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Prog

DIVENDRES,
14 DE DESEMBRE

A les 18h al Menjador de l’Escola
MERCADET DE NADAL DE L’ESCOLA
MESTRE GUILLEMET I AMIPA
DISSABTE,
15 DE DESEMBRE

A les 10h a l’Ajuntament
TALLER DE FOTOGRAFIA PER
ADULTS (primera part)
Enfocat a aprender a utilizar el mode
manual de la nostra càmera amb una
infinitat de posibilitats noves i creatives,
per tal de que pogueu enregistrar el
món i la llum de la manera que més vos
agradi.
El taller es durà a terme en 2 parts. La
primera part es farà dia 15 de desembre
i la segona dia 22 de desembre.
Horari: de 10h a 13h (dia 15 i 22).
Material necessari: càmera réflex.
Preu: 50 euros.
Impartit per Eugènia Canyelles
Inscripcions i contacte: Eugènia

Canyelles 638 327 535.
A les 17h al Poliesportiu de Santa
Eugènia
TALLER DE NADAL
Per a nines i nins de totes les edats
A càrrec de l’Associació Grup Gínjols
A les 18h al Poliesportiu de Santa
Eugènia
MERCAT DE NADAL
Mercadet de Nadal artesanal i solidari.
En el qual hi participen diferents
Associacions del poble, els nins i nines
de 4rt i 5è, els Quintos del 99 i artesans.
Que hi podeu trobar?
MERCADET SOLIDARI
Aquest any, i donada la desgracia que
es va patir al Llevant de Mallorca, els
beneficis d’aquest Mercadet Nadalenc
Solidari aniran destinats als Damnificats
del Llevant. Podeu dur els llibres,
joguines, roba i objectes en bon estat
que volgueu donar, a l’Ajuntament fins

dia 14 de Desembre, durant l’horari
habitual (de dilluns a divendres de 8 a
14 h i dimarts horabaixa de 16 a 19 h).
Degustació de pastissos de Nadal:
L’associació de Mestresses de Casa
rebran els pastissos i les vendran amb
fi solidari pels Damnificats del Llevant.
Seguint la tradició, les persones que
aportin un pastís a la degustació rebran
com a obsequi 3 “Solis”.
Cocarrois Solidaris: L’associació Tercera
Edad posarà a la venda cocarrois
Solidaris pels Damnificats del Llevant.
Col·laboració amb l’AECC. La junta de
Santa Eugènia durà material solidari
per vendre a benefici de l’Associació
Espanyola contra el Càncer.
Col·laboració amb SILOE. L’associació
durà material solidari per vendre a
benefici de SILOE.
Carrera d’Acceleració “Drag Race”:
Carrera especial de Nadal d’Escalextric.
Els beneficis aniran destinats a l’ONG
Poble Solidari. Organitza Slot Taujà.
ONG Poble Solidari. Durà a terme
una campanya de recollida d’aliments i

productes d’higiene personal, a benefici
de l’Associació Zaqueo. (Vegeu final
de programa). També podeu fer les
aportacions als supermercats Eurocop
Can Qüec i Tradys fins a les 13 h. de dia 16.
Les nines i nins de 4rt i 5è: vendran
coques, dolços i altres per tal de recaptar
fons pel viatge d’estudis.
Quintos del 99: vendran xocolata
calenta
MERCADET D’ARTESANIA
S’hi podran trobar diferents tipus
d’articles, de tal manera que podreu
adquirir regals per aquest Nadal.
DIMECRES,
19 DE DESEMBRE

A les 18h al Menjador de l’Escola
CUINA AMB SUPERALIMENTS
Taller de cuina amb receptari amb aires
nadalencs que inclou “superaliments”
que aporten un valor afegit a la nostra
dieta.
Horari: de 18 a 21 h aproximadament.

En acabar hi haurà una petita
degustació dels plats elaborats.
Inscripcions a l’Ajuntament fins dia 17
de Desembre.
Places limitades.
Es recomana dur devantal.
A càrrec del cuiner Miquel Angel Coll.
Preu: 5 euros.
DIVENDRES,
21 DE DESEMBRE

A les 12h a l’Església
CONCERT DE NADALES
Interpretat per les nines i nins del CEIP
Mestre Guillemet.
A les 18h al Menjador de l’Escola
MENÚ DE SOLSTICI D’HIVERN
Taller de cuina amb elaboracions que
conformen un menú nadalenc que
aporta idees i novetats. S’elaboraran
receptes originals i d’aire festiu.
Horari: de 18 a 21h aproximadament.
En acabar hi haurà una petita
degustació dels plats elaborats.

Inscripcions a l’Ajuntament fins dia 17
de Desembre.
Places limitades.
Es recomana dur devantal
A càrrec del cuiner Miquel Angel Coll
Preu: 5 euros.
A les 20h al Centre Parroquial
MIRADES A L’UNIVERS
Conte musical, la narració d’una història
fascinant, aquella que explica els nostres
orígens i que es pregunta quin volem que
sigui el nostre futur. Tot això fet amb
música electroacústica en temps real,
feta amb instruments avantguardistes
poc habituals i instruments tradicionals
de diferents parts del món.
Adreçat a joves, adults i nins a partir de
7 anys acompanyats.
A càrrec de NAT. Projectes. Serveis
culturals i ambientals.
Organitza: Biblioteca Municipal.
Patrocina: Consell de Mallorca.

DISSABTE,
22 DE DESEMBRE

DILLUNS,
31 DE DESEMBRE

A les 18h al Casal de Joves
TALLER DE GRAFFITI

FESTA DE CAP D’ANY

Per a joves a partir de 12 anys.
En acabar hi haurà una petita berenada.
Per poder fer una millor previsió, seria
convenient que els joves que hagin de
participar s’apuntin a l’Ajuntament.
Horari Ajuntament: de dilluns a
divendres de 8 a 13:30 h i Dimarts
horabaixa de 16 a 19h.
DIMECRES,
26 DE DESEMBRE

A les 18h al Pavelló escolar
BINGO SOLIDARI
La recaptació es destinarà als
Damnificats del Llevant.
A més els nins de 4t i 5è de primària
posaran una paradeta amb menjar i
beguda a preus populars.

Prendrem raïm i cava davall del
campanar per donar la benvinguda
al nou any. Posteriorment la festa
continuarà als diferents bars del poble.
DIMARTS,
1 DE GENER

A les 18h al Pavelló escolar
BINGO SOLIDARI
La recaptació es destinarà als
Damnificats del Llevant.
A més Quintos del 99 posaran una
paradeta amb menjar i beguda a preus
populars.
DIVENDRES,
4 DE GENER

A les 18h al Pavelló escolar
CINEMA INFANTIL
Desde dia 15 fins a dia 28 de Desembre

hi haurà una bústia disponible perquè
els nins puguin votar la pel·lícula que
volen veure.
El dia del Mercadet de Nadal trobareu
una paradeta per poder votar.
Pel·lícules a elegir:
Sherlock Gnomes: Gnomeo y Julieta
Los Increibles 2
Smallfoot
La panda de la serva
El hijo de Bigfoot
Cavernícola
DISSABTE,
5 DE GENER

A les 18:30h a la Plaça
ARRIBADA DELS REIS MAGS
D’ORIENT

DIMARTS,
8 DE GENER

A les 17h a la Biblioteca Municipal
UN CARAMULL DE CONTES
En Tio Lila ens ensenyarà que amb
qualsevol cosa que trobam per casa se
pot explicar un conte; llavors ell ens
explicarà un grapat d’històries.
A càrrec de Teatritx.
Adreçat al públic infantil i familiar.
Organitza: Biblioteca Municipal.
Patrocina: Consell de Mallorca

RECORDAU
Els PATGES REIALS dels Reis Mags d’Orient rebran els pares
dels infants a l’Ajuntament, el divendres dia 4 de Gener de
2019, de les 18:30 h a les 20:30 h. Tots els nins que vulguin
participar a la Cavalcada dels Reis, han d’anar a apuntar-se a
l’Ajuntament abans de divendres 28 de Desembre del 2018 a
les 13 hores.

RECORDAU L’HORARI ESPECIAL
DE RECOLLIDA PER NADAL, els dies 24
i 31 heu de pensar a treure la fracció
envasos abans de les 10 del matí.

Campanya de RECOLLIDA D’ALIMENTS I PRODUCTES D’HIGIENE 2018. La
recollida serà dia 15 de desembre, durant l’horari del mercadet solidari, al gimnàs
de l’escola, i als supermercats Eurocop Can Qüec i Tradys (fins a les 13 h de dia
16). Entregarem els productes als menjadors socials de l’ASSOCIACIÓ ZAQUEO,
que ateses les necessitats, fa les recomanacions. Moltes gràcies.

Detall d’aliments, higiene i utillatge que més necessita
l’ASSOCIACIÓ ZAQUEO, per al menjador i per a les properes
festes nadalenques:
ALIMENTACIÓ:
Llet
Cacao
Conserves de fruita
Conserves vegetals

(olives, cebetes, blat de moro, pastanaga, etc)

Conserves per a guisats

(pèsols, carxofes, pebres, xampinyons, etc)

Torrons variats i dolços de Nadal
UTILLATGE/HIGIENE:
Culleres de plàstic
Forquilles de plàstic
Plats 22 cm. de plàstic (biodegradables)
Tassons de plàstic (biodegradables)
Maquinetes d’afaitar (d’un sol ús)
Paper Higiènic
Tovallons

Organitza:

Dissabte, 19 de Gener

A les 10:00 h al Centre Parroquial
CONTA CONTES “LES 7 CABRETES
DEL DIMONI”
És una adaptació del tradicional conte
de “Les 7 cabretes i el llop” càrrec dels
dimonis de “Sa cova des Fossar”
A les 11:30 h
CONCURS DE DIMONIONS
Premi per la millor disfressa de dimoni
o dimoniona.
A les 12:00 h concentració davant el
Centre Parroquial

PASSACARRERS DE DIMONIS
Festa pel carrer amb la colla de dimonis i
Xeremiers.
A les 17:00 h al Pàrquing de Ca Ses
Monges
ENCESA DEL FOGUERÓ PETIT
Per a tots els infants, perquè puguin
participar a l’encesa, de la festa i de la
torrada.
A les 18:00 h
ENCESA DELS FOGUERONS
A les 20:00 h
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TORRADA I SONADA DE XIMBOMBA
Podeu obtenir els tíquets per a la torrada
a 1€ solidari, en benefici als damnificats
per les inundacions del Llevant. Podeu
comprar els tíquets a les oficines de
l’Ajuntament i a les botigues fins dia 17
de Gener a les 13 h
Diumenge, 20 de Gener

CARROSES I BENEÏDES
15:30 h Concentració al carrer de Ca Ses
Monges
16:00 h Sortida i beneïdes davant la
Rectoria.

Premis de les Beneïdes
100 € per a cada carrossa o comparsa
que obtingui un mínim de 50 punts.
100 € Carrossa més elaborada
100 € Carrossa més típica
100 € Carrossa més original
100 € Millor Glossa (s’ha d’entregar
una còpia escrita al jurat)
Inscripcions a l’Ajuntament fins
dia 17 de Gener a les 13 h
20 € a les bísties (cavalls, ases, someres,
muls, carretons, etc..)

