Podeu passar a recollir el calendari per l’Ajuntament (dedicat
als 150 anys de fira).

Bon Nadal i bones festes!
Ajuntament de Santa Maria del Camí

II CONCURS DE BETLEMS

Si fas un betlem original, o tradicional, o diferent, o divertit,
val la pena que la gent el pugui gaudir. Per això, participa al
concurs de betlems organitzat per l’ajuntament de Santa
Maria del Camí.
Inscripcions a l’ajuntament fins dia 23 de desembre o per
correu electrònic a joventutsantamaria@gmail.com
Consulta les bases del concurs a la pàgina web, facebook o
al mateix Ajuntament.

ESCOLA DE NADAL

A les instal·lacions del CEIP Melcior Rosselló i Simonet
Dies: 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre, 2, 3, 4 i 5 de gener
Reunió de pares: 16 de desembre a les 20 h a ses Cases
des Mestres
Més informació: mateumarquesactivitats@gmail.com
o al tel. 687123598
Col·labora: Ajuntament de Santa Maria del Camí

DIMARTS 13 DE DESEMBRE

A les 17:30 h, a la Biblioteca Cas Metge Rei
L’hora del conte
Les festes de Nadal amb el Professor Sorpreses
A partir de 5 anys

DIMECRES 14 DE DESEMBRE

De 18 a 20.30 h, a Ses Cases des Mestres
Curset d’art floral nadalenc
Places limitades. Inscripcions a la Biblioteca i a Ca
s’Apotecari fins dimarts 13. Preu: 8€
Material: tisores i tisores de podar

DIJOUS 15 I DIVENDRES 16 DE DESEMBRE

A les 19 h, a Ses Cases des Mestres
Audició de Nadal dels alumnes de l’Escola Municipal de
Música Andreu Torrens

DISSABTE 17 I DIUMENGE 18 DE DESEMBRE

Dissabte de 16.30 a 21 h i diumenge de 9 a 14 h,
a la Plaça de la Vila
Mercat nadalenc
Inscripcions a l’Ajuntament des del dia 7 al 15 de desembre
en horari d’oficina (de 9 a 14 h)

Paradeta especial de llet d’ametlla feta per l’Associació de
Persones Majors amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Santa Maria del Camí.

DISSABTE 17 DE DESEMBRE

A les 11 h, a la Plaça de la Vila
Taller d’objectes de decoració per a l’arbre de Nadal
(per a nins i nines fins a 11 anys)
Organitza: Casal de Joves s’Estació amb la col·laboració del
Grup d’Esplai Migjorn i l’Agrupament Escolta Terra de Pous.
De 10 a 13.30 h, a l’Església Parroquial,
IV Visita a la cambra den Soler
Entrada donatiu: una joguina (nova o usada), roba d’infant a
benefici dels Serveis Socials.
Els menors de 6 anys han d’anar acompanyats d’un adult.
Organitza: Colla de gegants de Santa Maria del Camí
A les 16.30 h, a la Plaça de la Vila
Decoració de l’arbre de Nadal dinamitzada amb
“El carro de Mr. Carrot” de Mallorcaclown
A les 17.30 h, a la Plaça de la Vila
Concert de nadales
a càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música Andreu
Torrens.
A les 18.30 h, a la Plaça de la Vila
Arribada del Patge Reial i encesa de l’arbre

Hi participen el Casal de Joves s’Estació i Batukaos
(la batucada del Casal)
A les 19,30 h, a Ca s’Apotecari
Inauguració de l’exposició de pintura
Colors, d’Arnau Ferragut
Inauguració del Betlem
A càrrec de Joan Sbert, guanyador del I Concurs Municipal
de Betlems

DIVENDRES 23 DE DESEMBRE

A les 20 h, a Ses Cases des Mestres
Concert de Nadal de la Banda de Música de Santa Maria
del Camí

DISSABTE 24 DE DESEMBRE
A les 20.30 h, a l’església Parroquial
Matines i cant de la Sibil·la

DIMARTS 27 DE DESEMBRE

A partir de les 10 h,
Concurs de betlems
Vine a acompanyar el jurat que anirà casa a casa per tal
de valorar els betlems participants d’enguany. Els resultats
es penjaran l’endemà a la pàgina web de l’Ajuntament, al
facebook i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Partida a les 10 h de la Plaça de la Vila

DIMECRES 28 DE DESEMBRE

A les 10 h, al Casal de Joves s’Estació
Excursió: el Nadal a Palma. Anirem a veure alguns betlems
de Ciutat.
Partirem amb el tren de les 10.09 h i tornarem de Palma amb
el tren de les 13.15 h
Ruta: 10:30 Betlem Marquí (La Sang)

11:15 Fundació Bartolomé March (preu: pendent de
confirmació)
12:15 Claustre de Sant Antoniet.
13:15 Tornada amb el tren
Si tenim temps farem una passejada al mercadet de Nadal
de Palma.
A les 17 h, a Ses Cases des Mestres
Taller de Nadal: Calendari perpetu
a càrrec d’Estibaliz Mintegui
Preu: 5€. Places limitades (apuntar-se a Ses Cases des
Mestres de 16 a 20h)

DIVENDRES 30 DE DESEMBRE

A les 19 h, a Ses Cases des Mestres
Fora galls, fora botiflers
Espectacle que fusiona la música, la poesia i el teatre a
càrrec del grup Indígena Atac

DISSABTE 31 DE DESEMBRE

A partir de les 23.30 h, a la Plaça de la Vila
Acomiadarem el 2016 amb campanades, raïm i cava.
Rebrem l’any nou amb l’Orquestra Galatzó i després dj

DIMARTS 3 DE GENER

A les 10.30 h, a la Plaça de la Vila
Taller de robòtica i Taller de maquillatge pels més petits
Inscripció de robòtica al Casal de Joves s’Estació fins dia 29
de desembre. Taller de robòtica a partir de 6 anys.

A les 19.45 h, a la plaça Nova
Sortida a l’auditòrium de Palma per veure el ballet de
Moscou
El llac dels cignes
Activitat amb entrada prèvia

DIJOUS 5 DE GENER

A les 19 h,
Arribada i adoració dels Reis d’Orient
Recorregut: plaça Hostals, carrer Llarg, plaça de la Vila i
acabaran el recorregut a la Parròquia.

DIVENDRES 6 DE GENER

A les 12 h, a l’església Nostra Senyora de la Soledat
“Es Convent”
Missa, cant de Sibil·la i de l’Àngel
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DIUMENGE 8 DE GENER
A les 20 h, a Ses Cases des Mestres
Homenatge a Joan Artigues “Trespols. Vers als colors”
Lectura dramatitzada de poemes d’Antoni Truyols i musicada per
Gori Negre i Joan Garau, inspirats en pintures de Joan Artigues,
fetes damunt trespol i ja desaparegudes.
Rapsodes: Lluc Rosselló Pascual, Neus Martorell Dols, Antoni
Truyols Bonet.

DILLUNS 9 DE GENER
A partir de les 17.30 h, al Casal de Joves s’Estació
Taller de ximbombes
Inscripcions al Casal de Joves fins dia 7 de gener.

DIMARTS 10 DE GENER
A partir de les 17.30 h,
al Casal de Joves s’Estació
Taller de màscares de dimoni.
Per a nins i nines a partir de
6 anys acompanyats d’un adult
que l’ajudarà a fer la màscara.
Inscripcions al Casal de Joves
fins dia 7 de gener.

DISSABTE 14 DE GENER
A les 18 h i a les 20.30 h, a Ses Cases des Mestres
Dos mundos bajo un mismo sol
pseudomusical de rock a càrrec de Hyde XXI.
Més informació cartells a part.

DILLUNS DIA 16 DE GENER
A les 18.30 h, al carrer Rosari, 36
Sortida del dimoni Feliu i concentració de tots els dimonis que
s’hauran fet les màscares al Casal de Joves S’estació, Dimonions de Factoria de so i tots aquells que hi vulguin participar
Passacarrers dels dimonis amb l’acompanyament de BATUKAOS (la batucada del Casal)
Programes a part
Organitza: Casal de Joves s’Estació i Quintos 1997
Col·laboren: família de Gabriel Juan Salom “Biel Feliu”, Rafel Estarellas, Tomeu Grau, xeremiers, músics i Ajuntament de Santa
Maria del Camí.
A les 19.45 h, a la Plaça de la Vila
Correfoc i encesa del fogueró a càrrec de la colla de Dimonis
Petits de Santa Maria del Camí
A partir de les 20 h, a la Plaça de la Vila
Correfoc a càrrec de Dimonis de Factoria de So acompanyats
d’altres colles
i actuació dels Grollers de sa Factoria

- NORMES PEL CORREFOC - S’ha de dur roba de cotó, a ser possible vella, el cap, els
ulls i les orelles protegits, i els peus protegits amb botes o
sabates de pell
- No es poden utilitzar durant l’actuació productes pirotècnics particulars, només els que duguin els dimonis
- S’ha de respectar l’espai del correfoc, sempre seguint les
indicacions del personal autoritzat
- No tirar aigua, ni qualsevol altre tipus de líquid, perquè la
pólvora banyada és incontrolable i així evitarem patinades i
caigudes
- Encara que s’hagin de complir totes les normes tothom ha
de botar i ballar davall el foc
Consells en el cas de cremar-se:
- Acudir al punt sanitari
- Tirar-se a terra en cas de flama, no córrer perquè
s’escampa més

DIMARTS 17 DE GENER

DIVENDRES 20 DE GENER

A les 20 h, a Ca s’Apotecari
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A les 17 h, a l’Església Parroquial
Beneïdes de Sant Antoni
Concentració a la Plaça de la Vila

