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Una vegada més arribam a desembre i amb ell arriba l’esperit nadalenc
i les ganes de compartir amb tothom. El 2021 ha tornat a ser un any ben
diferent que ens deixa un gust agredolç.
Durant aquestes festes haurem de seguir sent responsables però, no
obstant això, hem intentat trobar diferents propostes que ens permetin
veure’ns encara que sigui mantenint la distància. En aquest sentit, ja vos
avisam que aquest programa pot sofrir canvis a mesura que avancin els
dies.
En nom de tot l'Ajuntament vos desitjam unes bones festes i que el 2022
sigui un any ple de bons moments i salut per a tothom.
D'altra banda, vos volem recordar-vos que...
- Dia 24 i 31 de desembre la recollida selectiva serà a partir de les 14 h.
- Dia 25 de desembre, 1 i 6 de gener el punt verd estaran tancats per
conciliació de vida familiar.
- Ja podeu passar a recollir el calendari de 2022 per l’Ajuntament.
- Les bosses vermelles de 2022 ja estan disponibles. Pensau que les
podeu recollir durant tot l’any.
Bon Nadal,
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Ajuntament Santa Maria del Camí
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Apadrina una il·lusió

Posa llum al Nadal

Del 13 al 20 de desembre
Contacta amb Serveis Socials: 971129980 o 635821621.
Cartell a part

Del 3 al 18 de desembre
Inscripcions del Sorteig nadalenc a favor del
comerç local.
Més informació a web

Dijous 16 de desembre
A les 17.30 h., al Casal d’entitats Sa Graduada

Taller de decoració nadalenca

Dimarts 21 i
dimecres 22 de desembre

A càrrec d’Àngela Dolç.
Inscripcions al Casal de Joves. Preu: 10€

A les 10 h., a Ca s’Apotecari

A les 18 h., a l'estació de tren de Palma

Inscripcions a viuelnostrepatrimoni@gmail.com

Sortida: Visita als Betlems de
Palma
Organitza: Espai de Dones
Inscripció: 660190554

Dissabte 18 de desembre
A les 10 h., a Ca s’Apotecari

Sortida: Un tast de Llet d’ametlla
Inscripcions a viuelnostrepatrimoni@gmail.com
A les 18:30 h., a la plaça de la Vila

Arribada del patge reial

Sortida: Un tast de Llet
d’ametlla

A les 18 h, al Casal d’entitats Sa Graduada

Taller de decoració nadalenca
amb ganxet

Activitat amb aforament limitat. A partir de 16 anys.
Preu: 2€.
Inscripcions al Casal de joves.

Dimecres 22 de desembre
A les 20.30 h., a Ses Cases des Mestres

Concert de Nadal

de la Banda de Música de Santa Maria del Camí

Diumenge 19 de desembre

Dijous 23 de desembre

A les 20 h., a Ses Cases des Mestres

A les 11 h., al Casal d’entitats Sa Graduada

Projecció: Xueta Island

Tiquets de dilluns a divendres i 1 hora abans
de l’espectacle.

Dilluns 20 de desembre
De 17.30 a 19 h., a la Biblioteca de Cas Metge Rei

Creació històries i contes amb
peces Lego
Taller per a infants de 6 a 12 anys.
Inscripcions a:
casmetgerei@ajsantamariadelcami.net o al
971140665

Taller de decoració nadalenca:
Mandala de llana

Activitat amb aforament limitat. A partir de 6 anys.
Preu: 2€.
Inscripcions al Casal de joves.
A les 17.30 h., a la plaça de la Vila

Sant Silvestre santamariera
Inscripcions a:
https://forms.gle/Wb9EqeAEKSHSqy6M6
A les 19 h., a Ses Cases des Mestres

Espectacle familiar: El follet
Noel i el patge reial

Entrades: horabaixes i 1 hora abans de l’espectacle.
Preu: 3€

Dilluns 27 de desembre
A les 9:30 h., a la plaça de la Vila

Sortida: El Nadal en bicicleta
Visita als Betlems de Biniali i Sencelles

Dilluns 3 de gener
A les 9:30 h., a plaça de la Vila

Caminada fins al Puig de Santa
Eugènia

Dimarts 28, dimecres 29
i dijous 30 de desembre

Dimecres 5 de gener

A les 10 h. al Casal d’entitats Sa Graduada

Arribada dels Reis d’Orient

Taller de ximbombes

A càrrec de Gori Negre.
Inscripcions al Casal de Joves. Preu: 10€

A partir de les 18.30 h.

Recorregut: plaça Hostals, carrer Llarg, plaça Nova,
carrer Josep Calafat i plaça de la Vila.

Divendres 31 de desembre

Diumenge 9 de gener

A les 00.30h., a la plaça de la Vila

A les 18 h., a la Parròquia

Enguany per mesures sanitàries no es
serviran ni raïms ni cava. És obligatori l'ús de
mascareta durant la revetlla

a càrrec del Grup de Teatre S’Escoleta

Revetlla de Cap d’any.

Teatre: L’adoració dels tres reis
d’Orient
@

INFORMACIÓ REIAL:
- Els reis d'Orient no volen que cap nin quedi sense
donar-los la carta, i per això han habilitat un correu
electrònic:
reisdorient@ajsantamariadelcami.net
- Enguany es reactiva el servei de paqueteria reial que
serà els propers 3 i 4 de gener de 9 a 13 i de 17 a 20 al
Casal d’entitats Sa Graduada (intentau ser responsables
i dur-hi només els paquets necessaris i etiquetats
correctament amb el full que trobareu a la web)

