 MESURES DE SEGURETAT EN TOTS ELS ACTES
D’acord amb les autoritats sanitàries i seguint els protocols de seguretat
decretats pel Ministeri de Sanitat, l’Ajuntament d’Alcúdia informa:
* La cabuda estarà limitada en alguns actes.
* Tan sols s’haurà d’agafar invitació en aquells actes que estigui especialment
indicat al programa.
* És obligatori l’ús de la mascareta en tots els actes.
* S’haurà de realitzar una neteja de mans amb gel hidroalcohòlic en tots
aquells actes que ho requereixin.
* S’haurà de respectar la distància de seguretat sempre que sigui possible (1,5
metres).
* S’haurà de seguir les instruccions del personal de seguretat en tots aquells
actes que es requereixi aquest servei, que anirà donant indicacions de com
actuar en cada moment.
* Les mesures i protocols de seguretat s’aniran adaptant a les condicions
sanitàries i a la legislació que hi hagi vigent a l’hora de la realització dels
actes.

A les 18.30 h

DES

03

DIVENDRES
Porta del Moll

ACTUACIÓ dels infants de Cant Coral i la Bandeta de la EMMA que ens oferiran un
breu recital de cançons nadalenques. A continuació gaudirem d’una petita selecció de
nadales a càrrec de la Coral de la Gent Gran d’Alcúdia.
A les 19.00 h

Porta del Moll

VÍDEO MAPPING I ENCESA DELS LLUMS DE NADAL. A càrrec de la batlessa Bàrbara
Rebassa Bisbal.

Campanya Un desig per Nadal
Apadrina una carta !!!!!

04

DISSABTE
A les 10.30 h i a les 12.15 h

Can Torró

TALLER ESPECIAL DE ROBÒTICA, Un conte de Nadal amb peces de LEGO.
Primera sessió per a nins de 3 a 6 anys.
Segona sessió per a nins de 7 a 12 anys.
Inscripcions a la biblioteca o al telèfon 971 54 73 11.

DES

Totes aquelles persones que vulguin apadrinar cartes de nins i nines d’Alcúdia que necessiten
que aquest Nadal es compleixin els seus desitjos ho podran fer divendres dia 3 de desembre a
partir de les 18.00 h.
Lloc: Plaça de Carles V.
Més informació: al 971 89 71 11 o a l’Àrea de Benestar Social.

A les 12.00 h i a les 13.00 h

DES

05

DIUMENGE
Auditori d’Alcúdia

DIUMENGE, DILLUNS
DIMARTS I DIMECRES
A les 18.00 h

05.06.07.08

DES

TEATRE PER A INFANTS. Aboon Teatre presenta Baby Esfèric. T’imagines ser testimoni
del naixement del nostre meravellós planeta Terra i compartir-lo amb el teu infant?
Baby Esfèric proposa un divertit viatge per redescobrir i emocionar-nos amb la nostra
llar, amb ulls d’infant.
Dirigit a infants de 6 mesos a 3 anys.
Durada: 35 minuts.
Preu: 5€		
Venda d’entrades: www.auditorialcudia.net

Auditori d’Alcúdia

09

DIJOUS
A les 17.00 h

DES

CINEMA A L’AUDITORI, amb la pel·lícula ENCANTO de Walt Disney Animation Studios.
El film ens situa al cor de les muntanyes de Colòmbia i narra la increïble història de na
Maribel i la seva extraordinària família, els Madrigal. Sorprenentment, tots els membres
del clan tenen poders màgics excepte la protagonista, que serà l’única esperança per
a la seva família.
Durada: 109 minuts.
Preu: 5€		
Venda d’entrades: Taquilles de l’Auditori d’Alcúdia.

Auditori d’Alcúdia

PRESENTACIÓ de la GUIA DE PASSEIG DE LA RESERVA NATURAL
DE S’ALBUFERETA i de l’exposició LES ESPÈCIES OCULTES
DE S’ALBUFERA I S’ALBUFERETA.
Inscripció: Pitjant aquí o Escanejant el codi QR
Informació: 971 89 22 50 (de 9.00h a 15.00 h).
A les 19.00 h

Casal de Can Domenec

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE L’EROTISME A LA CUINA de Catalina Aguiló Senent, a càrrec
de Felip Munar.
Entrada gratuïta amb reserva prèvia al 971 89 71 02.

A les 12.00 h

DES

11

DISSABTE
Auditori d’Alcúdia

ACTE D’HOMENATGE A JESUSA SANJUAN. Coincidint amb el primer aniversari de
la mort de Jesusa Sanjuan Santos, l’Associació de Donants de Sang de Mallorca
i l’Ajuntament d’Alcúdia volen, en un senzill acte, reconèixer i agrair la generositat i
solidaritat que sempre va mostrar al poble d’Alcúdia.
Invitacions gratuïtes a l’Auditori d’Alcúdia.
De les 17.00 h a les 22.00 h

Plaça del Varador del passeig Marítim

MERCADET DE NADAL
Vine al mercadet de Nadal i gaudeix d’un ambient festiu en família i amb els amics. Amb
paradetes amb productes de regal i activitats i tallers infantils gratuïts.
Es farà la tercera edició del concurs “Petit Xef Alcúdia”.
Per als més grans hi trobareu llocs de venda de productes nadalencs i gastronomia local,
tapes i broquetes, cuina de carrer i música en viu amb l’actuació de Lipstick Groove.
A les 17.00 h

Activitats infantils amb el taller “L’Art de cuinar” i la Ludoteca Mòbil.

A les 18.30 h

Concurs “Petit Xef Alcúdia”.

A les 20.00 h Nit de tapes, broquetes, foodtrucks i música en viu amb l’actuació de
Lipstick Groove.



Bases “PETIT XEF ALCÚDIA”

El concurs “Petit Xef Alcúdia”, és un concurs de cuina per a nins i nines de 5 a 12 anys, perquè

gaudeixin amb l’elaboració de receptes de cuina senzilles de TEMÀTICA NADALENCA.
S’han d’elaborar receptes que NO NECESSITIN electrodomèstics ni cuina ni forn.
Cada participant haurà de dur els ingredients nets i preparats, i els estris de cuina
necessaris per a la preparació i presentació de la recepta.
El concurs és presencial i cada participant haurà d’elaborar
la seva recepta en un temps màxim de 30 minuts.
INSCRIPCIONS: FINS DIA 9 DE DESEMBRE DE 2021 (INCLÒS).
Pitjant aquí o Escanejant el Codi QR . Places limitades.
CATEGORIES:
Categoria A : 5 i 6 anys Categoria B : 7 i 8 anys
		
Categoria C : 9 i 10 anys Categoria D : 11 i 12 anys
Totes les categories tenen places limitades.
PREMIS: El jurat avaluarà la recepta en funció de la creativitat,la presentació i el tast.
Hi haurà un obsequi per a tots els participants. A cada categoria hi haurà un únic premi.

A les 12.00 i a les 17.00 h		

DES

12

DIUMENGE
Auditori d’Alcúdia

DIVENDRES
A les 18.00 h

17

DES

DANSA A L’AUDITORI. L’escola de dansa Urban Dance de Can Picafort presenta el seu
espectacle d’hivern.
Durada: 90 minuts.
Venda d’entrades a ticket.ib

Porta del Moll

Vine a visitar en família la casa del Pare Noel i porta-li la teva carta!
A les 18.30 h

Can Torró

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE PINTURA SOMNIS DESPERTS de l’artista Caty Mari
Carbonell.
L’exposició romandrà exposada fins el 16 de gener de 2022.

A les 11.00 h

DES

18

DISSABTE
Can Torró

CONTE-TALLER INFANTIL, Com amagar un lleó per Nadal.
A partir de 5 anys.
Inscripcions a la biblioteca o al telèfon 971 54 73 11.
De les 17.00 h a les 22.00 h

Plaça de Carles V i passeig de la Mare de Déu de la Victòria

MERCADET DE NADAL
T’esperam al mercadet de Nadal per gaudir d’un ambient festiu en família i amb els
amics. Amb paradetes amb productes de regal, atraccions i activitats infantils. Escriu
la teva carta i vine a visitar la casa del Pare Noel... t’esperen moltes sorpreses!
Per als més grans hi trobareu llocs de venda de productes nadalencs i gastronomia
local, tapes i broquetes, cuina de carrer i música en viu amb l’actuació de RED BELLIS.
A les 17.00 h
Activitats infantils com castells inflables, pintacares, tallers per
escriure la teva carta de Nadal, entre d’altres.
A les 18.00 h

Visita la casa del Pare Noel i porta-li la teva carta.

A les 20.00 h

Nit de tapes, broquetes, foodtrucks i música en viu amb RED BELLIS.

A les 18.30 h

Auditori d’Alcúdia

19

DIUMENGE
A les 11.00 h

DES

DANSA A L’AUDITORI. A càrrec del CLUB DE BALL MODERN del Patronat Municipal
d’Esports d’Alcúdia.
Durada: 90 minuts
Preu: 2 €.

Porta del Moll

Vine a visitar en família la casa del Pare Noel i porta-li la teva carta!
A les 18.00 h

Auditori d’Alcúdia

CINEMA A L’AUDITORI, amb la pel·lícula Way Down. El brillant enginyer Thom Johnson
és reclutat per aclarir com accedir a l’interior del Banc d’Espanya. L’objectiu és robar un
petit tresor que estarà dipositat al banc només deu dies.
Durada: 118 min.
Preu: 5€		
Venda d’entrades: Taquilles de l’Auditori d’Alcúdia.

A les 19.00 h

DES

20

DILLUNS
Can Domenec

22

DIMECRES
A les 18.00 h

DES

NADAL A DINS CA NOSTRA. Cuina de Nadal: història i costums. Xerrada i tast a càrrec
de Carme Contestí.
Organitza: Amics de Pollentia i del Patrimoni Històric d’Alcúdia.

Auditori d’Alcúdial

24

DIVENDRES

DES

RECUPERAM EL NADAL. Concert a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música
d’Alcúdia.
Gratuït amb invitació.
Durada: 60 minuts

LES MATINES: SERMÓ DE LA CALENDA, ELS CANTS DE LA SIBIL·LA I EL CANT DE L’ÀNGEL
A les 18.00 h

Església de Sant Jaume d’Alcúdia

A les 19.30 h

Església de la Mare de Déu del Carme i Sant Pere del Moll

DES

25

DISSABTE
DIA DE NADAL
A les 10.30 h i a les 19.30 h

Església de la Mare de Déu del Carme i Sant Pere del Moll

MISSA SOLEMNE
A les 12.00 h

Església de Sant Jaume d’Alcúdia

MISSA SOLEMNE
A les 18.00 h

Auditori d’Alcúdia

26

DIUMENGE

DES

CINEMA A L’AUDITORI, amb la pel·lícula Cazafantasmas: Más allà?. Una família que es
trasllada a una petita ciutat on descobriran més coses sobre ells mateixos i els secrets
d’aquest lloc. Serà, aquesta granja d’Oklahoma un escenari inèdit en la franquícia, ja
que havia estat Manhattan el territori dels caçafantasmes, on aquests dos germans
trobaran el mític cotxe Ecto-1, i també altres reminiscències del passat del seu padrí,
que els durà directament a enfrontar-se als fantasmes i a saber més informació del
que va ser el primer equip, i complir una nova missió.
Durada: 124 minuts.
Preu: 5€		
Venda d’entrades: Taquilles de l’Auditori d’Alcúdia.

SEGONA FESTA DE NADAL. CELEBRACIÓ DE SANT ESTEVE
A les 12.00 h

Església de Sant Jaume d’Alcúdia

MISSA SOLEMNE
A les 13.00 h

La Sala

ARRIBADA DE LES AUTORITATS A LA SALA i interpretació de l’himne oficial de Mallorca
“La Balanguera” i de l’himne oficial d’Alcúdia a càrrec de la Banda Municipal de Música
d’Alcúdia dirigida per Jaume Garcia Serra. Seguidament VI D’HONOR A LA SALA i
missatge de felicitació de Nadal de la batlessa als ciutadans d’Alcúdia.
A les 18.00 h

Auditori d’Alcúdia

CINEMA A L’AUDITORI, amb la pel·lícula Cazafantasmas: Más allà?.
Durada: 124 minuts.
Preu: 5€		
Venda d’entrades: Taquilles de l’Auditori d’Alcúdia.

A les 19.00 h

DES

27

DILLUNS
Ajuntament d’Alcúdia

28

DIMARTS
A les 18.00 h

DES

FESTA DE L’ESTENDARD. Concentració a l’Ajuntament d’Alcúdia i cercavila fins a la
Porta del Moll.
Organitza: Obra Cultural Balear.

Auditori d’Alcúdial

31

DIVENDRES

DES

TEATRE INFANTIL A L’AUDITORI. La companyia Estudi Zero Teatre presenta Llegendària.
De la mà de dues simpàtiques i juganeres bruixes assistirem a un insòlit recorregut pel
món imaginari de les llegendes de les Illes. Un viatge extraordinari en una increïble
missió a la recerca dels set elements màgics que es troben a racons amagats de les
zones mítiques de la nostra terra.
Durada: 60 minuts
Preu: 5€		
Venda d’entrades: www.auditorialcudia.net

A les 17.00 h
CURSA DE SANT SILVESTRE.
Més informació a l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Festa de la NIT DE CAP D’ANY
A partir de les 23.45 h

Porta des Moll

CAMPANADES A LA PORTA DEL MOLL.
I després... música i festa a l’envelat de la plaça de Carles V, amb les millors versions
dels anys vuitanta amb el grup EL HOMBRE 80 i continuarem gaudint de la millor música
actual a càrrec del dj alcudienc DJ POLIT.

GEN

A les 17.30 h

03

05

GEN

DILLUNS
Varador del passeig Marítim

ARRIBADA DELS PATGES AMB CAVALLS AL PORT D’ALCÚDIA.
RECEPCIÓ I RECOLLIDA DE CARTES.
A les 18.30 h

Porta des Moll

ARRIBADA DELS PATGES AMB CAVALLS A ALCÚDIA.
RECEPCIÓ I RECOLLIDA DE CARTES.

DIMECRES
ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT
A les 18.15 h

Moll vell

Desembarcament al moll vell i inici de la CAVALCADA REIAL.
A les 19.30 h

Porta del Moll

Arribada a Alcúdia, ADORACIÓ DEL BETLEM VIVENT, RECEPCIÓ I ENTREGA DE LA CLAU
DE LA CIUTAT, PER PART DE LA BATLESSA, ALS REIS D’ORIENT.
A partir de les 20.30 h
ELS REIS REPARTIRAN ELS REGALS, casa per casa.
Nota: Per agilitar la feina dels Reis convé que us poseu en contacte amb l’Auditori
d’Alcúdia, així es podrà fer la distribució de juguetes correctament. Inscripcions
obertes fins dia 30 de desembre de 2021 (inclòs).
Els nins i nines que vulguin participar a la cavalcada del Reis d’Orient (nins a partir de 9
anys) i al Betlem vivent (totes les edats) es poden inscriure a l’Auditori d’Alcúdia fins dia
22 de desembre de 2021 (inclòs). Places limitades.
CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
És el preludi d’una nit especial, la més màgica
i esperada pels infants.
És per aquest motiu que entre tots hem de
vetlar perquè sigui una nit plena d’il·lusió,
somriures i sorpreses.

Consells d’autoprotecció per a la cavalcada dels Reis d’Orient:
ABANS I DURANT LA CAVALCADA:
 És obligatori l’ús de la mascareta sempre que no es pugui garantir la distància de
seguretat (1,5 metres).
 Estigueu atents a les indicacions dels serveis de seguretat i organització de la
cavalcada reial.
 Si anau amb menors o en grup, acordau un punt de referència on tornar-vos a reunir
en cas que us separeu o us perdeu.
 Si anau amb infants petits duis-los a mecoll o de la mà. No els perdeu de vista en
cap moment. Vetlau i controlau que no s’acostin als vehicles i cavalls. Estigueu
pendents de la gent gran i de les persones amb impediments i dependents.
 No es pot envair l’espai destinat a la cavalcada durant el seu transcurs, ni travessarlo. Vigilau de no acostar-vos a les rodes i als cavalls.
 En cas de perdre qualque infant, contactau amb qualsevol membre del personal de
seguretat.
 No es pot tirar cap objecte a cap persona ni a cap animal.
 No pugeu a les barreres o a altres elements inestables que puguin ser perillosos.
 No us situeu dins el recintes acotats amb barreres ni les travesseu.
 Una vegada acabat l’esdeveniment, tornau-vos-ne de forma ordenada.
EN CAS D’EMERGÈNCIA:
 Manteniu la calma i estigueu atents a les indicacions dels serveis d’emergència.
 Evitau cridar, córrer, o empènyer els altres, ja que podríeu provocar situacions molt
perilloses per la gran quantitat de persones que hi ha reunides.
 Davant qualsevol cas d’emergència avisau els responsables de seguretat i telefonau
a l’112.
Agraïm la vostra col·laboració, per una cavalcada reial segura i sense incidents, esperant
que aquesta nit torni a ser màgica com mana la tradició.

GEN

06

DIJOUS
EPIFANIA DEL SENYOR
A les 10.30 h i a les 19.30 h

Església de la Mare de Déu del Carme i Sant Pere del Moll

MISSA SOLEMNE
A les 12.00 h

Església de Sant Jaume d’Alcúdia

MISSA SOLEMNE
A les 19.00 h

Auditori d’Alcúdia

08

DISSABTE
A les 18.00 h

GEN

TRADICIONAL CONCERT DEL DIA DE REIS, a càrrec de LA BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA D’ALCÚDIA.
Director: Jaume Garcia Serra.
Amb entrada anticipada.

Auditori d’Alcúdia

TEATRE FAMILIAR A L’AUDITORI. La companyia El Somni Produccions presenta ATXIM.
Na Marcel·lina és una nina com qualsevol altra, però pateix una curiosa molèstia: es
posa vermella sense cap motiu. Es posa vermella, però no perquè estigui empegueïda
o perquè s’enfadi molt, no. Es posa vermella sense motiu, cosa que la fa sentir estranya.
Un bon dia coneix n’Ariadna, que també pateix una curiosa molèstia: fa atxems cada
dos per tres, i això que no està malalta. És amistat a primera vista. Entre vermellors
i atxems, es fan inseparables. Fins que un dia n’Ariadna se’n va a viure a un altre lloc.
Na Marcel·lina fa nous amics, cadascun d’ells amb alguna particularitat. Però cap com
n’Ariadna.
Edat recomanada entre 3 i 10 anys.
Durada: 40 minuts.
Preu: 5€
Venda d’entrades:
www.auditorialcudia.net



CAMPANYA COMERCIAL DE NADAL

CONCURS D’APARADORS DE NADAL
Per tal d’ambientar el municipi amb l’esperit nadalenc i en especial la zona comercial, es durà
a terme un concurs de decoracions d’aparadors comercials, amb temàtica nadalenca. Les
fotografies dels participants seran publicades a les xarxes socials de l’Ajuntament d’Alcúdia i
tots els ciutadans podran fer de jurat votant amb un “m’agrada” els aparadors que més els hi
agradin. Els guanyadors del concurs rebran premis econòmics.

AQUEST NADAL PENSA AMB ELS PETITS!
L’Àrea de Promoció Econòmica i Comerç organitza juntament amb els comerços locals la
campanya AQUEST NADAL PENSA AMB ELS PETITS! amb l’objectiu de dinamitzar el comerç del
municipi i despertar l’esperit nadalenc d’aquestes dates.
Els comerços adherits a la campanya entregaran als seus clients una o més targetes “Rasca i
Guanya” en funció de l’import de la compra realitzada (import mínim de compra 10€) i sempre
que no s’hagin esgotat les existències de les targetes a l’establiment.
Els “Rasca i Guanya” premiats només es podran bescanviar a l’oficina de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Comerç, ubicada a l’Ajuntament d’Alcúdia “La Sala” (c/ Major, núm. 9, 1r pis) , i els premis
consistiran en vals de descompte o regals que han aportat cadascun dels establiments adherits.
Tan sols s’acceptaran aquelles targetes premiades que duguin la data, el nom i la firma o segell
de l’establiment que n’ha fet l’entrega.
No s’acceptaran targetes trencades o fotocopiades. Els premis no podran ser objecte de canvi,
alteració o compensació econòmica. I la data límit per bescanviar les targetes premiades serà
dia 31 de gener de 2022.
Establiments que participen a la campanya de Nadal:
Ais Balear
Angkor
Brots Complements
Brots Infants
Caridad Morales Fotografia
Carnisseria El Castellano
Cati Pascual Perruqueria Canina
Chic Joies
Elèctrica Nadal - Tien21
Electrodomèstics
Milar -Electral
Electrònica Alcúdia
Expert Port d’Alcúdia
Eli. Moda i Complements
Elèctrica Nicolau Nicolom
Espai Food Lovers
Estanc núm. 1 Alcúdia

Farmàcia Gelabert - Oliver
Farmàcia Irene Caballero
Farmàcia Maria Antònia
Garcias Ribot
Farmanatural
Ferreteria Alcúdia
Ferreteria Llomgar
Fetiche Moda i complements
Flors Cati
Forn Can Joan Serra
Forn Can Torres
Gràfiques Pollentia
Joieria rellotgeria Bel
Joieria Victòria
Llenceria Dos Pins
Llibreria Bergas
Loveyourphone

Moneries
Nails Erika Mesa
OneS Moda i Complements
Òptica i Audiologia Pollentia
Òptiques Florida
Panord
Perfumeries Aures
Perruqueria Dreams
Perruqueria Xiroi
Pintures 2000
Stiu Joieria
Stiu Alimentació
S’òptica
Tot Nou Loteries
Victòria Kids
Xarig Perfumeries



PROGRAMACIÓ ESPECIAL ALCÚDIA RÀDIO

TEMPS DE NADAL 2021-22
De dia 13 de desembre de 2021 a dia 9 de gener de 2022
Alcúdia ràdio 94.7 fm i www.alcudiaradio.com
Tot el temps de Nadal sentirem les veus d’alumnes de centres educatius d’Alcúdia que
ens facin arribar els seus desitjos i felicitacions de Nadal i Any Nou.
ALCÚDIA, TEMPS DE NADAL MATÍ
De dilluns a divendres de les 9.00 h a les 14.00 h.
ALCÚDIA, TEMPS DE NADAL CAPVESPRE.
De dilluns a divendres de 17.00 h a les 20.00 h.
NADALES ESCOLARS A ALCÚDIA RÀDIO.
Els dies 21, 22 i 23 de desembre. A partir de les 11.00 del migdia.
Repetició de totes les Nadales escolars els dies 25 de desembre i 26 de desembre a
partir de les 10.00 h.
MÚSICA DE NIT DE NADAL:
24 de desembre. Nit de Nadal.
Especial música de Nit de Nadal de les 20.00 h a la mitjanit.
MÚSICA DE NIT DE CAP D’ANY:
31 de desembre. Adéu al 2021.
Especial música de Nit de Cap d’Any de les 20.00 h a mitjanit.
MÚSICA DE BENVINGUDA DEL 2022.
Campanades i programació especial Música de Cap d’Any.
Des de mitjanit fins a les 8.00 h de dia 1 de gener de 2022.
ALCÚDIA RÀDIO AMB LA CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT EL 5 DE GENER DE 2022.

POLLÈNTIA . 971 54 50 91

Ajuntament d’Alcúdia
Àrea de Festes

