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Des de l’Ajuntament d’Andratx
us volem desitjar un
Bon Nadal i feliç any nou.
El Nadal que s’acosta ens anuncia temps de fer balanç, de
reunir-nos amb familiars i amics. Són també temps de fer
projectes, de bons propòsits, de mirar cap endavant per
tal de poder obrir nous camins que explorarem en aquest
2022 que és a punt de començar.
Com que som ben conscients que el més important a la
vida, és tenir algú amb qui compartir-la. No descuidam un
emotiu record per totes aquelles famílies que aquestes
festes tindran un lloc buit a la taula. Confiam també, que
l’any nou sigui millor que el que hem passat. I ara que el
retorn a una normalitat segura és cada vegada més a
prop, sentim que hem de seguir treballant per recuperar
les activitats culturals, patrimonials, esportives, juvenils
i de foment del comerç local. I que posar les persones al
seu centre ha d’esser l’estel que ens guii en el nostre dia a
dia.
Per això, des de les diferents àrees de l’Ajuntament
d’Andratx us presentam el programa “Viu Nadal 20212022” que esperem que pugueu gaudir amb les vostres
persones estimades.
Amb ell us desitjam un Bon Nadal i un feliç Any Nou 2022.

DESEMBRE

De 01
al 10
02

Dijous

De 16:00 h. a 20:00 h.
Casal de Joves

Tallers de realització de
decoracions de Nadal
18:00 h.
Biblioteca Municipal

Contacontes:
“N’Estel d’Or”

Edat: entre 6 i 12 anys.
Inscripcions: al 971 136 066 o biblioteca@andratx.cat

04

De 9:00 h. a 13:00 h.
Plaça de S’Arracó

04

De 19:00 h.
Teatre Sa Teulera

Dissabte

Dissabte

Mercat de Nadal

Teatre familiar: “Atxiiiiiim…!”
Recomanat per a infants a partir de 3 anys.
Sinopsi:
Atxiiiiiim…! és una entranyable història sobre l’amor i l’amistat, l’acceptació de
la diferència, la superació, la força de voluntat i la confiança. Un viatge delicat
sobre la transició en la vida adulta de dos personatges, Marcel·lina i Ariadna,
singulars i divertides, que es tornen inseparables.
Preu: Gratuït
Reserves: cultura@andratx.cat o al telèfon 971 628 018, o bé, al casal Can
Riera de 10,00 a 14,00 i de 17,00 a 21,00 de dilluns a divendres.

DESEMBRE

05

Diumenge

18:00 h.
Plaça d’Espanya. Andratx.

“Encesa llums de Nadal”
amb concert de Nadales
a càrrec del grup local “APROJOVE” i del grup “CAP
PELA”, grup de música vocal mallorquí que canta cançons a
cappella.

Per acompanyar es servirà xocolata i quemullar per a tots els assistents.

10

Divendres

19:00 h.
Sala de plens de l’Ajuntament d’Andratx

Inauguració exposició
“ENSUCRANT EL NADAL”

Aprope’t al patrimoni immaterial de les tradicions
més dolces del Nadal.
L’exposició es podrà visitar, de dilluns a divendres, de 9:00h a 14:00h fins el
dia 7 de gener de 2022.

10

Divendres

20:30 h.
Teatre de S’Arracó

Concert “Brou de Nadal”
Nadales acústiques a càrrec de Icar Toset i Ara Martí
Activitat gratuïta
Reserva: cultura@andratx.cat o bé al telèfon 971628018 o directament a Can
Riera de dilluns a divendres de 10’00 a 14’00 i de 17’00 a 21’00h.

11

Dissabte

De 10:00 h. a 19:00 h.
Plaça d’Espanya. Andratx.

Mercat de Nadal d’Andratx
Durant el matí es lliuraran els Calendaris d’Andratx 2022.
10:00 a 13:00 h.: Escriu la carta per als reis d’Orient i per al Papà Noel
11:00 a 13:00 h.: Activitats infantils i juvenils:

Activitats infantils: Decoracions eco-naturals.
Activitats joves: Eco Nadal i Nadal en positiu (tips per passar el
Nadal, festes, com parar una taula , jocs per vetllades, etc.)
A càrrec del Casal de Joves:
12:00 a 13:00 h. Concert de nadales a càrrec del grup local: “Aprojove”
16:00 h. Concert del grup local “Big Brothers Band”
17:00 h. Concert del grup local “Licata”
18:00 h. Actuació Escola de Rock d’Andratx.
A càrrec de l’Associació de Músics d’Andratx

DESEMBRE

11

Dissabte

20:00 h.
Església d’Andratx

Concert a les portes de Nadal
Coral Municipal d’Andratx
Cors Infantil i Petitons d’Andratx
Orquestra de Cambra Johannes Palaschko
Famosos Valsos, Polques, Marxes i Nadales.

12

Diumenge

De 11:00 h. a 13:00 h.
Plaça d’Espanya

Activitats infantils: Jocs a la plaça
(jocs de taula i d’estora, també pels més petits)
Organitza: Casal de Joves

12

Diumenge

De 19:00 h.
Teatre Sa Teulera

Musical: “El rei lleó”
Sinopsi: Gran estrena en llengua catalana d’El Rei Lleó, el musical, produït
per MAX Teatre Musical! Per fi arriben les aventures de Simba per recuperar
el tron que el cruel Skar li va prendre! Després de l’assassinat del seu pare
Mufasa, Simba, un jove lleó, és apartat seu regne i haurà de descobrir amb
ajuda dels seus amics Timó i Pumba, en plena sabana africana, el significat de
la responsabilitat i la valentia. Més tard tornarà per recuperar el control del seu
regne del malvat Skar i les hienes.
Preu: 5€
Reserva d’entrades: cultura@andratx.cat o al telèfon 971 628 018, o bé, al
casal Can Riera de 10,00 a 14,00 i de 17,00 a 21,00 de dilluns a divendres.

DESEMBRE

13

Dilluns

De 17:30 h.
Ludoteca de S’Arracó

Contacontes:
Històries i contes
amb Robotix
Edat: entre 6 i 12 anys
Més informació a: ludotecasarraco@gmail.com

17

Divendres

18:00 h.
Biblioteca Municipal

Contacontes: “Follet Noel i
el Patge Reial”
Edat: entre 3 i 10 anys
Inscripcions: 971 136 066 o biblioteca@andratx.cat

17

Divendres

20:00 h.
Teatre Sa Teluera

Espectacle LE VOIX
Sinopsi: Le Voix és un programa doble. Una
vetllada complerta d’òpera. Un diàlegentre
dues peces: La veu humana (un clàssic
contemporani) i La veu sàuria (una obra de
nova creació).
Les voix són dos solos d’òpera. Un per ell i un
per ella. Dues peces de lluïmentinterpretatiu
i vocal on els nostres protagonistes recorren
un ventall d’estats anímics. Dues muntanyes
russes plenes de sentit de l’humor i poètica.
Perquè pot haver-hi res més inspirador i
patètic que una separació.
Preu: 5€
Reserva d’entrades: cultura@andratx.cat o al telèfon 971 628 018, o bé, al
casal Can Riera de 10,00 a 14,00 i de 17,00 a 21,00 de dilluns a divendres.

DESEMBRE

17

Divendres

18

Dissabte

22:00 h.
Plaça Església. Port d’Andratx.

Gastro 80’s, eat and dance
9:00 Sortida autocars, retorn aproximat a les 14:00 h.

Ruta Cultural a Ciutat:
La ruta del Rei En Jaume
A càrrec de Tomás Vibot
Reserva de places: cultura@andratx.cat o al telèfon 971 628 018, o bé, al casal
Can Riera de 10,00 a 14,00 i de 17,00 a 21,00 de dilluns a divendres.

18

Dissabte

11:00h. a 23:00 h.
Plaça Església i Carrer Isaac Peral. Port d’Andratx.

“Music-Tapa al Port d’Andratx”
Mercat artesà i gastronòmic
11:00 a 13:00 h.: Activitats infantils i juvenils:
Activitats infantils: Decoracions eco-naturals.
Activitats joves: Eco Nadal i Nadal en positiu (tips per passar el
Nadal, festes, com parar una taula , jocs per vetllades, etc.)
A càrrec del Casal de Joves.
12.00 h: Exposició de vehicles clàssics
Col·labora: CLASSIC RIDERS ANDRATX
12.00 h: Concert de nadales a càrrec del grup local “Aprojove”
17.00 h: Concert del grup local «Big Brothers Band»
Xocolatada
20.00 h: Actuació de l’Escola de Rock d’Andratx
A càrrec de l’Associació de Músics d’Andratx
22.00 h: Actuació musical

18

Dissabte

19

Diumenge

19:00 h.
Església Port d’Andratx

Concert de Nadales:
Coral Veus de Ponent
10:30 h.
Església de S’Arracó

Concert de Nadales:
Coral Veus de Ponent

DESEMBRE

19

Diumenge

De 19:00 h.
Teatre Sa Teulera

“El Gran Cassanyes i
Marie” , espectacle de
màgia i humor
Una funció en la qual les coses «volen, exploten,
reboten, apareixen i desapareixen. Tot això davant
els teus ulls i molt a prop!». L’esdeveniment està
indicat per a tots els públics i mescla la màgia més
pura amb components d’humor. El Gran Cassanyes i Marie destrueixen
totes les convencions de la màgia clàssica i posen un nou univers a la mà
del públic.
Activitat gratuïta
Reserves: cultura@andratx.cat o al telèfon 971 628 018, o bé, al casal Can
Riera de 10,00 a 14,00 i de 17,00 a 21,00 de dilluns a divendres.

21

Dimarts

17:00 h.
Auditori de l’Escola de Música

Concert de Nadales: Coral Municipal
Cors Infantils i Petitons d’Andratx
Coral Municipal d’Andratx

22

Dimecres

17:00 h.
Auditori de l’Escola de Música

Concert de Nadal dels alumnes de
l’Escola de Música

DESEMBRE

28

Dimarts

29

Dimecres

De 16:00 h. a 20:00 h.
Casal de Joves

Cinema Retro dels ‘80
De 11:00 h. a 13:00 h.
Plaça d’Espanya

Taller “Fes el teu antifaç”
Vols fer-te un antifaç personalitzat al teu gust per la Nit de
Cap d’any? Apunta’t al taller i vine a desenvolupar la teva
imaginació i creativitat.
Activitat gratuïta.

29

Dimecres

30

Dijous

31

Divendres

De 16:00 h. a 20:00 h.
Casal de Joves

Preparació festa pre-nit de Cap d’Any
De 16:00 h. a 20:00 h.
Casal de Joves

Festa pre-nit de Cap d’Any
i xocolatada
De 11:00 h. a 13:00
Plaça d’Espanya

Taller de pintar cares i altres
activitats pels més petits
12:00 h. MINI Campanades

31

Divendres

A partir de les 00:30 h.
Plaça d’Espanya

Nit de Cap d’Any

GENER

02

Diumenge

03 i 04

Dilluns / Dimarts

05

Dimecres

De 16:00h. a 20:00 h.
Palau d’Esports

Parc de Nadal
De 10:00h. a 14:00 h. i de 16:00 a 20:00h.
Palau d’Esports

Parc de Nadal
Sortida “Cavalcada de Reis Mags”
18:00 h. Port d’Andratx
18:30 h. S’Arracó
19:00 h. Andratx

CONCURS DE BETLEMS.
Adreçat a escoles i particulars.
Informació Addicional: Inscripcions al SAC de l’Ajuntament d’Andratx fins dia
10 de desembre (bases del concurs a www.andratx.cat) .
Més informació: patrimoni@andratx.cat

PER NADAL, COMPRA LOCAL!
Com pots aconseguir la teva senalla?
· De l’11 de desembre a l’11 de gener, sol·licita el teu fullet-cartilla amb la primera
compra que facis a qualsevol negoci del municipi d’Andratx.
· Grapa 6 tiquets de compres de diferents negocis.
· Els tiquets han de sumar entre tots, com a mínim 200€.
· Una vegada completat el fullet-cartilla amb els 6 tiquets de 6 comerços diferents,
vine a l’Ajuntament a bescanviar-ho per una senalla*.
· Tots els negocis, establiments i empreses del municipi són vàlids per realitzar les
compres.
*Promoció limitada als primers 500 fullets-cartilla completats correctament.

