
De l’11 de desembre al 16 de gener



Concurs de Betlems 
Nadal 2021
Hi haurà premis al:  
› Betlem més sostenible
› Betlem més original 
› Betlem més elaborat 

Per participar-hi és imprescindible 
la inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica: jgarrofe@esporles.cat  
indicant el nom del participant, telèfon 
i la direcció del domicili.
El jurat es posarà en contacte amb els 
participants entre els dies 21 i 27 de 
desembre per venir a veure el vostre 
betlem.
Aforament limitat.

Mercat de Nadal
Consultau programa de les activitats:  
facebook.com/AceEsporles
De les 12 a les 20 h.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.
Ho organitza: Associació de comerços 
i empreses d’Esporles.

VII Gala Esporgym
A les 18 h.
Preu: 5€
Lloc: Casa del Poble.
Ho organitza: Club Rítmica Esporles
Reserva d’entrades al:  
687 67 40 00

Mercat de Nadal
Consultau programa de les activitats: 
facebook.com/AceEsporles
De les 12 a les 20 h.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.
Ho organitza: Associació de comerços 
i empreses d’Esporles.

Club de lectura infantil
L’Amanda i la companyia dels 
monstres de Xavier Mínguez.
A les 16:30 i 18.30 h.  
Es faran dues sessions.
Per a infants inscrits prèviament  
al club.
Lloc: Biblioteca Municipal.
Més informació:  
biblioteca@esporles.cat 
971611000

Tast de Llibres: 
La memòria de l’arbre de Tina Vallès. 
A càrrec d’Eulària Arlès.
A les 20 h.
Per a adults inscrits prèviament  
al club.
Lloc: Biblioteca Municipal.
Més informació:  
biblioteca@esporles.cat 
971611000

VII Gala Esporgym 
A les 12 h.
Preu: 5€
Lloc: Casa del Poble.
Ho organitza: Club Rítmica Esporles
Reserva d’entrades al:  
687 67 40 00

Concert de piano i cant
a càrrec de Carlos i Lorena Bonnín
A les 19 h.
Preu: Aportació voluntària
Lloc: Casa del Poble.
Ho organitza:  
Mà de música.
Aforament limitat.
Reserva d’entrades a:  
Perfums Esporles (C/Ramon Llull, 15)



Canta’m un conte. 
Taller musical per a nadons amb 
Arantxa Riera a la Biblioteca Municipal.
Somnis de neu d’Eric Carle. 
A les 16:30 h. grup de 0 a 18 mesos.
A les 17:30 h. grup de 18 a 36 mesos.
Places limitades. Imprescindible 
inscripció prèvia amb nom i llinatges  
i telèfon de contacte a: 
biblioteca@esporles.cat 
971 611 000
*Només un adult per infant.

Donació de Sang
de 16:30 a 21:30 h.
LLoc: Centre Cotoner
Reserva de cita a: 
www.donasang.org

L’Hora del Conte: 
El meu pingüí Osvald. 
A les 17 h.
Lloc: Biblioteca Municipal.
Adreçat a infants a partir de 3 anys 
acompanyats d’un adult.
Aforament limitat.
Inscripció prèvia amb nom i llinatges i 
telèfon de contacte a:  
biblioteca@esporles.cat 
971 611 000

*Només un adult per infant.
Per la vostra tranquil·litat recomanam 
l’ús de la mascareta a tots els infants 
assistents.

Encesa de l’arbre de Nadal
amb actuació  musical dels combos  
de l’Escola Municipal de Música   
i Dansa.
A les 18h.

Inauguració de Exposició Natural Ment
de Toni Bruno
A les 20 h. 
Lloc: Sala d’exposicions de Sa Fàbrica
Horari de visites, de 18 a 20 h.

Nits alternatives de Nadal.
De les 22 a les 01 h.
Lloc:  
Casal Municipal de Joves. 
Per a més informació:  
Casal de Joves.  
pij@esporles.cat
619554857

Sortida del Grup Muntanya Jove
Excursió Tres Mils.
Per a joves de 12 a 30 anys.
Per a més informació: Casal de Joves
Inscripcions fins dijous 16 de 
desembre:  
pij@esporles.cat
619554857

Nadales amb cor
Concert Dones amb Cor
A les 20 h.
Lloc: Església Parroquial.
Preu: 7€.
Venda entrades:  
Estanc d´Esporles,  
Es Brollador i Super Spar.



AVÍS! Dia 24 la recollida dels envasos 
lleugers es realitzarà l’horabaixa. Els resi-
dus s’hauran de treure abans de les 15 h.

La Clau màgica i Conte de nadal
A les 10.30 h. 
Les classes de 2 anys aniran fins a la 
biblioteca a on na Maria Ramon els 
mostrarà la Clau màgica amb la que 
els reis obrin les portes de les cases 
d’Esporles per deixar els regals i ens 
contarà el conte de La història dels 
tresreis i les xupes màgiques.
Col·labora: AMIPA EI d’Esporles 
Ajuntament d’Esporles

L’Hora del Conte: 
La reina Gaspara i el petit avet a 
càrrec de Margalida Amengual.
A les 17 h.
Lloc: Biblioteca Municipal.
Adreçat a infants a partir de 3 anys 
acompanyats d’un adult.
Aforament limitat.
Inscripció prèvia amb nom i llinatges i 
telèfon de contacte a:  
biblioteca@esporles.cat / 971 611 000
*Només un adult per infant.
Per la vostra tranquil·litat recomanam 
l’ús de la mascareta a tots els infants 
assistents.
En acabar el conte es farà el sorteig de 
la panera de llibres.

Celebració de la missa de matines
A les 19.30 h.
Lloc: Església Parroquial. 

Obra de teatre Loop 
creada i dirigida per Kake Portas
A les 20 h.
Lloc: Casa del Poble
Preu: 3€
Reserva d’entrades a: l’Ajuntament

Visita dels carters reials i 
Sorteig de les paneres de nadal
Durant el matí ens visitaran els Carters 
Reials i més tard unes manetes
innocents trauran les fotos familiars 
guanyadores de les Paneres de Nadal.
Col·labora: AMIPA EI d’Esporles 
Ajuntament d’Esporles

Escoleta Municipal
Cada una de les aules gaudiran del 
dinar especial de Nadal. 
Organitza:
AMIPA EI d’Esporles 
Ajuntament d’Esporles

Concert de Nadal de la 
Banda Lira Esporlerina
A les 12 h.
Lloc: CEIP Gabriel Comas i Ribas.
Aforament limitat.
Inscripcions a:  
bliraesporlerina@gmail.com

Concert  Nadales i havaneres
a càrrec de Rom Cremat. 
A les 18.30 h.  
Lloc: Casa del Poble.
Aforament limitat.
Inscripcions:  
639302340 / 657337297
Ho organitza: Rom Cremat.



Obra de teatre Loop 
creada i dirigida per Kake Portas
A les 20 h.
Lloc: Casa del Poble
Preu: 3€
Reserva d’entrades a l’Ajuntament

XI Torneig de Nadal de bàsquet Serra 
de Tramuntana Fundación Escribano
Categories mini i infantil masculí  
i femení 
A les 9 h.
Lloc: Poliesportiu IES Josep Font i Trias.

Obra de teatre Loop 
creada i dirigida per Kake Portas
A les 20 h.
Lloc: Casa del Poble
Preu: 3€
Reserva d’entrades a: l’Ajuntament

XI Torneig de Nadal de bàsquet Serra 
de Tramuntana Fundación Escribano
Categories mini i infantil masculí  
i femení 
A les 9 h.
Lloc: Poliesportiu IES Josep Font i Trias

Arribada del patge missatger 
dels Reis d’Orient
A les 18 h. Recollida de les cartes 
dirigides a Ses Majestats d’Orient.
Xocolatada a preus populars a càrrec 
del Quintos 2004.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament.

Concert de Dragonera Tango 
(Diada de Mallorca)
A les 20 h.
Lloc: Casa del Poble
Reserva d’entrades a: l’Ajuntament

Durant totes les festes hi haurà la bús-
tia reial i la Clau màgica a les oficines 
municipals on es podran dipositar les 
cartes. L’horari serà el mateix que les 
oficines municipals.

XI Torneig de Nadal de bàsquet Serra 
de Tramuntana Fundación Escribano
Categories mini i infantil masculí  
i femení. 
A les 9 h.
Lloc: Poliesportiu IES Josep Font i Trias

Torneig 3x3 Solidari 
de les categories sub 16 i sub 19 masculí 
i femení i bàsquet sobre rodes.
Lloc: Pistes exteriors de l´IES Josep Font 
i Trias.
A les 9.30 h.
Organitza: Front 1989 - Esporles BC
Més informació i inscripcions:  
Esporles BC

AVÍS! Dia 31 la recollida dels envasos 
lleugers es realitzarà l’horabaixa. Els 
residus s’hauran de treure abans de 
les 15h.

Taller de corones reials a 
càrrec de Lucía Parra
A les 11.30 h.
Lloc: Biblioteca Municipal.
Adreçat a infants a partir de 6 anys.
Places limitades. Imprescindible 
inscripció prèvia amb nom i llinatges 
i telèfon de contacte a:  
biblioteca@esporles.cat
971 611 000



Magatzem municipal
Hort
Joan Miró
Lluna
Joan Riutort (fins al 94)
Vilanova
Beata
Joan Cabot
Ca l’Onclo
Quarter (del 87 al 79)
Moragues
Sol
Quarter (del 54 a l’1)
Mossèn Alcover
Font d’Abaix (del 17 al 31)
Estricadors
Filadores (de l’1 al 47)
Serradora

*Pregam a tots els nins i nines que esperin als Reis des de casa seva (al balcó, al portal o la finestra).
*Malauradament, no es podrà passar per tots els carrers però els infants  podran anar a veure l’arribada 
dels Reis al carrer més pròxim.
*Recordau mantenir la distància de seguretat i dur la mascareta.

Joan Riutort (del 58 al 90)
Pont de Fusta
Balladors
Plaça dels Balladors
Joan Riutort (del 24 al 90)
Miquel Marquès (del 82 al 4)
ca n’Arboç
Sa Creu
Major
Rectoria
Nou de Sant Pere
Placeta des Pla
Mateu Font (de l’1 al 16)
Darrera sa Paret
Avenc
Sa Pansa
Placeta des Pla
Mateu Font (de l’1 al 47)

Plaça de sa Teulera
Llum (de l’1 al 13)
Llorenç Villalonga
Pau (del 31 a l’1)
Bernadeta
Miquel Marquès (del 14 al 4)
Plaça Balanguera
Cotoner (entre Plaça 
 Balanguera i Mestre Munar)
Mestre Munar
Plaça dels Balladors
Joan Riutort (del 57 al 23)
Canonge Garau
Francesc de Borja Moll  (del 42 
al 18)
Ramon Llull
Passeig
Joan Riutort.

Itinerari dels Reis Mags d’Orient

Presentació del nou grup esporlerí 
de música popular  “Ramellets”
Lloc: Casa des poble
Hora: 19:30 h.
Reserva d’entrades a: 
ramelletsesporles@gmail.com

Nadal Solidari. Partit solidari de bàsquet
En solidaritat amb les famílies 
esporlerines d´en Pep i en Julià, dos 
nins d´11 anys amb discapacitat 
severa (síndrome de Cockayne i 
paràlisi cerebral). La recaptació 
anirà destinada a les famílies i a les 
associacions que lluiten per millorar 
les vides dels afectats d´aquestes 
malalties: Pep, Amy and Friends i Arka 
Tapones Solidarios.
A les 11 h.
Lloc: Pavelló de L´IES Josep Font i Trias
Organitza: Front 1989
Esporles Bc, Combinat de jugadors 
sènior i sub23 , a les ordres d´Eloy Doce
Mallorca Clàssics, jugadors històrics 
de competicions FEB , entrenats per 
Toni Martorell i Gabi Abrines.

Arribada dels Reis Mags d’Orient.
A les 17 h.
Enguany, a causa de les 
circumstàncies actuals, les Majestats 
no podran repartir els regals a 
l’església però faran una passejada 
pels carrers d’Esporles per veure tots 
els infants.



Donam les gràcies a 
totes les persones i 
entitats que col·laboren 
en l’organització 
d’activitats de les 
festes. I a tots els 
esporlerins i convidats 
per participar-hi.

Bones festes a tothom!

Fogueró de Sant Antoni
A les 20.30 h. 
Lloc: Aparcament de la Vila Nova.  
Hi haurà fava pelada.
Heu de dur plat, cullera i tassó
Ho organitza: Fogueroners de la 
Vilanova, Colla de dimonis Bocs i focs, 
Casal de Joves de Tramuntana.

Missa de Sant Antoni i Beneïdes
A les 12 h.
Lloc: Església Parroquial.

Diada familiar de Sant Antoni i 
entrega de premis del concurs 
de gloses Planiol d’Esporles. 
A partir de les 13 h.
Lloc: Placeta del Jardinet.
I a les 16h. ballada popular amb el 
grup local Ramellets
Consultau la informació i el programa 
de la diada a la web de Mals Papers:
malspapers.webnode.es
Organitza: Mals Papers
Imprescindible comprar els tiquets 
abans de la diada.
Venda entrades: Sa Bugaderia 
d´Esporles.

Totes les activitats del programa de 
Nadal es poden veure modificades a 

conseqüència de la Covid19

Recordau que és obligatori l’ús de la 
mascareta a tots els actes

Actes amb pirotècnia. 

Teniu cura dels vostres animals durant 
aquests actes:

31 de desembre. Nit de Cap d’Any. Tot 
i que no hi ha cap acte oficial amb 
pirotècnia és habitual l’ús de coets 
amb tro per part de particulars.

5 de gener. Nit de Reis. S’utilitzen 
bengales sense tro, però el fum pot 
molestar als animals si són a l’acte.

15 de gener. Foguerons de Sant Antoni.

16 de gener. Diada familiar de Sant 
Antoni.




