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ACTIVITATS COMUNES A TOT EL MUNICIPI
Degut a les circumstàncies sanitàries els aforaments

a les activitats seran limitats i amb mascareta

Divendres 4 de desembre 
Encesa de llums de Nadal de tot el municipi i dels Betlems d’en Pere Pujol de la capella de 
ca ses Monges de Son Carrió i de l’Espai 36 de Sant Llorenç.

CONCURS TREU EL NADAL AL CARRER
Bases: 

1. Enguany no serà un Nadal com els altres, per això gaudirem més de les 
 cases i del poble, amb aquest concurs volem il·lusionar als veïns i a les veïnes del 

municipi de Sant Llorenç a fer tots junt un Nadal especial, decorant ca nostra.
2. Poden participar totes les cases i habitatges del municipi. 
3. La decoració s’ha de veure de l’exterior i és lliure, sempre i quan tengui 
 temàtica nadalenca i sigui segura per les persones vianants. 
 a. Pot ser un Betlem o un arbre que es vegi d’una finestra o portal de la casa; b. Pot 

estar o no il·luminada; c. Pot contenir elements naturals; d. Etc.
4. La decoració ha d’estar exposada fins dijous 7 de gener.  
5. Les inscripcions es faran en línia, enviant la fotografia i els següents camps a 

l’adreça de correu electrònic mvelasco@santllorenc.cat:
 a. Nom de la família; b. Adreça; c. Nucli poblacional; d. Telèfon
6. Des del moment que s’enviï el correu electrònic, s’autoritzarà el seu ús a les xar-

xes socials de l’Ajuntament. La data límit és diumenge 20 de desembre.
7. Les fotografies s’exposaran a l’Instagram de l’Ajuntament 
 i guanyaran les que obtinguin més “m’agrada”. 



3

 8. Premis: 
  > 1er premi: la millor de tot el municipi. Xec de 200 € 
   per a gastar al petit comerç del municipi 
  > Menció especial de 2 xecs de 100 €
   per a gastar al petit comerç a les dues millors de Sant Llorenç
  > Menció especial de 2 xecs de 100 € 
   per a gastar al petit comerç a les dues millors de Son Carrió
  > Menció especial de 2 xecs de 100 € 
   per a gastar al petit comerç a les dues millors de la zona costera
Col·laboren: Comerços de Sant Llorenç des Cardassar 

COMERÇ SOSTENIBLE
Alguns dels nostres comerços s’han sumat a la iniciativa de fer la decoració

nadalenca sostenible amb un palé. Passeja’t i gaudeix de les propostes
originals d’aquesta decoració nadalenca. 

Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a l’aportació dels palés d’un
dels comerços local dels municipi: Santandreu Sureda.

CAMPANYA DE LA BOSSA “Estima sant Llorenç”
Aprofita el comerç local per fer les compres de Nadal i aconseguir
la bossa de llengües per anar a comprar “Estima Sant Llorenç”. 

Des de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar hem engegat el projecte
“Estima Sant Llorenç” que pretén, a través de diverses accions, llançar
una campanya de promoció del comerç local. 
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Com a consumidor, què he de fer aconseguir la bossa: 
 > Adquirir una tarja de punts a l’Espai 36, a la Delegació de Son Carrió 
  o a la Delegació de Sa Coma. Darrera la targeta hi ha tots el comerços 
  adherits on es poden obtenir els punts.
 > Sol·licitar que els comerços posin el segell per a cada compra superior 
  a 10 € a la tarja. 
 > Acumular 30 punts en compres a un mínim de 10 establiments 
  diferents adherits a la campanya.  
 > Dur la tarja completa als mateixos punts de recollida i recollir la bossa. 
 > El número de bosses és limitat. 

I FIRA D’ESTOCS DE CALA MILLOR
Diumenge dia 6 de desembre

De les 11  a les 17 h. 
Al parc de la Mar de Cala Millor 

PRESENTACIÓ DEL VIDEO DE COMERÇ “Estima Sant Llorenç” 
Dimarts 15 de desembre
Llançament del vídeo promocional del petit comerç local
“Estima Sant Llorenç” a través de les xarxes socials
de l’Ajuntament i a la web www.santllorenc.es
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SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Dissabte 5 de desembre 
A les 20 h.
Y si fuera Sanz. El tribut de Fran Valenzuela a Alejandro Sanz
Preu: 12 € anticipada i 15 € a taquilla
Venda d’entrades a www.tiquetib.com 
A l’Espai 36

Diumenge 13 de desembre
18.30 h. Concert de Mozart a càrrec de l’Orquestra de Cambra de les Illes Balears 
Preu: 5 € 
Venda d’entrades a www.tiquetib.com o a la taquilla de l’Espai 36 

Dimarts 15 de desembre
16 h.
TALLER DE NADAL  
A càrrec de Cati Marqués de Baobab
Adreçat al públic familiar
Places limitades i cal apuntar-se
A la biblioteca Salvador Galmés 971 569 654

Divendres 18 de desembre
11.30 h.
FUNCIÓ ESCOLAR PELS ALUMNES DE 5È DEL CEIP MESTRE GUILLEM GALMÉS 
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20 h. FUNCIÓ PER A PÚBLIC EN GENERAL 
Una flor no fa estiu. 
Versió lliure de la rondalla La Flor Romanial. 
Per a públic juvenil i adult 
A càrrec de Sebastià Adrover i Salvador Miralles 

16 h. CONTACONTES DE NADAL (El petit avet i La reina Gaspara)
A càrrec de Margalida Amengual
Adreçat al públic familiar
A la Biblioteca municipal. 
Inscripcions a la biblioteca. 971 569 654. Places limitades

Dissabte 19 de desembre
19.30 h. NADALES AL CARRER 
A càrrec de la banda de Música de Sant Llorenç 
A la plaça de l’Església  

Diumenge 20 de desembre
17.30 h. CONCERT DE NADALES A CAP·PELA AMB EL GRUP O’VEUS 
Preu: 5 € 
Venda d’entrades a www.tiquetib.com  o a la taquilla de l’Espai 36

Dijous 24 de desembre
A les 19 h. MATINES
Cantarà la Sibil·la Mireia Mestre. A l’Església Parroquial

Diumenge 27 de desembre
11 h. NADALES AL CARRER. 
A càrrec de la banda de Música de Sant Llorenç. A la plaça de l’Església  
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Del 27 al 30 de desembre 
La bústia màgica. Espectacle amb circuït per entregar la carta als Reis d’Orient 
A càrrec de Guillem Sansó, Dani Domínguez i Cecília Genovart
Fins a 10 anys. 
Reserva d’invitacions a la pagina www.tiquetib.com 
(a partir de dia 15 de desembre, màxim 4 invitacions per reserva) . 
A l’Espai 36

Dimecres 5 de gener
A partir de les 18 h. Arribada dels Reis d’Orient a Sant Llorenç
Els Reis faran una desfilada pels carrers del poble, consulteu
el més a prop de ca vostra i sortiu al carrer, a la finestra 
o al balcó (es penjarà un mapa de l’itinerari).

NINS I NINES PREPARAU LES SABATES i QUALCA
COSETA PER MENJAR PER LA COMITIVA REIAL.  
 
Amb la col·laboració de l’AMIPA i Joves.

SON CARRIÓ
Divendres 4 de desembre
A partir de les 19.30 h.
ENCESA DELS LLUMS DE NADAL 

VISITAU EL BETLEM D’EN PERE PUJOL
A  la capella de Ca Ses Monges 
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ACTIVITATS ORGANITZADES PER LA BIBLIOTECA
Dimecres 9 de desembre
A les 17 h. TALLER DE NADAL: farem pots de neu 
A càrrec de Cati Forteza d’Uroo
Places limitades (apuntar-se a la biblioteca) 971 849 250
A la biblioteca

Dimarts 15 de desembre
A les 16 h. CONTACONTES DE NADAL - EL PETIT AVET I LA REINA GASPARA
A càrrec de Margalida Amengual
Adreçat a públic familiar – places limitades
(apuntar-se a la biblioteca) 971 849 250

Al pati de Ca Ses Monges. Si fa mal temps, ho farem a la biblioteca amb limitació
de places segons ordre d’inscripció.

Divendres 18 de desembre
A les 10 h i a les 11 h
CONTACONTES DE NADAL - SOMNIS DE NEU D’Eric Carle 
A càrrec d’Arantxa Riera
A l’Escoleta (0-3)

 > Enguany també hem preparat una PANERA DE LLIBRES 
  a cada biblioteca, que rifarem pocs dies abans de que arribin els reis. 
 > Per a participar a la panera, donam una papereta per omplir cada vegada  

 que hi ha préstec de llibres.
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Diumenge 20 de desembre
A les 19 h. RECITAL LÍRIC DE NADAL -  LIED MALLORQUÍ 
A càrrec d’Antoni Lliteres (Tenor), Catina Bibiloni (Soprano), 
Valentin Moldovan (Piano)
A l’església de Son Carrió

Dijous 24 de desembre
A les 18 h. MATINES. Cantarà la Sibil·la Petra Llinàs Ballester. A l’església de Son Carrió

Dissabte 2 de gener
A les 11 h. ESPECTACLE INFANTIL -  El Patge Reial i el Follet Noel 
A càrrec de Guillem Sansó i Dani Domínguez. 

Acte seguit
Arribada dels patges reials a recollir les cartes dels reis
Apuntar-se a la Delegació fins dia 30 de desembre
(971 56 96 19) places limitades
Col·labora: Associació de Veïnats
A la plaça de ca n’Apol·lònia. 
Si fa mal temps ho farem al Poliesportiu

Dimarts 5 de gener  
A les 18.30 h. Desfilada dels Reis d’Orient pels carrers
del poble de Son Carrió acompanyats per la Xerebanda. 

GUAITAU per la finestra, la porta i els balcons i pensau a deixar
les sabates amb les faves o les garroves preparades.
Ho organitza: Associació de veïnats

ACTE DE LA DIADA DE MALLORCA
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COSTA LLORENCINA
Divendres 4 de desembre
A partir de les 18 h. ENCESA DELS LLUMS DE NADAL 

Dijous 10 de desembre
16 h. TALLER DE NADAL  
A la Biblioteca municipal
A càrrec de Cati Marqués de Baobab
Adreçat a públic familiar. Places limitades. Inscripcions 971 811 820

Dilluns 14 de desembre
16 h CONTACONTES DE NADAL (El petit avet i La reina Gaspara)
A la Biblioteca municipal. 
A càrrec de Margalida Amengual
Adreçat a públic familiar. Inscripcions a la biblioteca. 971 811 820. Places limitades

Divendres 18 de desembre
18 h. ART I VI
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ D’ART CONTEMPORANI a càrrec deToni sansó
I seguidament tast de vins a càrrec de Microvinos. A l’Auditòrium sa Màniga.
Incripcions: a l’Espai 36, 971 569 003 

Dimarts 22 de desembre
A les 11 h. El Patge Reial i el Follet Noel arribaran a l’escola
Punta de n’Amer a recollir les cartes dels nins i nines. 
Nins i nines pensau a escriure la carta !!!
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Divendres 25 de desembre
11 h. MISSA DE NADAL. A l’església Santa Maria de sa Coma

Dimecres 5 de gener 
A les 18 h. Cavalcada i arribada dels Reis d’Orient a sa Coma 
Els reis arribaran amb el trenet i faran un llarg recorregut pels carrers 
principals de la zona. Els reis saludaran des de la carrossa, però degut a la situació 
excepcional que estam vivint, aquest any no repartiran els regals de forma conjunta. 
Hi col·labora: Associació de Veïns de sa Coma, AMIPA i Gent Gran Punta de n’Amer.

AUDITÒRIUM SA MÀNIGA
 
Divendres, 18 desembre, 20 h, Gratuït 
LA LITERATURA COM A EINA
DE CONSCIENCIACIÓ SOCIAL 
Conferència a càrrec de Sebastià Portell 
 
Dissabte, 19 desembre, 19.30 h, Gratuït 
CONCERT        
Format de cambra de l’Orquestra Simfònica
de Balears Ciutat de Palma 
 
Dimecres, 30 desembre, 17 i 18 h, 7 € 
BABY ESFÈRIC 
Aboon Teatre (Barcelona)                       
Espectacle sense text. Per a infants
de 6 mesos a 5 anys (aforament limitat) 
 
Dissabte, 2 gener 2021, 19 h, 13 € 
LES COSES EXCEPCIONALS 
El Terrat Produccions amb Pau Roca 

Les entrades per als 
espectacles gratuïts es 
distribueixen a taquilla 
únicament el mateix dia, 
a partir de les 16 h. Per a la 
resta d’espectacles es poden 
adquirir a www.samaniga.es






