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DIUMENGE 22 DE DESEMBREDIUMENGE 22 DE DESEMBRE
DIADA FAMILIAR DE NADAL a s’Horta a par r de DIADA FAMILIAR DE NADAL a s’Horta a par r de 
les 17h a la plaça de Sant Isidre.les 17h a la plaça de Sant Isidre.
• Parades pro-viatge d'estudis i encesa de l'arbre • Parades pro-viatge d'estudis i encesa de l'arbre 

de Nadal.de Nadal.
• Ludoteca de jardí, jocs per a totes les edats i • Ludoteca de jardí, jocs per a totes les edats i 

diferents ambients. També el diferents ambients. També el CarrouselCarrousel ecològic. ecològic.
• A les 18h, • A les 18h, Nou Espectacle de Nadal,Nou Espectacle de Nadal, amb  amb 

telles, a càrrec de CONTE CONTAT (cançons, telles, a càrrec de CONTE CONTAT (cançons, 
màgia embadalidora i dinàmiques).màgia embadalidora i dinàmiques).

• A les 20h, copa de cava  per felicitar l'inici de • A les 20h, copa de cava  per felicitar l'inici de 
les festes de Nadal, oferida per l'Ajuntament les festes de Nadal, oferida per l'Ajuntament 
de Felanitx.de Felanitx.

DIVENDRES 27 DESEMBREDIVENDRES 27 DESEMBRE
A les 18h al moll comercial de Portocolom,A les 18h al moll comercial de Portocolom,  
ARRIBADA DEL PATGE REIAL. ARRIBADA DEL PATGE REIAL. A con nuació A con nuació 
cercavila fins al Centre Cívic de Portocolom.cercavila fins al Centre Cívic de Portocolom.
A les 19h, al Centre Cívic de Portocolom,A les 19h, al Centre Cívic de Portocolom,  
Animalades submarinesAnimalades submarines a càrrec de Pla Cultural.  a càrrec de Pla Cultural. 
CACIM, Consell de Mallorca.CACIM, Consell de Mallorca.

DISSABTE 28 DESEMBREDISSABTE 28 DESEMBRE
De 16:30h a 17:30h, al carrer Major a l'alçada del De 16:30h a 17:30h, al carrer Major a l'alçada del 
número 8,número 8, taller infan l de 5 a 10 anys,  taller infan l de 5 a 10 anys, Workshop Workshop 
Fes la teva carta. Fes la teva carta. A par r de les 18:30h actuació A par r de les 18:30h actuació 
del grup Tomás con Gas. Ac vitats a càrrec de del grup Tomás con Gas. Ac vitats a càrrec de 
M8/MART i 19 Col·lec u. Preu: la voluntat.M8/MART i 19 Col·lec u. Preu: la voluntat.
A les 18h, a l'Auditori Municipal,A les 18h, a l'Auditori Municipal,  La Sirenita el La Sirenita el 
musicalmusical d'en Rafel Brunet. d'en Rafel Brunet.
Preu únic: 7€. Venda an cipada a la Casa de Preu únic: 7€. Venda an cipada a la Casa de 
Cultura de Felanitx del 17 al 28 de desembre de Cultura de Felanitx del 17 al 28 de desembre de 
dimarts a dissabte, de 18 a 21h. Diumenges de 10 dimarts a dissabte, de 18 a 21h. Diumenges de 10 
a 13h. I el mateix dia a l'auditori.a 13h. I el mateix dia a l'auditori.
Ho organitza: MSO.Ho organitza: MSO.
A les 19:30h a la plaça de sa Font de Santa A les 19:30h a la plaça de sa Font de Santa 
Margalida,Margalida, ARRIBADA DEL PATGE REIAL. ARRIBADA DEL PATGE REIAL.

DIUMENGE 29 DESEMBREDIUMENGE 29 DESEMBRE
A les 16h, davant l’església de s'Horta,A les 16h, davant l’església de s'Horta, arribada  arribada 
del PATGE REIAL.del PATGE REIAL.
A les 17h, al Centre Cívic de s'Horta,A les 17h, al Centre Cívic de s'Horta,  Cantant Cantant 
AnimaladesAnimalades a càrrec de Pla Cultural. CACIM,  a càrrec de Pla Cultural. CACIM, 
Consell de Mallorca.Consell de Mallorca.
A les 19:30h, al Centre Cívic de Cas Concos,A les 19:30h, al Centre Cívic de Cas Concos,  
Cantant Animalades IICantant Animalades II a càrrec de Pla Cultural.  a càrrec de Pla Cultural. 
CACIM, Consell de Mallorca.CACIM, Consell de Mallorca.

DIMARTS 31 DESEMBREDIMARTS 31 DESEMBRE
A les 16:30h, a la plaça de l'Església de Cas A les 16:30h, a la plaça de l'Església de Cas 
Concos,Concos, cursa de Sant Silvestre Concarrina. cursa de Sant Silvestre Concarrina.

A les 00:00h, a la plaça de l'Església de Cas A les 00:00h, a la plaça de l'Església de Cas 
Concos,Concos, campanades amb raïm i copa de cava  campanades amb raïm i copa de cava 
oferida per l'Ajuntament de Felanitx.oferida per l'Ajuntament de Felanitx.
A par r de la 01h de la nit, a la plaça des Corso A par r de la 01h de la nit, a la plaça des Corso 
de Portocolom,de Portocolom, festa de NIT DE CAP D'ANY, amb  festa de NIT DE CAP D'ANY, amb 
música i servei de bar.música i servei de bar.

GENER 2020GENER 2020
DIMECRES 1 GENERDIMECRES 1 GENER
A les 18h, a la Sala d'actes de la Casa de Cultura,A les 18h, a la Sala d'actes de la Casa de Cultura,  
Cello WorksCello Works  CONCERT DE CAP D'ANY  a càrrec de   CONCERT DE CAP D'ANY  a càrrec de 
Gabriel Fiol. CACIM, Consell de Mallorca.Gabriel Fiol. CACIM, Consell de Mallorca.

DIUMENGE 5 DE GENERDIUMENGE 5 DE GENER
ARRIBADA DELS REIS D'ORIENT.ARRIBADA DELS REIS D'ORIENT.
A les 18h, al moll comercial de Portocolom.A les 18h, al moll comercial de Portocolom.
A les 18:30h, a la plaça de l'Església de s'Horta.A les 18:30h, a la plaça de l'Església de s'Horta.
A les 19h, davant de l'església de Cas Concos.A les 19h, davant de l'església de Cas Concos.
A les 20h, arribada a la plaça de sa Font de Santa A les 20h, arribada a la plaça de sa Font de Santa 
Margalida a Felanitx.Margalida a Felanitx.



• A la Casa de Cultura, photocall • A la Casa de Cultura, photocall Regala igualtatRegala igualtat..

• A la plaça de sa Font de Santa Margalida, taller • A la plaça de sa Font de Santa Margalida, taller 
gastronòmic infan l.gastronòmic infan l.

• Al carrer Major,  experimentació amb Lego. • Al carrer Major,  experimentació amb Lego. 

• A la plaça del Rei Jaume II, jocs populars. • A la plaça del Rei Jaume II, jocs populars. 

• A la cantonada del carrer Major i carrer Miquel • A la cantonada del carrer Major i carrer Miquel 
Bordoy, taller de maquillatge infan l.Bordoy, taller de maquillatge infan l.

• • Al carrer Miquel Bordoy, ludoteca de jardí, jocs per Al carrer Miquel Bordoy, ludoteca de jardí, jocs per 
a totes les edats. Diferents ambients: motricitat. a totes les edats. Diferents ambients: motricitat. 
Jocs de taula, experimentació, construcció, jocs Jocs de taula, experimentació, construcció, jocs 
simbòlics, jocs tradicionals i familiars.simbòlics, jocs tradicionals i familiars.

• A la plaça Pax, • A la plaça Pax, carrouselcarrousel ecològic. ecològic.

DIUMENGE 15 DE DESEMBREDIUMENGE 15 DE DESEMBRE
MERCADET DE NADAL a Cas Concos. De 16h a MERCADET DE NADAL a Cas Concos. De 16h a 
20:30h.20:30h.  

Ludoteca de jardí, jocs per a totes les edats. Ludoteca de jardí, jocs per a totes les edats. 
Diferents ambients: motricitat, jocs de taula, Diferents ambients: motricitat, jocs de taula, 
experimentació, construcció, jocs simbòlics, jocs experimentació, construcció, jocs simbòlics, jocs 
tradicionals i familiars.tradicionals i familiars.

CarrouselCarrousel ecològic. ecològic.

Taller infan l de Nadal.Taller infan l de Nadal.

A les 18h, a la plaça de l'EsglésiaA les 18h, a la plaça de l'Església encesa de l'arbre  encesa de l'arbre 
de Nadal.de Nadal.

A les 18h, a la plaça de l'Església,A les 18h, a la plaça de l'Església, CONCERT DE  CONCERT DE 
NADAL, a càrrec de la Banda de Música de Felanitx.NADAL, a càrrec de la Banda de Música de Felanitx.

A les 18h, al Conservatori Professional i Escola de A les 18h, al Conservatori Professional i Escola de 
Música i Dansa Pare Aulí de Felanitx,Música i Dansa Pare Aulí de Felanitx, CONCERT a  CONCERT a 
càrrec del Cor de Cambra del Conservatori.càrrec del Cor de Cambra del Conservatori.

DIVENDRES 20 DE DESEMBREDIVENDRES 20 DE DESEMBRE
A les 11h, a l'església parroquial de s'Horta,A les 11h, a l'església parroquial de s'Horta,  
CONCERT DE NADALES a càrrec dels nins de CONCERT DE NADALES a càrrec dels nins de 
l'escola Reina Sofia.l'escola Reina Sofia.
DIADA FAMILIAR a Portocolom de 16:30h a DIADA FAMILIAR a Portocolom de 16:30h a 
20:30h, al passeig Miquel Massu .20:30h, al passeig Miquel Massu .
MERCADET DE NADAL.MERCADET DE NADAL.

Tallers infan ls, castells inflables, Tallers infan ls, castells inflables, carrouselcarrousel  
ecològic i Ludoteca de jardí.ecològic i Ludoteca de jardí.
A les 16:30h,A les 16:30h, exhibició i ball a càrrec de  exhibició i ball a càrrec de 
MOVE&DANCE.MOVE&DANCE.
A les 17:30h,A les 17:30h, CONCERT de S'Aula de Música de  CONCERT de S'Aula de Música de 
Portocolom i Felanitx.Portocolom i Felanitx.

A les 20h, a la Casa de Cultura, sala Miquel A les 20h, a la Casa de Cultura, sala Miquel 
Barceló i al replà,Barceló i al replà, INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ  INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
PastoralPastoral de JAUME PROHENS. Ho organitza:  de JAUME PROHENS. Ho organitza: 
Centre Cultural de Felanitx.Centre Cultural de Felanitx.

DISSABTE 21 DE DESEMBREDISSABTE 21 DE DESEMBRE
MERCADET DE NADAL, de 16:30h a 20:30h a la MERCADET DE NADAL, de 16:30h a 20:30h a la 
plaça de sa Font de Santa Margalida.plaça de sa Font de Santa Margalida.
A les 17h, a la  plaça Pax,A les 17h, a la  plaça Pax,  Tast de SwingTast de Swing i després  i després 
ball social amb música nadalenca de swing a ball social amb música nadalenca de swing a 
càrrec de Swingnitx.càrrec de Swingnitx.

De 17h a 19:30h, al carrer Major a l'alçada del De 17h a 19:30h, al carrer Major a l'alçada del 
número 8,número 8,  Face PaintFace Paint Taller infan l de 5 a 10  Taller infan l de 5 a 10 
anys. A con nuació, a les 20h, concert a càrrec anys. A con nuació, a les 20h, concert a càrrec 
del grup Fondo Oscuro. Ac vitats a càrrec de del grup Fondo Oscuro. Ac vitats a càrrec de 
M8/MART i 19 Col·lec u. Preu: la voluntat.M8/MART i 19 Col·lec u. Preu: la voluntat.
A les 18h, a la plaça de sa Font de Santa A les 18h, a la plaça de sa Font de Santa 
Margalida,Margalida, CONCERT DE NADAL a càrrec de la  CONCERT DE NADAL a càrrec de la 
Coral de Felanitx, Units com Brins i la Banda de Coral de Felanitx, Units com Brins i la Banda de 
Música de Felanitx.Música de Felanitx.

A par r de les 18:30h, a la plaça Pax,A par r de les 18:30h, a la plaça Pax,  
XOCOLATADA SOLIDÀRIA a càrrec dels XOCOLATADA SOLIDÀRIA a càrrec dels 
comerciants de la plaça Pax i voltants. Beneficis comerciants de la plaça Pax i voltants. Beneficis 
per a l'Associació Balear d'Esclerosi Múl ple per a l'Associació Balear d'Esclerosi Múl ple 
ABDEM. Amenitzat des de les 19h pel duo acús c ABDEM. Amenitzat des de les 19h pel duo acús c 
Chandra Maestre i Bernat Ar gues. En acabar, es Chandra Maestre i Bernat Ar gues. En acabar, es 
farà el sorteig de la campanya farà el sorteig de la campanya Viu Nadal.Viu Nadal.
A la plaça de sa Font de Santa Margalida,A la plaça de sa Font de Santa Margalida, Taller  Taller 
de de mandalasmandalas  a càrrec del Centre Yoga Mallorca.  a càrrec del Centre Yoga Mallorca.
DIADA FAMILIAR de 17h a 20hDIADA FAMILIAR de 17h a 20h
Felanitx, juga per la igualtat!Felanitx, juga per la igualtat!
• A l'edifici de la rectoria de l'església de Sant • A l'edifici de la rectoria de l'església de Sant 

Miquel: Miquel: Espai niu.Espai niu. Ac vitats per a infants de 0  Ac vitats per a infants de 0 
a 3 anys: material manipula u, construccions, a 3 anys: material manipula u, construccions, 
paneres de tresors, capces sensorials, etc. paneres de tresors, capces sensorials, etc. 

• A la Casa de Cultura, photocall • A la Casa de Cultura, photocall Regala igualtat.Regala igualtat.
• A la plaça de sa Font de Santa Margalida, taller • A la plaça de sa Font de Santa Margalida, taller 

gastronòmic infan l.gastronòmic infan l.
• Al carrer Major,  experimentació amb Lego. • Al carrer Major,  experimentació amb Lego. 
• A la plaça del Rei Jaume II, jocs populars. • A la plaça del Rei Jaume II, jocs populars. 
• A la cantonada del carrer Major i Miquel • A la cantonada del carrer Major i Miquel 

Bordoy, taller de maquillatge infan l.Bordoy, taller de maquillatge infan l.
• Al carrer Miquel Bordoy, ludoteca de jardí, jocs • Al carrer Miquel Bordoy, ludoteca de jardí, jocs 

per a totes les edats. Diferents ambients: per a totes les edats. Diferents ambients: 
motricitat. Jocs de taula, experimentació, motricitat. Jocs de taula, experimentació, 
construcció, jocs simbòlics, jocs tradicionals i construcció, jocs simbòlics, jocs tradicionals i 
familiars.familiars.

• A la plaça Pax, • A la plaça Pax, carrouselcarrousel ecològic. ecològic.
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ACTIVITATS A FELANITXACTIVITATS A FELANITX
ACTIVITATS A PORTOCOLOMACTIVITATS A PORTOCOLOM
ACTIVITATS A CAS CONCOSACTIVITATS A CAS CONCOS
ACTIVITATS A S’HORTAACTIVITATS A S’HORTA

DIJOUS 5 DE DESEMBREDIJOUS 5 DE DESEMBRE
A les 17h, des de la plaça Pax a la plaça de sa Font de A les 17h, des de la plaça Pax a la plaça de sa Font de 
Santa Margalida, Santa Margalida, CERCAVILA a càrrec de 3 Clowns.CERCAVILA a càrrec de 3 Clowns.

A les 18h, a la plaça de sa Font de Santa A les 18h, a la plaça de sa Font de Santa 
Margalida,Margalida, ENCESA DE LLUMS DE NADAL i actuació  ENCESA DE LLUMS DE NADAL i actuació 
a càrrec de Pallassades. a càrrec de Pallassades. 

A les 18:30h, des de la Plaça del Rei Jaume II a A les 18:30h, des de la Plaça del Rei Jaume II a 
la plaça Pax,la plaça Pax, CERCAVILA dels Xeremiers de  CERCAVILA dels Xeremiers de 
S'Aula de Música.S'Aula de Música.

A les 18:45h, a la Plaça Pax,A les 18:45h, a la Plaça Pax, actuació  a càrrec  dels  actuació  a càrrec  dels 
alumnes d'infan l de S'Aula de Teatre amb l'obra alumnes d'infan l de S'Aula de Teatre amb l'obra 
Recuperem NadalRecuperem Nadal i a con nuació els  i a con nuació els CombosCombos de  de 
s'Aula Rock.s'Aula Rock.

A les 19h, al carrer Major a l'alçada del número 25,A les 19h, al carrer Major a l'alçada del número 25,  
CONTACONTES a càrrec de la Llibreria Ramon Llull.CONTACONTES a càrrec de la Llibreria Ramon Llull.

DIADA FAMILIAR de 17h a 20hDIADA FAMILIAR de 17h a 20h
Felanitx, juga per la igualtat!Felanitx, juga per la igualtat!
Jugar ens fa igualsJugar ens fa iguals (campanya per reflexionar  (campanya per reflexionar 
sobre els estereo ps de gènere que es transmeten sobre els estereo ps de gènere que es transmeten 
mitjançant els jocs i les juguetes). Per par cipar: mitjançant els jocs i les juguetes). Per par cipar: 
passar per la carpa que trobareu a la Font de Santa passar per la carpa que trobareu a la Font de Santa 
Margalida on vos donaran un dorsal que permetrà Margalida on vos donaran un dorsal que permetrà 
par cipar a les diferents ac vitats. En tenir el par cipar a les diferents ac vitats. En tenir el 
dorsal complet podreu recollir el vostre regal a la dorsal complet podreu recollir el vostre regal a la 
mateixa carpa. Ho organitza: Regidoria de Joventut mateixa carpa. Ho organitza: Regidoria de Joventut 
i Igualtat. Les ac vitats de la campanya són:i Igualtat. Les ac vitats de la campanya són:

• A l'edifici de la rectoria de l'església de Sant • A l'edifici de la rectoria de l'església de Sant 
Miquel: Miquel: Espai niu.Espai niu. Ac vitats per a infants de 0 a 3  Ac vitats per a infants de 0 a 3 
anys: material manipula u, construccions, anys: material manipula u, construccions, 
paneres de tresors, capses sensorials, etc.paneres de tresors, capses sensorials, etc.

• A la Casa de Cultura, photocall • A la Casa de Cultura, photocall Regala igualtat.Regala igualtat.

• • A la plaça de sa Font de Santa Margalida, taller A la plaça de sa Font de Santa Margalida, taller 
de manualitats de Nadal, taller gastronòmic de manualitats de Nadal, taller gastronòmic 
infan l, racó de contes, decoració amb fang i jocs infan l, racó de contes, decoració amb fang i jocs 
amb paracaigudes.amb paracaigudes.

• Al carrer Major, racó de circ, i experimentació • Al carrer Major, racó de circ, i experimentació 
amb Lego.amb Lego.

• A la plaça del Rei Jaume II, jocs populars. • A la plaça del Rei Jaume II, jocs populars. 

• A la cantonada del carrer Major i carrer Miquel • A la cantonada del carrer Major i carrer Miquel 
Bordoy, taller de maquillatge infan l.Bordoy, taller de maquillatge infan l.

• A• Al carrer Miquel Bordoy, ludoteca de jardí, jocs l carrer Miquel Bordoy, ludoteca de jardí, jocs 
per a totes les edats. Diferents ambients: per a totes les edats. Diferents ambients: 
motricitat, jocs de taula, experimentació, motricitat, jocs de taula, experimentació, 
construcció, jocs simbòlics, jocs tradicionals i construcció, jocs simbòlics, jocs tradicionals i 
familiars.familiars.

DISSABTE 14 DE DESEMBREDISSABTE 14 DE DESEMBRE
MERCADET DE NADAL de 16:30h a 20:30h a la MERCADET DE NADAL de 16:30h a 20:30h a la 
plaça de sa Font de Santa Margalida.plaça de sa Font de Santa Margalida.

A les 17h, a la plaça Pax,A les 17h, a la plaça Pax, exhibicions i ball a càrrec  exhibicions i ball a càrrec 
de l'acadèmia MOVE&DANCE.de l'acadèmia MOVE&DANCE.

A les 17h, al carrer Major a l'alçada del número 8,A les 17h, al carrer Major a l'alçada del número 8,  
taller infan l de 5 a 10 anys, taller infan l de 5 a 10 anys, Workshop Workshop 
Manualitats de NadalManualitats de Nadal a càrrec de M8/MART i 19  a càrrec de M8/MART i 19 
Col·lec u. Preu: la voluntat.Col·lec u. Preu: la voluntat.

A les 18h, a la plaça de sa Font de Santa A les 18h, a la plaça de sa Font de Santa 
Margalida,Margalida, CONCERT DE NADAL, a càrrec de la  CONCERT DE NADAL, a càrrec de la 
coral infan l del col·legi Joan Capó i dels alumnes coral infan l del col·legi Joan Capó i dels alumnes 
del Conservatori Professional i Escola de Música i del Conservatori Professional i Escola de Música i 
Dansa Pare Aulí de Felanitx.Dansa Pare Aulí de Felanitx.

A les 18h, a la  plaça Pax,A les 18h, a la  plaça Pax,  Lindy HopLindy Hop i ball social amb  i ball social amb 
música de swing nadalenca a càrrec de Swingnitx.música de swing nadalenca a càrrec de Swingnitx.

A par r de les 18:30h, a la plaça Pax,A par r de les 18:30h, a la plaça Pax, XOCOLATADA  XOCOLATADA 
SOLIDÀRIA a càrrec dels comerciants de la plaça SOLIDÀRIA a càrrec dels comerciants de la plaça 
Pax i voltants. Beneficis per a l'Associació Balear Pax i voltants. Beneficis per a l'Associació Balear 
d'Esclerosi Múl ple ABDEM. Amenitzat des de les d'Esclerosi Múl ple ABDEM. Amenitzat des de les 
19h pel grup M3.19h pel grup M3.

A les 19h, inauguració del Betlem de la Casa de A les 19h, inauguració del Betlem de la Casa de 
CulturaCultura i de la Ruta de Betlems als locals del centre  i de la Ruta de Betlems als locals del centre 
de Felanitx. Ho organitza: Agrupació de Betlemistes de Felanitx. Ho organitza: Agrupació de Betlemistes 
de Felanitx i el Centre Cultural de Felanitx.de Felanitx i el Centre Cultural de Felanitx.

A la plaça de sa Font de Santa Margalida,A la plaça de sa Font de Santa Margalida, taller de  taller de 
mandalasmandalas  a càrrec del Centre Yoga Mallorca.  a càrrec del Centre Yoga Mallorca.

DIADA FAMILIAR de 17h a 20hDIADA FAMILIAR de 17h a 20h
Felanitx, juga per la igualtat!Felanitx, juga per la igualtat!

• A l'edifici de la rectoria de l'església de Sant • A l'edifici de la rectoria de l'església de Sant 
Miquel: Espai niu. Ac vitats per a infants de 0 a 3 Miquel: Espai niu. Ac vitats per a infants de 0 a 3 
anys: material manipula u, construccions, anys: material manipula u, construccions, 
paneres de tresors, capses sensorials, etc.paneres de tresors, capses sensorials, etc.


