
Parròquia del Terreno

Recollida d’aliments i juguetes per a
Naüm, i recollida de roba per a Deixalles
del 30 de novembre al 14 de desembre, dins
l’horari del Casal

Recollida d’aliments, juguetes i roba per
al Banc d’Aliments i Creu Roja durant el
mes de desembre, de dilluns a divendres, de
19 a 21 h

Recollida de juguetes per a centres
de menors del 16 de novembre al 18 de
desembre, de dilluns a divendres, de 16.30
a 21 h

Recollida d’aliments, juguetes i roba a
benefici de famílies de la barriada de l’1 al
22 de desembre, de dilluns a dijous, de 16.30
a 20.30 h

Recollida d’aliments, juguetes, productes
de neteja i d’higiene personal per a
Càritas a partir del 3 de novembre, dins
l’horari del Casal

18 de desembre
Recollida d’aliments i juguetes per a
Càritas, dins l’horari del Casal
Recollida d’aliments a benefici de famílies
de la barriada, organitzada conjuntament
per les entitats de Sant Jordi (AVV, AMIPA,
Parròquia, Club de la 3a Edat i Club Esportiu),
durant el mes de desembre, de dilluns a
divendres, de 19 a 21 h

Recollida d’aliments, juguetes, productes
de neteja i d’higiene personal per a Càritas
a partir del 3 de novembre, dins l’horari del
Casal

8 de desembre
Mercadet de Nadal Solidari a favor del
Banc d’Aliments

Recollida d’aliments per a Càritas fins el 21
de desembre, els dilluns i dimecres de 18 a 21
h, i els divendres de 18 a 19 h

Recollida d’aliments, juguetes, productes
de neteja i d’higiene personal per a Càritas
a partir del 3 de novembre, dins l’horari del
Casal

17 de desembre
Zumba solidària de 18 a 19.30 h
Contacontes nadalencs de 19 a 20 h
(Activitat en col·laboració amb la Biblioteca de
Son Cànaves, per a famílies amb nins/nines de
5 a 10 anys)

Recollida de material escolar per al club
d’Esplai de Son Gotleu del 30 de novembre
a l’11 de desembre, dins l’horari del Casal

Recollida d’aliments i juguetes per a
Càritas durant el mes de desembre, dins
l’horari del Casal
30 de desembre
Zumba solidària de 19 a 22 h
Recollida d’aliments i altres articles de
primera necessitat per a SOS Mamás
durant el mes de desembre, dins l’horari del
Casal

Recollida d’aliments i altres articles de
primera necessitat per a Càritas durant el
mes de desembre, dins l’horari del Casal

15 de desembre
Zumba solidària de 17 a 19 h
Cine-fòrum: Los pingüinos de Madagascar:
Travesura Navideña de 17 a 19 h
(activitat per a famílies amb nins/nines de 5 a
13 anys)
Recollida d’aliments i juguetes per a
Càritas durant el mes de desembre, dins
l’horari del Casal

Podeu consultar les adreces, els horaris i els telèfons dels casals de barri al web de l’Ajuntament (www.palmademallorca.es)

Rutes solidaries als casals de barri

15

Exposicions
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Passeig del Born, 27
Tel. 971 722 092
De dimarts a dissabte, d’11 a 14 h i de
15.30 a 20.30 h. Diumenges i festius, d’11
a 14.30 h

Pl. de la Porta de Santa Catalina, 10
Tel. 971 908 200
De dimarts a dissabte de 10 a 20 h
Diumenges de 10 a 15 h

“CHINA 8.
Works in Progress.
Fotografia a la Xina 2015”
Exposició col·lectiva
Fins el 6 de gener

“Col·lecció Permanent”
Diversos autors
Fins el 25 de setembre €

“Doble Cel”
Marisa Albanese
Fins l’1 de febrer
“La bellesa de la màquina”.
Fotografia industrial de Ramon de
Baños (1890-1980)
Fins el 6 de gener

“Skyline”
Premi DKV Seguros - Es Baluard
Javier Artero €
De l’11 de desembre al 21 de febrer
“Mirades cinematogràfiques al
voltant de la malaltia. Jornades a
hospitals públics”
Col·loqui de cloenda sobre cinema i
malalties a Es Baluard
27 de novembre / 18 h

C. de Saridakis, 29
Tel. 971 701 420
De dimarts a dissabte de 10 a 19 h
Diumenges de 10 a 15 h

”Joan Miró. La llum de la nit”
Obres de les dècades de 1960 i
1970
Joan Miró
Fins el 31 de març
€ (dissabtes gratuït)

“Encontre amb Joan Morey”
28 de novembre / 12 h

“El tremolor de la màscara”
Rafa Forteza
Del 27 de novembre al 6 de març €

“CHEERS!”
Ana Cabello
Fins el 24 de gener
“Il·luminat”
UIB - CESIC Red eléctrica
Fins el 6 de gener
“THE CHARACTERS”
Joan Morey
Fins al 10 de gener €

“Una visita més. Exercici d’imitació
a partir del film Una visita al Louvre,
de Jean-Marie Straub i Danièlle
Huillet”
Presentació del projecte de Javier
“Matriu_”
Codesal
Abraham Calero
22 de desembre / 19 h
Fins el 31 de gener
€ (dissabtes gratuït)
“Solstici d’hivern”
Observació de l’efecte des de les
terrasses exteriors del museu, amb la “El Ojo de Miró”
Jean Marie del Moral
participació de la Societat Balear de
Fins el 31 de gener
Matemàtiques SBM-XEIX
€ (dissabtes gratuït)
19 de desembre / 8 h
Portes obertes
6 de desembre
De 10 a 15 h

Portes obertes
(aniversari de l’obertura de l’FPJM)
19 de desembre

www.equipdinamo.com
Tel. 971 420 977 - 630 877 610

Gala de capvespre al Molinar
4 de desembre
De 20 a 22 h
El Molinar

Taller de disseny de logotip
o lema

5 de desembre
De 18.30 a 20.30 h
Casal de Barri del Terreno

Taller d’elaboració de polseres
10 de desembre
De 18.30 a 20.30 h
Centre Social Flassaders

Taller de personalització
de la teva camiseta amb
la tècnica d’stencil
11 de desembre
De 18.30 a 20.30 h
Casal de Barri de Nou Llevant

Taller d’elaboració de la teva
“mascota” a partir de la tècnica
d’amigurumi
12 de desembre
De 18.30 a 20.30 h
Casal de Barri de Son Ferriol

Gala de capvespre a la UIB
17 de desembre
De 20 a 22 h
UIB

Gala de capvespre al Camp
Redó
18 de desembre
De 20 a 22 h
El Camp Redó

Taller de personalització de
mocadors de coll
19 de desembre
De 18.30 a 20.30 h
CEIP Son Serra-la Vileta

Taller d’elaboració d’adhesius
amb el vostre logotip
22 de desembre
De 18.30 a 20.30 h
Parc de la Riera

Gala de capvespre a Nou
Llevant
23 de desembre
De 20 a 22 h
Nou Llevant

Gala de capvespre a Son Ferriol
28 de desembre
De 20 a 22 h
Son Ferriol

Gala de capvespre a la Vileta
30 de desembre
De 20 a 22 h
Son Serra-la Vileta

Joventut
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Pròximes activitats

Hi col·laboren

Festes de Sant Sebastià 2016

D.L.: PM-1185-2015

Pregó de festes
Beneïdes de Sant Antoni
Correfoc
Sant Sebastià Petit
Encesa del fogueró
Revetla de Sant Sebastià
Diada Ciclista

Carnaval 2016
Concurs de cartells de Sa Rua i Sa Rueta
Informació i admissió de cartells dies 21, 22,
23, 28, 29 i 30 de desembre i 4 i 5 de gener,
de 9 a 14 h, i 7 de gener, de 9 a 13.30 h
Per a més informació: www.
palmademallorca.es

Per a més informació sobre les activitats:
www.palmademallorca.es / Tel 010
Avís: l’organització adverteix que aquest programa està elaborat amb la col·laboració de diferents
entitats i institucions i, per tant, és susceptible de canvis
Totes les activitats són gratuïtes, excepte les assenyalades amb el símbol € que són de pagament
Les activitats marcades amb el símbol

estan adaptades per a persones amb discapacitat

