
Recollida de residus: els dies 24 i 31 de 
desembre s'avança la recollida a les 15 h.  
 

Calendari  2018: podeu passar a cercar el calendari a 
partir del 27 de desembre 
 

Aplicació de l’Ajuntament de Campanet per a Android (Play 
Store) i IOS (App Store)  
Facebook:  @ AjuntamentdeCampanet 
Twitter:  @ AjCampanet 
Web: www.campanet.cat 
A/e: informacio@ajcampanet.net 

Somnis Reciclats: 
 

Els Reis de la Il·lusió: l'Associació Somnis Reciclats vol que malgrat la crisi els infants 
contiuïn vivint la il·lusió dels Reis d'Orient. Per això realitza una recollida de cartes 
d'infants per diferents municipis de Mallorca a través de Serveis Socials, i cerca 
persones que vulguin apadrinar aquestes cartes comprant un regal dels que ells 
demanen a la carta amb tanta il·lusió. L'Ajuntament de Campanet es vol sumar a 
aquesta iniciativa i aconseguir que molts de nosaltres ens convertim en patges o reis 
per un dia i per a un infant. Vine al mercadet de Nadal dia 10 de desembre i apadrina 
una carta! El dia del mercadet de Nadal, 10 de desembre, es podrà fer recollida de 
juguetes a través de Somnis Reciclats. 

 Les persones que hagin apadrinat una carta podran dur el seu regal a l’Ajuntament 

fins dia 22 a les 12 h, o la tenda de somnis reciclats a Palma. 



19.30 h, a la plaça Major 
Arribada dels Patges Reials i recollida de les cartes de tots els campaneters 

   DISSABTE 30 DE DESEMBRE  

24 h, a la plaça Major 

Festa de Cap d’Any. Hi haurà raïm, cava per a tothom i músic.a 

   DIUMENGE 31 DE DESEMBRE  

18 h, a la plaça Major 

Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient 

   DIVENDRES 5 DE GENER 

   DIUMENGE 24 DE DESEMBRE   

20 h, a l’Església Parroquial 

Celebració de les Matines, amb el Cant de l’Àngel (Ariadna Salgado Bernat), el Sermó de la 

Calenda (Bernat Martorell Pericàs) i el Cant de la Sibil·la (Lucía Salgado Bernat) 

20.30 h, a Cas Metge Dolç      FESTA DE L’ESTENDARD  
Penjada de l’Estendard i lectura del Manifest del 31 de Desembre. En acabar hi haurà 

xocolatada per a donar els molts d’anys. Organitzat per la Delegació de l’Obra Cultural 

Balear de Campanet. 

DIMECRES 27 DE DESEMBRE  

   DIJOUS 28 DE DESEMBRE   

17 h, a la Biblioteca Miquel dels Sants Oliver 

Contacontes Què és això de Nadal?, amb titelles, música, cançons i màgia, a càrrec de 

Nabil Canyelles 

19.30 h, a l’Església Parroquial 

Concert de Reis de la Coral Sant Miquel 

   DISSABTE 6 DE GENER 

   DIVENDRES 22 DE DESEMBRE   

12 h, a l’Església Parroquial 
Cantada de nadales dels alumnes del CEIP Llorenç Riber 
 

De 17 a 21 h, a la Casa de Cultura 
Donació de sang especial Nadal. 
Una donació pot salvar tres vides. 1 de cada 10 persones ingressades en un hospital 
necessitarà almenys una donació de sang. Un malalt de càncer pot necessitar fins a 200 
donacions.” + info:  www.fbstib.org 

   DIMECRES 20 DE DESEMBRE   

19.30 h, a l’Església Parroquial 

Concert de Nadal de l’Escola Municipal de Música 

11 h, a la Biblioteca Miquel dels Sants Oliver 
 

Cases talaiòtiques, activitat familiar per a infants a partir de 6 anys, dins e programa 
Patrimoni en Xarxa  del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, a càrrec d’ALDARQ-Arqueologia Imaginativa. Places limitades, inscripcions a la 
Biblioteca. 

   DISSABTE 9 DE DESEMBRE   

De 10 a 19 h, a la plaça Major 
 

De 10 a 19 h, Mercadet de Nadal: venda de productes artesans, llibres i dolços, i paradetes 
solidàries 
 

De 10 a 13 h, a la plaça Major 
Caravana Reaccionem del  Pacte Social contra les Violències Masclistes de l’Institut Balear 
de la Dona . + info: www.reaccionem.com 

   DIUMENGE 10 DE DESEMBRE  

17 h, a la Biblioteca Miquel dels Sants Oliver 
Taller de postals de Nadal. Cada infant ha de dur la seva adreça personal anotada. 

Inscripcions a la Biblioteca fins dia 13 de desembre. 

   DIJOUS 14 DE DESEMBRE   

   DIJOUS 21 DE DESEMBRE   

19 h, a la Casa de Cultura 

Exhibició fi de trimestre de les activitats extraescolars de l’APIMA del CEIP Llorenç Riber  

19.30 h, a la Casa de Cultura 

Concert del cantautor valencià Andreu Valor amb banda. Entrada: taquilla inversa. 

   DIUMENGE 17 DE DESEMBRE 

   DISSABTE 13 DE GENER 

De 10 a 12 h, a la Biblioteca Miquel dels Sants Oliver 

Taller de maneig de mòbils per a persones majors “El web i l’aplicació de l’Ajuntament de 

Campanet”. Organitzat per la Regidoria de Participació. Inscripcions a l’Ajuntament fins dia 

12 de gener. Places limitades. 

http://www.fbstib.org
http://arqueotrip.com/aldarq-arqueologia-imaginativa-una-empresa-servicios-culturales-mallorca-innovadora-estimulante-divertida/

