la col·laboració entre la ciutadania
han estat l’impuls que ens ha portat
a proposar-vos els esdeveniments
i iniciatives que trobareu en aquest
programa per a la il·lusió de grans i
infants, i perquè cap nin ni cap nina
de Calvià no es quedi sense joguina.
T’animam a participar de les festes
amb l’esperança i amb la convicció
que el proper any podrem retrobar-nos en els nostres carrers i tornar a la nostra convivència de sempre.

Tot l’equip de govern municipal volem compartir amb vosaltres un Nadal que enguany es presenta molt diferent al que estam habituats, ja que
la pandèmia ens ha obligat a anul·lar
les activitats amb les quals ens ajuntàvem tradicionalment al nostre municipi.
Com sabreu, aquest any hem decidit no posar llums decoratius als
carrers i destinar-ne el pressupost
a les famílies que estan patint més
amb aquesta pandèmia, i que ja estan rebent l’ajuda dels Serveis Socials municipals, perquè puguin tenir
un extra per a les seves taules, amb
productes típics de Nadal, i adquirir
joguines i regals per als nins i nines.
Però no volem renunciar a les festes, per la qual cosa hem repensat,
juntament amb les associacions veïnals, les AMIPA i altres entitats socials del municipi, les activitats que
et presentam aquí. La solidaritat i

Bones festes i us desitjam el millor
per a aquestes dates.
Alfonso Rodríguez Badal
Batle

del municipio, las actividades que te
presentamos aquí. La solidaridad y la
colaboración entre la ciudadanía han
sido el impulso que nos ha llevado a
proponeros los eventos e iniciativas
que encontraréis en este programa
para la ilusión de mayores y pequeños y para que ningún niño y ninguna
niña de Calvià se quede sin juguete.

Aquest Nadal, regala Calvià
Programa festes de Nadal 2020
Todo el
equipo de gobierno municipal queremos compartir contigo
unas Navidades que este año se
presentan muy diferentes a las que
estamos habituados, ya que la pandemia nos ha obligado a anular las
actividades con las que nos juntábamos tradicionalmente en nuestro
municipio.

Como sabrás, este año hemos decidido no poner luces decorativas en
las calles y destinar su presupuesto
a que las familias que están sufriendo más con esta pandemia, y que
ya están recibiendo la ayuda de los
Servicios Sociales municipales, puedan tener un extra para sus mesas,
con productos típicos de Navidad, y
adquirir juguetes y regalos para los
niños y niñas.
Pero no queremos renunciar a las
fiestas, por lo que hemos repensado,
junto a las asociaciones vecinales, las
AMIPAS y otras entidades sociales

Te animamos a participar de unas
fiestas con la esperanza y con la
convicción de que el próximo año
podremos reencontrarnos en nuestras calles y volver a nuestra convivencia de siempre.
Os deseamos lo mejor para estas
fechas.
Alfonso Rodríguez Badal
Alcalde

Apadrina un regal
Cap infant sense joguina per Nadal

Campanya solidària destinada a les famílies amb dificultats, per a
què tots els infants de Calvià tinguin el seu regal. Envia la Carta
als Reis a l’email o al whatsapp que s’indiquen, per tal que puguin
apadrinar el regal.
Teniu tota la informació a: https://bit.ly/apadrinaunregalocalvia
Campaña solidaria destinada a las familias con dificultades, para
que todos los niños y niñas de Calvià tengan su regalo. Envía la
Carta a los Reyes al email o al whatsapp que se indican, para que
puedan apadrinar el regalo.
Tienes toda la información en: https://bit.ly/apadrinaunregalocalvia
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Concursos de decoració
a Calvià | Nadal 2020
Decoració Nadalenca de Façanes i Balcons
Per primera vegada, organitzam aquest concurs en què animam
els veïns i veïnes de Calvià per a què, de forma participativa,
decorin els seus habitatges col·laborant així en vestir de Nadal
el nostre municipi, a més de poder guanyar 6000€ en bons per
consumir en els comerços, que es repartiran en premis de 500€
per a cada zona.
Por primera vez, organizamos este concurso en el que animamos
a los vecinos y vecinas de Calvià para que, de forma participativa, decoren sus viviendas colaborando así en vestir de Navidad
nuestro municipio, además de poder ganar 6000€ en bonos para
consumir en los comercios, que se repartirán en premios de 500€
para cada zona.

Concurs bars i restaurants/ Concurs de comerços
Per tal de dinamitzar i donar suport als nostres establiments,
promovem per tercer any consecutiu aquests dos concursos diferenciats entre “Bars i Restaurants” i “Comerços”, amb 2000 €
en premis per a cada modalitat.
Con el fin de dinamizar y apoyar a nuestros establecimientos,
promovemos por tercer año consecutivo estos dos concursos
diferenciados entre “Bares y Restaurantes” y “Comercios” ,con
2000€ en premios para cada modalidad.
Tota la informació dels concursos la trobareu a www.calvia.com
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Agenda d'activitats
de Nadal | 2020
08

DES

Dimarts

Mago Félix
Espectacle de màgia | Activitat infantil
18h
5€*
Auditori de Peguera

12

DES

Dissabte

Noces per Nassos
Volem Volem teatre | Activitat infantil
18h
5€*
Sa Societat

20

DES

Diumenge

Microconcerts de Nadal
Banda Municipal de Calvià
A partir de les 11h
Calvià vila

*Consulta per la compra d’entrades al web de cultura www.calvia.com/cultura.
Els beneficis aniran destinats a les associacions benèfiques ASPANOB i
SONRISA MÉDICA.
Programa especial | Nadal 2020

Agenda d'activitats
de Nadal | 2020
23

DES

Dimecres

La magia de la Navidad
Circo Strómboli | Activitat infantil
18h

24
24
DES
DES

5€*

Auditori de Peguera

Dijous
Dijous

Pare
Noel
Pare
Noel
El Pare Noel enviarà un missatge a
tots els infants a través de les xarxes socials, Youtube i Facebook de
l’Ajuntament.
Papá Noel enviará un mensaje a
todos los niños/as a través de redes sociales, Youtube y Facebook
del Ajuntament.
18h

27

DES

Diumenge

Musical: La reina de les neus
Max teatre | Activitat infantil
18h
5€*
Auditori de Peguera
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Agenda d'activitats
de Nadal | 2020
28

Dlluns

Fusión canciones navideñas

DES

Mallorca flamenco
19h

30

8€*

Sa Societat

Dimecres

Mago Félix

DES

Espectacle de màgia | Activitat infantil
18h

05

GEN

5€*

Auditori de Peguera

Ja venen els
Reis Mags

A les 18h a través de Youtube i Xarxes Socials enviaran
un missatge i recordarem les cavalcades d’altres anys
per viure en línia la il·lusió d’una nit tan especial.
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dilluns 28 desembre

dimarts 29 desembre

dimecres 30 desembre

10:00 h

CONTA'M UN CONTE

CONTA'M UN CONTE

CONTA'M UN CONTE

10:30 h

Programa RADIO
CALVIÀ FM
"Canta una nadala"

Programa RADIO
CALVIÀ FM
"Llegeix un conte o
poema en 30 seg."

Programa RADIO
CALVIÀ FM
"Digues els teus
propòsits d'any nou"

Taller tecnològic
amb EASYROBOTICS
"Ren Rudolf amb LED"

Taller tecnològic
amb EASYROBOTICS
"Targeta amb LED"

Taller tecnològic
amb EASYROBOTICS
"Pot amb llum"

Taller "Descobrim
la impremta" amb
DIVERARQUEÓLOGOS

Taller "Cookie XL"
amb MÓN DE
COLORINS

Taller "Petits faraons.
Fem una mòmia" amb
DIVERARQUEÓLOGOS

11:30 h

16:30 h

dissabte 2 gener
10:00 h

CONTA'M UN CONTE

10:30 h

11:30 h

16:30 h

Taller tecnològic
amb EASYROBOTICS
"Guardiola - Hucha"

dilluns 4 gener

dimarts 5 gener

dijous 31 desembre
CONTA'M UN CONTE

Taller tecnològic
amb EASYROBOTICS
"Adorn amb LEGO"

dijous 7 gener

CONTA'M UN CONTE

CONTA'M UN CONTE

CONTA'M UN CONTE

Programa RADIO
CALVIÀ FM
"Conta un acudit"

Programa RADIO
CALVIÀ FM
"Envia un misstage
als Reis Mags"

Programa
RADIO CALVIÀ FM
"A on t'agradaria
anar de viatge"

Taller tecnològic
amb EASYROBOTICS
"Mini-Robot"

Taller tecnològic
amb EASYROBOTICS
"Lampareta LED"

Taller tecnològic
amb EASYROBOTICS
"Iniciació al llapis3D"

Taller "Reis Mags.
Corona reial i carta"
amb LUCÍA PARRA

Taller "Tres en línia amb
pedres personalitzades"
amb MÓN DE COLORINS

Institut municipal d’educació
i biblioteques
Vídeo homenatge a professorat i alumnat
S’ha realitzat un audiovisual en els centres educatius, en reconeixement a l’esforç que tant el professorat com l’alumnat han
realitzat en aquest any tan difícil. El vídeo s’enviarà a tots els centres i es publicarà a Youtube i Facebook de l’Ajuntament.
Se ha realizado un audiovisual en los centros educativos, en reconocimiento al esfuerzo que tanto el profesorado como el alumnado han realizado en este año tan difícil. El vídeo se enviará
a todos los centros y se publicará en Youtube y Facebook del
Ajuntament de Calvià.

La gent gran de la Llar ens regalaran contes per Nadal
La gent gran de la Llar se suma a aquestes festes participant de
forma molt activa. Faran arribar els seus vídeos narrant contes
de Nadal com a regal especial per als petits dels centres escolars. Tots podrem gaudir d’aquesta activitat a través del canal
Youtube i de Facebook de l’Ajuntament.
La gente mayor de la Llar se suma a estas fiestas participando
de forma muy activa. Harán llegar sus vídeos narrando cuentos de Navidad como regalo especial para los pequeños de los
centros escolares. Todos podremos disfrutar de esta actividad a
través del canal Youtube y del Facebook del Ajuntament.
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Institut municipal d’educació
i biblioteques
Les escoles es vesteixen de Nadal
Els col·legis de Calvià es vestiran de Nadal, incentivant així la
participació de l’alumnat que decorarà l’exterior dels centres educatius amb materials reciclats i elements de manualitats. A tots els
participants s’els lliurarà un lot de regals.
Los colegios de Calvià se vestirán de Navidad, incentivando así la
participación del alumnado que decorará el exterior de los centros
educativos con materiales reciclados y elementos de manualidades. A todos los participantes se les entregará un lote de regalos.

Els infants feliciten el Nadal cantant Nadales
Un cor virtual omplirà de música aquest Nadal. Els nins i nines
dels centres educatius de Calvià faran un vídeo a casa seva,
amb els seus mòbils, cantant una nadala per felicitar les festes
i que quedarà enregistrat en un vídeo final que serà un hermós
record d’aquest Nadal tan especial.
Un coro virtual llenará de música estas Navidades. Los niños y
niñas de los centros educativos de Calvià se grabarán en sus
casas, con sus móviles, cantando un villancico para felicitar las
fiestas y que quedará registrado en un vídeo final que será un
bonito recuerdo de estas Navidades tan especiales.
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Per consumir en els comerços, bars i restaurants inscrits en el Market place
Calvià, entraràs en un sorteig en el que podràs guanyar 1000 €.
DEMANA LA TEVA PAPERETA EN ELS ESTABLIMENTS!

Solo por consumir en los comercios y en los bares y restaurantes inscritos en
el Marketplace Calvià, entrarás en un sorteo en el que podrás ganar 1000€.
¡SOLICITA TU PAPELETA EN LOS ESTABLECIMIENTOS!

Del 14 al 20 de desembre podràs aconseguir fins a 6 bons extra només per ser
resident de Calvià. Per cada 10 € l’Ajuntament de Calvià et regala 10 €. Aconsegueix
els teus bons extra!
Del 14 al 20 de diciembre podrás conseguir
hasta 6 bonos extra por ser residente de
Calvià. ¡Por cada 10€ el Ajuntament de
Calvià te regala 10€! Consigue tus bonos
extra!

Habrá Buzones reales en todos los CEIPS del municipio que después se distribuirán para
animar las zonas comerciales.
Hi haurà Bústies reials a tots els CEIPS del municipi i desprès es distribiuran per animar
les zones comercials.

Homenatge i record a les víctimes del Covid-19

El col·lectiu d’artistes Ou Verd dóna al municipi de Calvià
una escultura en forma de gran cor realitzat per l’escultor
Carlos Terroba Thierro, en homenatge i record a les víctimes del Covid-19. El cor quedarà instal·lat al Passeig del
Mar de Palmanova, davant del Club Nàutic, des del 20 de
desembre.
El colectivo de artistas Ou Verd dona al municipio de
Calvià una escultura en forma de gran corazón realizado
por el escultor Carlos Terroba Thierro, en homenaje y
recuerdo a las víctimas del Covid-19.El corazón quedará
instalado en el Passeig del Mar de Palmanova, frente al
Club Náutico, desde el 20 de diciembre.

Agraïments
L’Ajuntament de Calvià vol agrair la col·laboració i la implicació
de totes les Associacions de Veïns de Calvià i de totes les AMIPAS del terme municipal, sense les quals seria impossible poder
dur a terme aquestes activitats. Gràcies a elles aquest Nadal
brillarà amb la llum que aportaran totes i cadascuna de les persones que hi participen.
El Ajuntament de Calvià quiere agradecer la colaboración y la
implicación de todas las Asociaciones de Vecinos de Calvià y
de todas las AMIPAS del término municipal, sin las cuales sería
imposible poder llevar a cabo estas actividades. Gracias a ellas
estas Navidades brillarán con la luz que aportarán todas y cada
una de las personas que participan.

