VIU EL NADAL
2020 - 2021
Després d’un any complicat per a tothom, volem gaudir de les festes
de Nadal. Que no ens llevin l’alegria. Que no ens llevin la il·lusió.
Per això, des de l’Ajuntament s’ha elaborat aquest programa
“Viu el Nadal 2020-2021” amb més limitacions que en anys anteriors,
amb totes les mesures i protocols que tots coneixem i que tots hem
de complir, però amb activitats que omplin de diversió i felicitat a totes
les persones del municipi. Especialment als més petits.
Us desitjam un feliç any 2021. Sobretot, que sigui un any carregat
de salut. Salut també pel nostre municipi. Però també un any d’amor,
d’amistat, d’il·lusió i, esperem, també un any de feina per a totes i tots.
Des del consistori seguirem treballant, dia a dia, al vostre costat; perquè
no us falti de res. Perquè el més important sou vosaltres, les persones. I
en aquests moments complicats són les administracions les que han
de donar resposta. No escatimarem cap esforç perquè així sigui. Volem
agrair a totes aquelles entitats, associacions, empreses, comerços, clubs,
cossos de seguretat...i a totes les persones que, havent-se d’enfrontar a les
complicacions que ha duit la covid-19, no han deixat ni deixaran de lluitar;
no deixen d’esforçar-se i, d’una manera o una altra, cuidar als altres,
tractant de què, en els moments difícils, no perdem el somriure.
Vagi per tots ells, i pels que ho passen pitjor en aquests moments,
aquest llistat d’activitats i entreteniments per a les setmanes que venen.

Bon Nadal i feliç Any Nou!

04 DESEMBRE

Sala de Plens Ajuntament ·

20:00h

Inauguració Exposició Nadal
VISITA AMB HORARI 9 A 14H DE DILLUNS A DIVENDRES

Biblioteca Municipal Jaume Bover ·

17:30

Taller musical de Nadal amb Nataliya Trofymyuk
ACTIVITAT ADREÇADA A INFANTS DE 5 A 10 ANYS

Mes infomació: 971 136 066 o biblioteca@andratx.cat

05 DESEMBRE
Plaça d’Andratx ·

19:00h

Encesa de llums de Nadal i concert d’Aprojove

06 DESEMBRE
Teatre sa Teulera ·

19:00h

Gala lliurament premis Andratx 2020

10 DESEMBRE
Biblioteca Municipal Jaume Bover ·

19:00h

Club de Lectura: I la mort tindrà el seu domini,
amb Rosa M Calafat.

Presentació a càrrec de Maria Serrano.

Mes info: 971 136 066 o biblioteca@andratx.cat

11 DESEMBRE
Teatre sa Teulera

20:00h

Projecció documental “100 anys de setmanari Andraitx”.
12 DESEMBRE
Plaça d’Andratx

10:00 a 12:30h

Infants a partir de 3 anys

Taller infantil de decoració arbre de Nadal amb material reciclat.
Plaça d’Andratx

16:00h

Activitat infantil: “Taller de neules”
Teatre sa Teulera

20:00h

Preu: 5€

Recital Beethoven Canta, concert vocal
13 DESEMBRE
Clastra de Son Mas

12:00h

Concert de Nadal a càrrec de les corals municipals i de
l’orquestra de cambra Johannes Palaschko.
Llloc Teatre de s’Arracó

18:00h

Obra “La lluna la pruna”. Teatre familiar per infants.

13 DESEMBRE
Teatre sa Teulera

19:00h

Projecció video espectacle “Ballant, ballant...la historia”.
Companyia Embruixart

15 DESEMBRE

Ludoteca de s’Arracó

18:00h

Activitat adreçada a infants de 3 a 9 anys.

Contacontes “Ple de contes” amb CriSonrisa Contacontes
Inscripcións: ludotecasarraco@gmail.com

17 DESEMBRE
Biblioteca Municipal Jaume Bover

17:30h

971 136 066 o biblioteca@andratx.cat

Taller de plastilina amb Baobab. Farem un Naixement.
Activitat adreçada a infants a partir de 5 anys.

18 DESEMBRE
Teatre sa Teulera

20:30h

Preu entrada aticipada 5€ · 7€ taquilla

Concert Crisàlide, final de gira del grup Donallop.
19 DESEMBRE
Passeig de Son Mas ·

10:00 a 21:00h

Mercat de Nadal

DINS EL MERCAT:
10:00 a 12:00 h Taller infantil «Muntam l’arbre de Nadal de Son Mas»
Activitat creativa amb material reciclat.
12:30 h Actuació de «El Xef Pipa»
16:00 a 18:00 h Taller infantil «Taller de Neules»
18:00 h Concert «Asociación de Músicos de Andratx»
19:00 h Concert de nadales amb la «Banda de Música d’Andratx»
20:00 h Concert «Los Fabulosos Globetrotters»

Teatre S’Arracó

19:30h

Organitzen Associació Caparrots i OCB d’Andratx

Combat de Picat
20 DESEMBRE

Teatre Sa Teulera

18:00h

GRATÜIT

Miramiró, un espectacle de dansa i animació de video
per als més petits.
27 DESEMBRE
Teatre Sa Teulera ·

18:00 i 21:00h

Cinema per infants i joves.
29 DESEMBRE
Plaça d’Espanya

16:00 a 19:00h

JOVES A PARTIR DE 12 ANYS

Taller del Casal de Joves de decoració per la Nit de Cap d’Any
i fotocall dels bons desitjos per 2021.

30 DESEMBRE
Plaça d’Espanya ·

11:00 a 13:30h

Joves a partir de 12 anys

Jocs de vetllada per la Nit de Cap d’Any i fotocall dels bons
desitjos per 2021. Casal de Joves.
31 DESEMBRE
Virtual ·

00:00H

Campanades virtuals
02 GENER
Plaça d’Andratx

10:30 a 12:30h

Infants a partir de 3 anys

Taller infantil de Corones Reials
Plaça de S’Arracó

10:30 a 13:00h

Patge Reial a S’Arracó
Associació tres picons i caparrots.
Teatre Sa Teulera

18:00h

Cinema per a infants
03 GENER
Plaça d’Andratx

10:30 a 12:30h

Taller infantil Fanalets dels Reis
Teatre Sa Teulera

18:00h

Cinema per a infants
05 GENER
S’Arracó, Port d’Andratx i Andratx

18:00h

Arribada Reis d’Orient

Mes infomació: Els reis d’orient ens han demanat que ens quedem a casa
i els vegem des de les nostres finestres i balcons, que ells passaran per als
nostres carrers i ens deixaran els regals a les nostres cases.

Reserva d’entrades al casal Can Riera de
10:00 a 14:00 i de 17:00 a 21:00 de dilluns a divendres
o al telèfon 971628018 o cultura@andratx.cat

