
PROGRAMA DE LES FESTES DE NADAL, CAP D’ANY I REIS  
2017-2018 
 
 

DESEMBRE 
 
Dissabte 2 
 
A partir de les 10 h, III MERCAT DE NADAL, organitzat per Artà Empresarial, que enguany vol 
conscienciar, d’una banda, sobre la importància de la reutilització, el reciclatge i la reducció, i, 
d’una altra banda, promocionar el consum local: 

 

- A les 10 h, OBERTURA DEL MERCADET NADALENC, on podreu menjar i beure, passejar i 
fer les compres de regals als participants, que trauran els seus productes als exteriors de la Gran 
Via de la Constitució. A més, podreu gaudir de diverses activitats que animaran el mercat, 
conèixer les activitats d’empreses del nostre municipi i les mostres de l’Associació de la Segona 
Edat d’Artà, la participació de les AMIPA i altres entitats, tot per gaudir d’espectacles familiars 
amb música en viu, tallers, contacontes, jocs, música i actes per a tota la família. 

- De 10 h a 20 h, CARRUSEL INFANTIL I JOCS RECICLATS de Lila Jocs Reciclats. Durant 
tot el dia podreu gaudir dels jocs i del carrusel infantil fet de materials reciclats. 

- A les 10 h, a les 13 h i de les 15 h a les 18 h, TALLER D’AUTOMAQUILLATGE. Estètica Ses 
Maries ens ensenyaran aquest Nadal com treure’ns profit amb un taller d’automaquillatge. Per a 
joves i adults. Places limitades. Lloc i inscripcions: Estètica Ses Maries (carrer de Santa Catalina, 
4) o al tel 971 829 015. 

- De 10 h a 11 h, JUMP FIT, ZUMBA i NEW STYLE. El Gimnàs Power Fit ens farà botar, ballar, 
riure i preparar-nos per a les festes de Nadal. A la Gran Via de la Constitució. 

- Durant el mercat, la Perruqueria Lina farà talls de cabells solidaris, on podreu donar cabells a 
l'associació Mechones Solidarios o fer-vos talls de cabells amb un cost de 10 € que aniran en 
benefici de Creu Roja. A la Gran Via de la Constitució. 
- 11.00 h – 12:00 h ACTUACIÓ MUSICAL “MÚSICA I MÀGIA AL NADAL” 
 
Gaudeix de la música del nostre poble de la mà, de la veu i dels instruments de l’Escola 
Municipal de Música d’Artà. Ens encanta cantar i tocar música nadalenca i plena de màgia. 
- De les 12 h a les  13 h TALLER DE DECORACIÓ DE GALETES DE NADAL 
Decorarem i pintarem galetes de Nadal amb na Felisa Pinilla. Després nos les menjarem! 
De les 15 h a les 16 h TALLER D’AUTO-MAQUILLATGE 
Lloc: Estètica Ses Maries 
- De les 15 h a les 17 h CONTA CONTES “EL QUART REI” I TALLER NADALENC 
Escull Solidari ens explicarà qui és aquest Quart Rei, no n’hi havia només tres? 
Tot seguit farem un taller nadalenc en el que farem Reis de l’Orient amb material reciclat. 
-  De les 17.15 h a les 18.30 h ACTUACIÓ DEL GRUP INFANTIL “TIPI TIPI TOP”. 
Vina a ballar les cançons que ens duen en Lluis, na Marga i en Conrad. Ja saps que ens ho 
passam genial cada vegada que Tipi Tipi Top ens fa moure el cos! 
- A les 18.30h ENCESA DE LES LLUMS DE NADAL 
- A les 19 h ACTUACIÓ DEL GRUP MUSICAL BAD MILK QUINTET 
Grup de recent creació però amb músics amb llarga trajectòria professional, d’Artà i altres 
contrades, que s’han unit per oferir-nos un gran concert de música SWING en directe. Vos 
esperam per fer una gran ballada amb SWINGSICK PEOPLE que ens ensenyaran amb molt bon 



ritme i humor. Diversió assegurada. 
 
Divendres 8 
 
A les 18 h, taller de HAMA BEADS, per a major de 10 anys. Al Centre Cultural de la Colònia de 
Sant Pere. Inscripcions fins dia 8 de desembre al WhatsApp 609 309 443. Activitat gratuïta. 
 
Dissabte 9 
 
A les 17 h, taller de CAKE POPS, per a majors de 10 anys, al Centre Cultural de la Colònia de 
Sant Pere. Places limitades. Inscripció al WhatsApp 609 309 443. Activitat gratuïta. Programa a 
part. 
 
A les 21 h, EL CRÈDIT, obra de teatre a càrrec de Mai Som Tots Teatre. Una comèdia 
envitricollada d’un home que vol demanar un crèdit i n’hi passen mil i una. Al Centre Cultural de 
la Colònia de Sant Pere. Preu: 10 € no socis i 8 € socis. (Tràiler a https://youtu.be/Td8dlbj-uRI) 
 
Diumenge 10 
 
A partir de les 11 h, taller de MUNTAGTE I PREPARATIUS DE L’ARBRE DE NADAL a la plaça 
de l’Església de la Colònia de Sant Pere. 
 
Divendres 15 
 
A partir de les 17 h, IV MERCADET NADALENC a la plaça del Pare Rafel Ginard (placeta del 
Convent). Hi haurà paradetes de productes artesanals i menjar (castanyes, xocolata, torrons, 
picades, etc.) i estarà amenitzat amb diverses actuacions: alumnes del CC Sant Bonaventura, 
escoletes de ball de bot d’Artà, contacontes, batucada, etc. 
 
A partir de les 17 h, RECOLLIDA SOLIDÀRIA DE JUGUETES a benefici d’altres nins i nines de 
les Illes Balears (en col·laboració amb Càritas Manacor). Aprofitau per fer entrega de juguetes en 
bon estat al patge reial, perquè les faci arribar a altres infants que no en tenen tantes. Hi haurà 
xocolata de franc i sorteig de regals, al Convent de Sant Bonaventura. Si no podeu fer el 
lliurament aquest dia, podeu deixar les juguetes a la Farmàcia Aina Salom. Ho organitza: Artà 
Solidari. Hi col·laboren: Col·legi Sant Bonaventura i Farmàcia Aina Salom. 
 
Dissabte 16  
 
D’11 h a 14 h i de 16 h a 18 h, DIADA LUDICOFAMILIAR, amb activitats per a infants i pares i 
mares, amb castells, bou mecànic, rellotge gegant, pista americana, etc. Hi haurà monitors. Al 
Poliesportiu Na Caragol. Activitats gratuïtes. 
 
 
MERCAT DE NADAL A LA COLÒNIA 
 

 A les 10 h, OBERTURA DEL MERCADET NADALENC, amb paradetes amb mostra de 
productes i serveis dels negocis d’Artà Empresarial i d’altres entitats del municipi:  

 
- De 10 h a 20 h, CARRUSEL INFANTIL I JOCS RECICLATS de Lila Jocs Reciclats. Durant 
tot el dia podrem gaudir dels jocs i del carrusel infantil fet de materials reciclats.  



- De 10 h a 13 h, taller “DECORACIÓ ARBRE DE NADAL”. L’AMIPA del CEIP Rosa dels Vents 
ens ensenyarà a fer decoració nadalenca i tots junts la podrem penjar a l’arbre de la Colònia de 
Sant Pere.  

 - De 10 h a 11 h, taller de DECORACIÓ DE GALLETES DE NADAL. Vols fer galletes 
nadalenques? Les farem amb na Marta Ramón, les pintarem, les decorarem i ens les menjarem! 

 - D’11 h a 12 h, actuació “MÚSICA AL NADAL”, nadales i música per somiar amb l’Escola 
Municipal de Música d’Artà.  
- De 12 h a 13.30 h, contacontes LA VERTADERA HISTÒRIA DELS REIS D’ORIENT i taller de 
DECORACIÓ NADALENCA. Escull Solidari ens contarà aquesta història màgica i, després, 
farem un taller de decoració de Nadal que ens podrem endur a casa.  

 - De 16 h a 17.30 h, actuació musical infantil “Ballam al Nadal”, els menuts de la casa, i no tan 
menuts, s’ho passaran genial ballant i cantant amb TIPI TIPI TOP.  
- De 17.30 h a 19 h, BALL EN LÍNIA I MÚSICA PER BALLAR. Guillem Vallespir sap què ha 
de cantar per fer-nos ballar. Vine a passar un horabaixa divertit, ballant i gaudint de música 
d’avui i de sempre. I, si no saps ballar en línia, balla com vulguis! 
- A les 19 h, CONCERT DE MÚSICA de MONKEY DOO. Si vols seguir ballant, ara toca el torn 
del swing, de la mà de Monkey Doo. Si els coneixes, voldràs venir segur i, si encara no els 
coneixes, aprofita aquesta oportunitat! Són únics!  
 
.  
 
Totes les activitats són gratuïtes i es duran a terme a la plaça de l’Església de la Colònia de Sant 
Pere. Ho organitza: Artà Empresarial. Hi col·laboren: Ajuntament d’Artà i negocis d’Artà 
Empresarial.  
 
Abans de partir, passau pel PHOTOCALL NADALENC, organitzat pels Joves de la Colònia 
 
A les 15 h, regata de la Lliga de Tardor i, a continuació, lliurament dels trofeus i berenar per a 
les persones participants. Ho organitza: Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere. 
 
A les 19 h, GRAN PRIXXX ARTÀ, concurs de proves físiques divertides, on els equips hauran 
de mostrar les seves habilitats per sortir vius de cada repte. Al Poliesportiu Na Caragol. 
 
Diumenge 17 
 
A les 11 h, exhibició d’ACROBÀCIA, a càrrec del Gimnàs Power Fit. Al gimnàs del CEIP Na 
Caragol. 
 
A les 17 h, CHRISTMAS SHOW. Ho, ho, ho! Un ocellet m’ha dit que alumnes de Total Dance 
han preparat un espectacle per celebrar l’arribada del Nadal. Després d'aquest primer trimestre i 
d’assajar setmana rere setmana, ens demostraran tot el que saben a través d'unes coreografies 
fantàstiques i plenes de màgia. Jo no m'ho perdria! Atentament, Pare Noel. Al Teatre d’Artà. 
Preu únic: 4 €. 
 
A les 17 h, II TORNEIG MOSTRA D’ESCACS de la comarca de Llevant, al CEIP Na Caragol. 
 
Divendres 22 
 
A les 20 h, CONCERT DE NADAL D’AQUATRAVEUS, dirigit per Maria Francesca Danús. Al 
Centre Cultural de la Colònia de Sant Pere. Ho organitza: Amics de la Musica de la Colònia de 
Sant Pere. 



 
Dissabte 23 
 
A les 10.30 h, taller de FANALETS NADALENCS i, en acabar, per celebrar el 10è aniversari de 
Fillets, berenar per a tots els participants, a la plaça de l’Ajuntament. Ho organitza: Fillets Tot per 
a Infants. 
 
A les 12 h, VISCA L’ÒPERA! Espectacle musical clàssic i modern del tenor Antoni Lliteres, la 
soprano Silvia Fluixà i el pianista Dani Mulet, per a tota la família, on petits, joves i grans podreu 
aprendre divertint-vos. A la sala d’actes del Teatre d’Artà. Ho organitza: AC Cultur UP. Ho 
finança: Cultura en Xarxa, Consell de Mallorca. 
  
Diumenge 24 
 

A les 17 h, “TARDE BUENA”, amb l'actuació del grup musical MADONA, al Pas a Nivell. 
 
A les 17.30 h, CONCERT FAMILIAR, a càrrec de l’Orfeó Artanenc, a la Residència de Persones 
Majors. 
 
A les 18 h, MATINES a l’Església de la Colònia de Sant Pere. 
 
A les 20 h, MATINES a la Parròquia de la Transfiguració del Senyor. 
 
A les 20.30 h, MATINES al Convent dels Pares Franciscans. 
 
A les 24 h, FESTA DE LA NIT DE NADAL, amb l’actuació estel·lar DJ Àlex Bajo. Una festa en 
família sense haver de sortir del poble, a la carpa municipal del Poliesportiu Na Caragol. 
(L’Ajuntament recorda que està prohibit vendre productes alcohòlics a menors d’edat.) 
 
Dilluns 25 - DIA DE NADAL 
 
A les 18.30 h, escenificació del tradicional BETLEM VIVENT, dins el recinte emmurallat de Sant 
Salvador, a càrrec de l’agrupació Artà Balla i Canta. 
 

A les 20 h, BELLA I BÈSTIA. Com cada Nadal des de fa més de deu anys, tenim teatre musical. 
Una nova proposta per gaudir en família. Direcció: Rafel Brunet. Preu únic: 15 €. Venda 
d’entrades a partir de dimecres 13, de 19 h a 21 h, a la taquilla del Teatre d’Artà, i, a partir de les 
20 h, també al telèfon 971829700. 

 
Dimarts 26 
 

A les 18 h, BINGO, al Pas a Nivell.  
  
Divendres 29  
 
A les 20.30 hores, FESTA DE L’ESTENDARD 2017. Benvinguda dels Xeremiers d’Artà, lectura 
del manifest unitari de l’Obra Cultural Balear i xocolata amb ensaïmada. A continuació, cant de 
La balanguera i concert de Tots aquests dois, música fresca de swing. Ho organitza: Obra 
Cultural Balear d’Artà. Al Teatre d’Artà. 
 



Dissabte 30 
 
A les 11 h, esperarem l’arribada del carter reial amb l’actuació del grup infantil MEL I SUCRE, a 
l’amfiteatre de Na Batlessa. A continuació, ARRIBADA DEL CARTER DE SES MAJESTATS 
ELS REIS D’ORIENT per recollir totes les cartes dels nins i nines d’Artà, a la plaça del 
Conqueridor. 
 
A les 16 h, esperarem l’arribada del carter reial amb l’actuació del grup infantil MEL I SUCRE, a 
la plaça de la Colònia de Sant Pere. A continuació, ARRIBADA DEL CARTER DE SES 
MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT per recollir totes les cartes dels nins i nines de la Colònia de 
Sant Pere. En acabar, projecció de la pel·lícula infantil, Gru: Mi villano favorito 3, al Centre 
Cultural. 
 
Si no hi podeu anar, enviau la vostra carta per correu electrònic a l’adreça del carter reial 
(carterreial@arta.cat).  
 
Diumenge 31 
 
A les 16.30 h, VI CURSA NIT DE CAP D’ANY CAFETERIA ALMUDAINA. El recorregut serà el 
següent: Almudaina — volta de ses Corballes — Almudaina. Distància: 4,700 metres. No hi 
haurà cronometratge, ni classificació oficial, ni trofeus, i es pot fer corrent, caminant o amb 
bastons. Donatiu: 1 € per a Estel de Llevant. Inscripcions: el mateix dia de la prova. Hi haurà 
aigua i cava en arribar a la meta, i un sorteig en acabar la prova. Ho organitza: Club Atletisme 
Artà. 
  
 

GENER 
 

Dilluns 1  
 
A les 19 h, música suau i agradable de guitarra i veu del duet de Manresa JO JET I MARIA 
RIBOT, al Centre Cultural de la Colònia de Sant Pere. Preu: no socis 10 € i socis 8 €. 
 
Dimarts 2 
 
A les 17 h, torneig de PING-PONG i a les 19 h taller de DJ, a càrrec de Súper Rubén. A 
continuació, SOPAR JOVE.  Activitats gratuïtes per a majors de 12 anys. Al Centre Cultural de la 
Colònia de Sant Pere. Inscripcions al WhatsApp 609 309 443 
 
Dimecres 3  
 
A les 10 h, TORNEIG DE FUTBET JUVENIL (de 12 a 17 anys), al Poliesportiu Na Caragol. 
Inscripcions al Centre Jove d’Artà. Preu: 3 € per equip. 
 

Divendres 5 
 
A les 18.30 h, arribada de SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT al moll de la Colònia de Sant 
Pere. Acte de benvinguda de les autoritats i dels nins i nines de la Colònia. A continuació, 
acompanyament dels Reis a l’Església i després després entrega de regals al Centre Cultural. 
 

mailto:carterreial@arta.cat


A les 19.30 h, arribada de SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT a Artà. Els acompanyarem 
des del principi del carrer de Ciutat fins a la plaça de l’Ajuntament. A continuació, recepció oficial 
de les autoritats i dels nins i nines d’Artà, i repartiment dels regals. 
 
Dissabte 6 
 
A les 16 h , KARAOKE INFANTIL, per a totes les edats, al bar del Poliesportiu Na Caragol. 
 
Diumenge 7 
 
A les 20 h, IX GALA DE L’ESPORT: lliurament dels trofeus als mèrits esportius i als millors 
esportistes artanencs que hagin destacat al llarg de la temporada 2016-2017. Al Teatre d’Artà. 
 
 
Transport 
La Nit de Nadal (24 de desembre) hi haurà un autobús que anirà de la Colònia de Sant Pere a 
Artà. Places limitades (15 persones mínim). Preu: 4 €. Inscripcions al WhatsApp 609 309 443, 
que es tancarà dia 21 de desembre. 
 
 
MOLTS D’ANYS I BONES FESTES A TOTHOM 


