Aquest Nadal serà diferent de tots els que hem
viscut els darrers anys. No hi haurà grans trobades
ni la festa d’altres anys, perquè mai com ara no
ens hem hagut de prendre tan seriosament que
la salut ha de ser el més important. Per això, hem
d’aprofitar l’ocasió per a posar en valor molts detalls
quotidians que potser, fins fa poc, no valoràvem
prou o, senzillament, els menyspreàvem per la seva
quotidianitat.
Passàvem pels carrers dels nostre poble la
major part del nostre temps, anant d’aquí cap allà.
Els vespres ens reuníem amb amics o familiars
per a compartir sopars i celebracions. En els bars i
restaurants ens apinyàvem sense més motiu que celebrar que ens coneixíem o
també, per a enyorar i brindar pels absents. Cantàvem al costat de l’arbre o del
betlem, barrejant-nos amb desconeguts als quals somrèiem només perquè era
Nadal.
Ara això, passa a segon terme. Les circumstàncies són les que són i tenim
una oportunitat irrepetible per a transformar els bons desitjos en realitat.
Les festes nadalenques de 2020 poden passar a la història no per la situació
sanitària, sinó per ser aquelles en les quals recuperem les sensacions de la
nostra infància.
Tornem a mirar amb ulls de nin/a, alimentem-nos de l’esperit de la festa i
recuperem la innocència que tant ens entendreix.
Des de l’Ajuntament volem que aquestes dates siguin tan entranyables com
es pugui. Amb tot el seny i tota la precaució necessària però també amb totes
les ganes de fer poble i celebrar unes dates que són molt especials per a tots
nosaltres. Per aquest motiu i amb col·laboració amb les entitats, hem preparat
un programa de festes diferent, totalment adaptat a la situació sanitària actual,
que cerca per una banda fomentar la il·lusió dels més petits, a la vegada que
s’afavoreix i es genera activitat econòmica pels establiments, afavorint els
interessos comercials i culturals durant aquests moments tan incerts.
Aprofitem aquests circumstàncies en positiu, recuperem l’essencial! Aquest
és el meu desig per a totes i tots, que no pensem en les coses materials que
ens falten, sinó en aquelles que sent invisibles, ens obriran els ulls al veritable
esperit del Nadal.
Bon Nadal i un feliç i molt millor any nou!
								La Batlessa
								Francisca Mora Veny

«AQUEST NADAL, COMPRAR ALS COMERÇOS
#DEPORRERES TÉ PREMI»
L’Ajuntament de Porreres ha posat a disposició de l’associació
de comerciants 5.000 euros per incentivar el comerç local
durant el Nadal 2020.
Consulta els comerços adherits a la campanya a través de la
pàgina web o cercau el distintiu a la porta del comerç.
Guarda els tiquets de compra i quan tenguis 50 € acumulats,
grapa’ls al val i disposita’ls a la bústia que trobareu a l’ajuntament o al comerç.
El sorteig es farà a partir de dia 11 de gener.
Els guanyadors podreu gastar els vals fins dia 16 de febrer.
Fes m’agrada a dePorreres a les xarxes socials.

RECOLLIDA DE JUGUETES A CÀRREC D’ESPLAI ALBERCOCS
Al Casal Jove (parc de n’Hereveta)
Horaris:
5 de desembre de 11.00 h a 13.00 h
11 de desembre de 16.00 h a 18.00 h
18 de desembre de 16.00 h a 8.00 h
A favor de Serveis Socials de Porreres
De dia 9 a dia 18 de desembre
PROJECTE SOLIDARI «Agermanats ho aconseguirem»
Al Col·legi Verge de Monti-sion.
Recollida d’aliments, productes d’higiene i neteja i juguetes en bon
estat.
PROJECTE SOLIDARI BOTIGA DE JUGUETES. CÀRITAS PORRERES.
Construïm un món més ecològic i solidari
Reduïm, Reutilitzam, Reciclam i Recuperam.

Animau-vos a col·laborar, allargar la vida de les juguetes ajuda a millorar el medi ambient i a través d’aquest projecte Càritas aconsegueix recursos per donar un amà als nostres veïns que en aquests
moments ho necessiten.
La botiga estarà oberta el mes de desembre i els primers dies de gener.
Més informació a parroquiadeporreres.com
EXPOSICIÓ “nocturns” XAVI MUÑOZ
Museu de Porreres
Obertura 19 de desembre a les 19.30 h
Exposició fins el 21 de març.
Concurs de vídeo i fotografia:
PER NADAL JO COMPR A PORRERES, I TU?
Del 22 de desembre al 2 de gener
Més informació i bases a l’instagram @casaldejovesporreres
Organitza: Casal de Joves de Porreres
TOTES LES ACTIVITATS D’AQUEST PROGRAMA SÓN SUSCEPTIBLES DE CANVI
O SUSPENSIÓ ATENENT A LES MESURES SANITÀRIES DE CADA MOMENT.

DESEMBRE 2020
DIVENDRES 11
A les 18.00 h
Sala Polivalent
Taller de ROBÒTICA
Per nins i nines de 7 a 12 anys.
Inscripció a deporreres@porreres.cat / 971647221 / 686585374
Gratuït

DISSABTE 12
A partir de les 17.00 h
A la Plaça de la Vila Mercadet de Nadal
Actuació musical de Posidònia

A les 20.00 h
A l’Auditori Municipal
Concert MOZART STURM UND DRANG
ORQUESTRA DE CAMBRA DE MALLORCA
Monogràfic dedicat a Wolfgang Amadeus Mozart
Cristina Allès, piano. Bernat G. Quetglas, director.
Entrada 7 € / Venda online ticketib.com

DIUMENGE 13
A les 19.00 h
A l’Església Nostra Senyora de la Consolació
Catequesi comunió i postcomunió
A les 20.00 h
A l’Església Nostra Senyora de la Consolació
Missa familiar

DILLUNS 14
A les 10.00 h
A l’Auditori Municipal
“EN PETUFET” Teatre infantil per a alumnes del CEIP Escola Nova.
Organitza: CEIP Escola Nova.
A les 19.00 h
A l’Aula del Carrer Call
Demostració de centres nadalencs
A càrrec de Benet Mora “Murtó”
Aforament limitat a 25 persones
Inscripcions per whatsapp o cridada al 686 50 10 03.
Gratuït
Organitza: Associació de Dones Porrerenques

DIVENDRES 18
Repartiment de dues coques de Nadal als socis
majors de 85 anys per felicitar les festes.
Organitza: Associació de persones majors de Porreres

DISSABTE 19
A les 11.30 h
A la Biblioteca Municipal
Taller de bolles de neu
Organitza: Biblioteca de Porreres
A partir de les 17.00 h
A la Plaça de la Vila
Mercadet de Nadal
Actuació musical de Manajazz Trio

DIUMENGE 20
Del 20 de desembre a l’11 de gener
CONCURS DEL LOGOTIP DEL CASAL DE JOVES.
Més informació a l’Instagram @casaldejovesporreres
A les 11.00 h.
A l’Oratori de Sant Felip
CONÈIXER EL NOSTRE PATRIMONI
Visita d’interès històric i artístic a l’església conventual de Sant Felip
Neri de Porreres. Concentració davant el portal major.
Organitza: Agrupació Cultural de Porreres
A les 19.00 h
A l’Auditori Municipal
CONCERT «TRIO AIRES»
Isabel Cañada, soprano / Yuko Mizutani, piano /
Bernat X. Xamena, trompeta.
Entrada anticipada 10 € / Entrada taquilla 12 €
Venda online ticketib.com
A les 19.00 h
A l’Església Nostra Senyora de la Consolació
Catequesi comunió i postcomunió
A les 20.00 h
A l’Església Nostra Senyora de la Consolació
Missa familiar

DIMARTS 22
A les 17.30 h
A l’Auditori Municipal
Entrega de medalles al mèrit policial per a la pandèmia.
Org.: Asociación Nacional de Agentes Tutores. / Aforament limitat

DIMECRES 23
A les 18.00 h
A la Biblioteca Municipal
Contacontes «L’arbre de Nadal del senyor Eudald»
Organitza: Biblioteca de Porreres

DIJOUS 24
A les 20.00 h
A l’Església Nostra Senyora de la Consolació
Matines de Nadal, Sermó de la Calenda, Anunciació de l’Àngel
i Cant de la Sibil·la
A les 19.00 h
A l’Oratori de Sant Felip
Missa de Matines amb l’acompanyament musical de l’organista
Onofre Morey, el Cant de la Sibil·la interpretat per Eva Amorós, el
Sermó de la Calenda a càrrec de Baltasar Rigo i un infant serà l’encarregat de rememorar l’Anunciació de l’Àngel. L’Estol Porrerenc
ballarà l’Oferta

DIVENDRES 25
A les 10.00 h
A l’Oratori de Sant Felip / Missa de Nadal
A les 19.00 h
A l’Oratori de Sant Felip / Missa de Nadal
A les 20.00 h
A l’Església Nostra Senyora de la Consolació / Missa de Nadal

DISSABTE 26
A les 19.00 h
A l’Agrupació Cultural.
Lliçó : Història de la Banda Santa Cecília
A càrrec del músic Andreu Vidal Siquier
Aforament limitat a 20 persones per ordre d’arribada
Organitza: Agrupació Cultural de Porreres

DIUMENGE 27
A les 10.15 h
Concentració al costat del brollador de la Rambla
Passejada per Ciutat : des del Puig del Sitjar al Puig de Sant Pere.
Una bona manera de celebrar la festivitat del nostre copatró
Sant Joan Evangelista.
Aforament limitat a 15 persones
Per apuntar-se TELEFONAU al número 696149708
Organitza: Agrupació Cultural de Porreres
A les 20.00 h
A l’Església Nostra Senyora de la Consolació
(per les mesures COVID-19 no es podrà fer
a l’Església de l’Hospitalet)
Festa de Sant Joan Evangelista,
copatró de Porreres.
Festa de la Sagrada Família.
Missa
Exposició de les capelletes que visiten les nostres cases.
A la capella de Sant Josep
Es podrà visitar durant una setmana abans i després de les misses.
A les 19.00 h
A l’Auditori Municipal
ANAR A SATURN I TORNAR
Cultural-ment de Marta Barceló
Direcció Núria Vizcarro
Intèrpret Marga López
Entrada 5 €
Venda online: ticketib.com

DIMARTS 29
A les 17.00 h
A l’Auditori Municipal
“TOY STORY 4” / Cinema / Gratuït

DIJOUS 31
A les 11.30 h
Al Parc de n’Hereveta
Cap d’any infantil.
Hi haurà activitats infantils amb monitors
Inscripcions a la pàgina web de l’ajuntament / Aforament limitat
A les 19.00 h
A l’Oratori de Sant Felip / Darrera Missa de l’any

GENER 2021
DIVENDRES 1
A les 10.00 h
A l’Oratori de Sant Felip / Primera Missa de l’any
A les 19.00 h
A l’Oratori de Sant Felip / Missa

DISSABTE 2
Del 2 al 7 de gener
Taller Comparteix amb els teus amics un joc de taula online
Organitza: Casal de Joves Porreres
A les 11.00 h
Al Museu de Porreres
Taller L’ALIMENTACIÓ A L’ANTIGUITAT

ALDARQ, arqueologia imaginativa
Com podien sobreviure els guerrers i herois durant aquelles llargues
travesses i odissees a través del mar i territoris inhòspits?
Cuinarem alguns plats amb la nostra imaginació i materials diversos.
Nins i nines de 6 a 9 anys
Inscripció a partir del 21 de desembre a l’ajuntament
o al mail gmora@porreres.cat
A les 12.00 h
Al Parc de n’Hereveta
Concert Any Nou LA FILHARMÒNICA PORRERENCA / Gratuït

DIUMENGE 3
A les 12.00 h
Al Parc de n’Hereveta
Concert Any Nou LA FILHARMÒNICA PORRERENCA
Gratuït

DIMARTS 5
Arribada dels Reis Mags a Porreres
A les 17.30 h
Discurs Reial . Retransmissió a través del canal de Porreres Televisió i
també per a totes les xarxes socials de l’Ajuntament.
A les 18.30 h
Ses Majestats acompanyats del seus patges repartiran els regals per
les cases del municipi perquè la gent no s’hagi de
moure de casa seva, evitant així qualsevol tipus
d’aglomeració.
En aquest sentit, l’Ajuntament demana a tots els
veïns i veïnes que ho gaudeixin des dels seus portals, balcons o finestres.
Teniu en compte que enguany els Reis d’Orient
començaran el recorregut abans que els altres
anys i recordau deixar pas als camions carregats
de juguetes.

DISSABTE 9
A les 11.00 h
Al Museu de Porreres
TALLER DE PINTURA SURREALISTA
El surrealisme de Miró. La força del símbol i el color
Nins i nines de 6 a 14 anys
Inscripció a partir del 2 de gener a l’ajuntament
o al mail gmora@porreres.cat / Gratuït
A les 20.00 h
A l’Auditori Municipal SAL I PEBRE COENT
Lectura dramatitzada – Teatreros
Una espipellada de l’obra literària de Josep Melià.
Dramatúrgia i direcció: Francesca Palou
Amb: Antònia Comas, Adela Mira i Biel Ramon. / Gratuït

DIUMENGE 10
A les 11.30 h A l’Església Nostra Senyora de la Consolació
(per les mesures COVID-19 no es podrà fer al Santuari de Monti-sion)
Missa celebració del 67è aniversari de la construcció
de la carretera de Monti-sion

DISSABTE 23
A les 20.00 h A l’Auditori Municipal NOMOPHOBIA
Teatre Cia. l’Aviador, de Miquel Àngel Raió / Preu a determinar

DISSABTE 30
A les 20.00 h
A l’Auditori Municipal
MAGALLANES .0 / Tshok Cultura Emocional
Monòleg de Jeroni Obrador, interpretat per Rodo Gener.
Una nova visió de l’expedició de Magallanes que ressalta els valors
multiculturals de les terres i els mars per on va passar.
Entrada 10 € / Venda online ticketib.com

RECOLLIDA SELECTIVA I HORARI PUNT VERD DURANT LES FESTES
La recollida de paper i cartró els dijous 24 i 31 de desembre es realitzarà
a partir de les 12.00 h del migdia.
La recollida de vidre durant el matí de día 25 de desembre i dia 1 de
gener a l’horari habitual.
El Punt Verd estarà tancat els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener. Els
dies 24 i 31 de desembre estarà obert només durant el dematí.

· Tel. 971 65 16 16 · CAMPOS

Ajuntament de Porreres

