Ben entrats al mes de desembre, ja ens acostam a Nadal, l’època
més freda i més càlida de l’any, i a Porreres ja ho tenim tot a punt: els
carrers es van acabant d’il·luminar i les vostres cases i aparadors dels
comerços ja estan ben decorats.
És temps de retrobaments, de dinars familiars, de fer regals i de
rebre’n, de compartir sorpreses i il·lusions. Unes festes que posen en
relleu el tarannà de tota la gent que viu Porreres. Som gent robusta que
lluita amb fermesa davant les adversitats i que a la vegada demostra
la seva tendresa amb solidaritat amb els més vulnerables. Som gent
que viu el Nadal amb la mirada dels infants.
Amb aquest programa vos presentam un ventall d’activitats ampli
i divers, que s’adreça especialment als col·lectius que més han patit la
pandèmia: els infants, els adolescents i la gent gran. També desitjam
de tot cor, que si continuam celebrant la festa amb responsabilitat,
puguem tornar a gaudir de la Cavalcada, que després d’un any
d’absència, es farà seguint totes les mesures de seguretat.
Tampoc no faltaran les activitats més tradicionals, amb les
propostes de cultura popular i tradicional, així com les activitats
organitzades a tots i cadascuna de les entitats, que ens ajudaran a
evitar aglomeracions i desplaçaments.
En nom propi i en representació de l’Ajuntament de Porreres vos
convidam a fer vostre l’esperit nadalenc i a aportar el vostre caliu a
aquestes dates.
Bon Nadal amb salut.
							La Batlessa
							Francisca Mora Veny

ACTIVITATS
CASAL JOVE

DESEMBRE 2021
DISSABTE 11
A partir de les 17.00 h
A l’Avinguda Bisbe Campins i Carrer Pou Florit
MERCADET DE NADAL
A les 17.30 h
A la Plaça de la Vila
ESPECTACLE DE CIRC MODERN
Escenes carregades de bon humor per a tota la família.
A les 18.00 h
A la Plaça de la Vila
ENCESA DE LLUMS DE NADAL
A les 18.45 h
Comicteca de Porreres a la Biblioteca Municipal de Porreres
PRESENTACIÓ DEL CÒMIC
«PAU PER TOTS: 25 Aniversario (1996-2021)»
El dibuixant Pau presentarà i firmarà exemplars del seu nou còmic
recopilatori de les seves millors tires còmiques dels darrers 25 anys.
A les 19.30 h
Al Museu de Porreres
Obertura exposició «UN CRUI DE LLUM»
D’Aina Albo Puigserver.
A les 19.30 h
A la Plaça de la Vila
SES CUSSES FUNKY SONS
Actuació musical

A les 20.00 h
A l’Auditori Municipal
PORRERES 1936
Adaptació teatral amb música en directe del llibre
“Desfilades de dia, afusellaments de nit”
de Bartomeu Garí Salleras.
Preu de l’entrada 5 €.
Reserva d’entrades a trenta6teatre@gmail.com

DIUMENGE 12
A les 19.00 h
A l’Auditori Municipal
PORRERES 1936
Adaptació teatral amb música en directe del llibre
“Desfilades de dia, afusellaments de nit”
de Bartomeu Garí Salleras.
Preu de l’entrada 5 €.
Reserva d’entrades a trenta6teatre@gmail.com

DILLUNS 13
A les 20.00 h
A l’Auditori de Porreres
AUDICIÓ ALUMNES DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE PORRERES
Gratuït fins a completar l’aforament

DIMARTS 14
A les 20.00 h
A l’Auditori de Porreres
AUDICIÓ ALUMNES DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE PORRERES
Gratuït fins a completar l’aforament

DIMECRES 15
A les 19.30 h
Al local social (carrer d’en Cerdà, 78)
Xocolatada pels socis de l’associació de persones majors
i Nadales a càrrec del «Coro» de persones majors de Porreres.
Organització: Associació de Persones Majors

DIVENDRES 17
A les 19.30 h
A la Biblioteca Municipal de Porreres
«GERMANIA, SILENCI TRENCAT» DE PERE SÁNCHEZ
Projecció del documental en motiu dels 500 anys de la Germania
de Mallorca.
Places limitades.
A les 20.00 h
A l’Auditori de Porreres
FESTA NADALENCA ESCOLA DE BALL AIRES DE MONTI-SION
Gratuït fins a completar l’aforament

DISSABTE 18
A les 19.30 h
A l’Auditori de Porreres
CLOENDA 50è ANIVERSARI DE L’AGRUPACIÓ CULTURAL
DE PORRERES
Gratuït fins a completar l’aforament
A les 20.00 h
A l’Oratori de Sant Felip / Missa
Després de la missa es procedirà al sorteig de dos sopars
i dues paneres de Nadal
Col·labora: Es Terres i Molí d’en Negre

DIUMENGE 19
A les 17.00 h
Al camp municipal de Ses Forques
Partit de futbol U.E. Porreres – Alcúdia “A”
Lliga Regional Preferent / Organització: Unió Esportiva Porreres
A les 19.00 h
A l’Auditori de Porreres
CONCERT DE L’ORQUESTRA DE LA UNIVERSITAT
DE LES ILLES BALEARS / PREU 7 €

DIJOUS 23
A les 12.00 h
A l’exterior de l’Auditori de Porreres
CONCERT DE NADAL ALUMNES DE L’ESCOLA
DE MÚSICA DE PORRERES

DIVENDRES 24
A les 19.00 h
A l’Oratori de Sant Felip. Missa de Matines
amb l’acompanyament musical de l’organista Dolors Garcia,
el cant de la sibil·la interpretat per Eva Amorós,
el sermó de la Calenda a càrrec de Baltasar Rigo.
L’Estol Porrerenc ballarà l’oferta.
A les 20.00 h
A l’Església parroquial. Missa de Matines
A partir de les 23.30 h. A la Plaça de la Vila
Nit de Nadal amb les actuacions de:
- TONINAINA a les 23.30 h
- DJ CORO a les 1.30 h
- DJ TWO M a les 3.00 h
Organització: Ajuntament de Porreres
Per entrar s’haurà de presentar el Certificat COVID

DISSABTE 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

DIUMENGE 26
A les 18.00 h
A l’Auditori de Porreres
Mallorca So presenta: “ALICIA, el musical”
PREU: menors (fins a 12 anys) 12 € / adults 15 €
Entrades a ticketib.com

A les 18.30 h
A l’Església de Nostra Senyora de la Consolació
Concert de Nadal de la Coral de Porreres
i la Coral Associació Persones Majors de Porreres.
Organització: Coral de Porreres

DILLUNS 27
A les 19.00 h
A l’Hospitalet
Missa. Festivitat de sant Joan Evangelista,
copatró de Porreres.

DIMARTS 28
A les 19.00 h
Al local social de l’ACP.
Presentació llibre “El Mirall de l’Esquerra, entre el desencís
i la necessària renovació”
de Joan-Pau Jordà-Sánchez
i Miquel Rosselló Xamena
Organització: Agrupació Cultural

DIVENDRES 31
A les 19.00 h
A l’Oratori de Sant Felip / Darrera Missa de l’any
A les 00.15 h
A la Plaça de la Vila
Nit de cap d’any amb les actuacions de:
- DISCCOVERS
- JOAN RIGO DJ
Organització: Ajuntament de Porreres
Per entrar s’haurà de presentar el Certificat COVID

GENER 2022
DISSABTE 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

DIUMENGE 2
A les 19.00 h
A l’Auditori de Porreres
CONCERT DE NADAL DE LA FILHARMÒNICA PORRERENCA
Gratuït fins a completar l’aforament

DIMECRES 5
A les 18.00 h
Arribada a la Plaça Molí de n’Amengual dels Reis Màgics d’Orient,
que aniran pel carrer del Pou Florit cap a la Plaça de la Vila
Col·laboració especial: Grup Foganya, Filharmònica Porrerenca
i Associació Hípica de Porreres
A les 18.15 h
Adoració del Nin Jesús pels Reis d’orient a l’Església Parroquial
A les 18.30 h
Recepció i missatge dels Reis d’orient al balcó de l’Ajuntament
A partir de les 19.00 h
Repartiment de joguines per les cases de la Vila

DISSABTE 8
A les 19.00 h
Al camp municipal de Ses Forques
Partit de futbol U.E. Porreres – Son Sardina AT D.S.S. “B”
Femenina Regional Mallorca / Organització: Unió Esportiva Porreres

Con la colaboración:

DIJOUS 13
A l’Auditori de Porreres
EXPOSICIÓ NACIONAL DEL COLOM MISSATGER
09.00 h – Actuació Jutge.
16.00 h – Publicació de resultats.
17.00 h – Recepción de les Autoritats a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
18.30 h – Inauguració de l’Exposició Nacional a l’Auditori.
19.00 h – Entrega de Trofeus de l’Exposició Nacional.

DIVENDRES 14
A l’Auditori de Porreres
EXPOSICIÓ NACIONAL DEL COLOM MISSATGER
A les 16.00 h / Taula rodona a l’Auditori amb:
José María Vázquez Gavito / Antoni Perelló Vidal
Emiel Denys / Claudio Debernardi
Modera: Pedro Blanco
A les 17.30 h
Xerrada del prestigiós veterinari Marc Ryon.
A l’Auditori de Porreres
A les 20.00 h
Concert «Nadal» de CAP PELA.
Entrades a Ticketib.com

DISSABTE 15
A les 19.00 h
Al camp municipal de Ses Forques
Partit de futbol U.E. Porreres – C.D. San Roque
Femenina Regional Mallorca
Organització: Unió Esportiva Porreres

DIUMENGE 16
A les 12.00 h
A l’Auditori de Porreres
CLAUSURA DE L’EXPOSICIÓ NACIONAL DEL COLOM MISSATGER
CAMPANYA PROMOCIÓ COMERÇ LOCAL
«COMPRAR ALS COMERÇOS TÉ PREMI
#DEPORRERES, TÉ PREMI!»
L’Ajuntament de Porreres ha posat a disposició de l’associació
de comerciants tres-cents vals de compra de 20 € per incentivar
el comerç local durant el Nadal 2021.
Consulta els comerços adherits a la campanya a través de la pàgina
web www.porreres.cat.
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.
El sorteig es farà a partir de dia 11 de gener.
Els guanyadors podreu gastar els vals fins dia 17 de febrer.
Podran participar persones majors de 16 anys amb només
un cupó per persona.
CALENDARI DE L’AJUNTAMENT
Enguany el calendari serà sobre el teixit associatiu de Porreres.
Vos animam a dur les vostres fotografies per tal
de poder compartir la trajectòria esportiva i cultural
de les entitats del nostre poble.
Es poden dur les fotografies a l’Ajuntament fins dia 20 de desembre.
CALENDARI SANT FELIP
Com cada any Sant Felip vos ofereix el Calendari amb les festes
pròpies de Porreres i amb especial atenció a les celebracions de
l’Oratori. El preu és de 12 €.
«VOLS APADRINAR UNA CARTA REIAL?»
Envia un correu electrònic a: esplaiporreres@gmail.com
Començaràs a formar part de l’equip de padrins reials,

rebràs la carta d’un infant amb el regal que desitja
(l’import no serà superior a 30 €). I els reis li faran arribar!
Organització: Esplai Albercoc
Col·labora: Serveis Socials de Porreres
Els dies d’activitats a l’auditori a partir d’una hora abans
EXPOSICIÓ «Els ODS dels Baleàrics
A l’Auditori de Porreres
Obra de 18 artistes que han investigat i creat la seva versió plàstica
per donar a conèixer i sensibilitzar de manera col·lectiva
el missatge dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Pintura, escultura, fotografia i instal·lació transmeten la creativitat,
diversitat i identitat cultural d’aquests territoris units
per un mateix mar i pretén conscienciar i implicar la ciutadania
en la lluita contra el canvi climàtic.
EXPOSICIÓ «UN CRUI DE LLUM»
D’Aina Albo Puigserver.
Fins al 3 d’abril.
HORARI DEL MUSEU DE PORRERES
Diumenge i dimarts 11.00 h - 13.00 h
Divendres 18.00 h - 20.00 h
Dissabte 11.00 h - 13.00 h / 18.00 h - 20.00 h

RECOLLIDA SELECTIVA I HORARI PUNT VERD DURANT LES FESTES

La recollida de paper i cartró els divendres 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.

Es poden produir canvis als actes programats segons l’evolució dels contagis.
L’Ajuntament es reserva el dret de canviar o suspendre els actes que es considerin oportuns, informant prèviament per les xarxes socials i la pàgina web.

· Tel. 971 65 16 16 · CAMPOS

