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Una navidad de reencuentros



Quines ganes de sa vianda que prepara s'àvia es dia de Nadal!

Enguany me bastarà s'olla petita per preparar es brou...

Retrobaments

Va, que hem de telefonar als avis per dir-los es vers! 
Enguany no farà falta pujar a sa cadira!

Te'n recordes de sa cara que fa na Júlia, sa néta,
quan diu es vers? 

-Àvia, avi! Bon Nadal! Voleu sentir es vers?

-Toni, Toni! Posa't as telèfon supletori, que són 
na Júlia i en Pau, que ens diuen es vers!

-Aquest és un Nadal diferent,  no ens trobam amb sa gent. 
  Però sa distància no impedirà que ens seguiguem estimant. 

-Què polits que sou! I tant que ens seguirem
estimant! I prest ens abraçarem, segur!

-Avis, quan podrem tornar a celebrar Nadal junts?

-Prest, petits, prest! Hem de tenir paciència
i aprendre de tot açò que esteim vivint. 

-I què podem aprendre, avis? Açò és un rollo!

-Ho és, polits, però podem aprende a valorar
allò que veritablment és important, com la
companyia i l'estima, coses que no costen

doblers però no tenen preu. 

-Bon Nadal, avis!
-Bon Nadal, polits! Una besada ben forta!!

Mirem enrere. Per fi ens hem retrobat. 
Per fi unes festes junts i juntes. Sense límits, sense restriccions, sense

mascaretes, amb somriures a la vista, amb normalitat.  
Ens hem reunit de nou, però ens hem trobat? 

Retrobem-nos per les festes, i esforçem-nos en trobar 
allò que realment val la pena.
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¡Qué bueno está el caldo que prepara la abuela para la Navidad!

Este año bastará la olla pequeña para preparar el caldo...

Reencuentros

¡Va, que tenemos que llamar a los abuelos para decriles el
verso navideño! Este año no tendremos que subirnos a la silla...

¿Recuerdas los gestos de Júlia, nuestra nieta,
cuando dice el verso navideño?

-¡Abuela, abuelo! ¡Feliz Navidad! ¿Quereis oir nuestro verso?

-¡Toni! ¡Coge el teléfono supletorio, que son Júlia y Pau
diciendo el verso navideño!

-Esta Navidad es diferente, no nos veremos con tanta gente. 
Pero la distancia no impedirá que el amor llegue a quien amamos más. 

-¡Precioso! Claro que nos seguiremos queriendo!
Y pronto nos abrazaremos, seguro!

-Abuelos, ¿cuándo podremos volver a celebrar juntos la Navidad ?

-¡Pronto, preciosos! Hay que tener paciencia y
aprender mucho de esta situación. 

-¿Y qué podemos aprender? Esto es un rollo...

-Es un rollo, sí, pero podemos aprender a
valorar aquello que realmente importa, como la

compañía y el amor, cosas que no cuestan
dinero pero que no tienen precio. 

-¡Feliz Navidad, abuelos!
-¡Feliz Navidad, preciosos! Un beso enorme. 

Echemos la vista atrás. Por fin volvemos a reunirnos. 
Por fin unas fiestas juntos, sin restricciones, sin mascarillas, 

con sonrisas a la vista, con normalidad.  
Nos reunimos otra vez, pero ¿nos hemos encontrado?

Reencontrémonos durante las fiestas, y trabajemos para hallar 
aquello que realmente merece la pena. 



Dimarts 13

TALLER INTERGENERACIONAL 
DE DOLÇOS NADALENCS 
Destinataris: infants d’entre 7 i 
10 anys.
Inscripció prèvia: 
festes@ajsantlluis.org
Places limitades
    16.00 h
    Club de Jubilats

Divendres 16

NADALES A CÀRREC DEL 
PROFESSORAT I ALUMNAT DE 
L’EMEA
    16.30 h
    Residència geriàtrica

ENCESA DELS LLUMS DE 
NADAL
A càrrec del professorat i 
alumnat de l’EMEA i de la coral 
Mitjanit.
    17.00 h
    Pla de Cas Rector

Dissabte 17 

PARE NOEL DAY
Demostració de les activitats 
infantils de gimnàstica rítmica, 
patinatge, tennis i pàdel.
    9.00 a 13.00 h
    Poliesportiu Municipal

FIRA DE NADAL
Mercat de productes 
nadalencs, d’alimentació i 
regals.
    10.00 a 20.30 h
    Pla de sa Creu, carrer Sant 
    Lluís i Pla de Cas Rector

Programa d,activitats:
Tallers de decoració de Nadal 
a càrrec del Molí de Baix
   11.00 a 13.00 h 

Nadales a càrrec del Grup 
Clariflautes, Tecles Botons i 
Manxes de l’EMEA. Circuit des 
del Moli de Dalt amb aturades 
a La Rueda, Sala Albert Camus 
i el Pla de Cas Rector.
   12.00 h 

Classe Màster de Zumba a 
càrrec de diferents instructors 
de Menorca.
   17.00 a 18.30 h

«Oops ja està aqui». Actuacions 
puntuals pels carrers a càrrec 
de l’Associació de Comerciants.
   17.00 h  

INAUGURACIÓ DEL BETLEM 
DE SA VESSA MOS FOT
El betlem es podrà visitar els dies 
17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31 de 
desembre i els dies 3 i 5 de gener 
entre les 18 i les 20 hores.
    18.00 h
    Cotxeria del carrer Lannion

Desembre



TEATRE «DE TOT COLOR»
A càrrec de la Cia. 
Tornam a Ser Aquí 
Venda d’entrades: 
www.ticketib.com 
    20.00 h
    Sala Albert Camus

Diumenge 18

FIRA DE NADAL
Mercat de productes 
nadalencs, d’alimentació i 
regals.
    10.00 a 14.00 h 
    Pla de sa Creu, carrer 
    Sant Lluís i Pla de Cas Rector

Programa d,activitats:
Sortida de la Colla de Gegants 
de Sant Lluís i Gegants de 
Llucmaçanes acompanyats de 
Sa Xaranga de Maó.
    10.45 h

Brou de Nadal
    12.30 h
    Pla de Sa Creu 
 
TEATRE «DE TOT COLOR»
A càrrec de la Cia. 
Tornam a Ser Aquí 
Venda d’entrades: 
www.ticketib.com 
    19.00 h
    Sala Albert Camus

Dimarts 20
CONTA CONTES «CUENTO DE 
NAVIDAD». A càrrec de Noelia 
Mas.
Destinataris: Infants de 3 a 6 anys
    18.00 h
    Biblioteca Pública de Sant Lluís 

Dijous  22
NADALES a càrrec dels 
alumnes dels CEIP Sant Lluís.
    12.00 h
    Pla de Cas Rector

CELEBRACIÓ NADALENCA DEL 
CLUB DE JUBILATS 
Amb copa de cava i torrons i 
amenització per part de Joan 
Reynés. 
    18.00 h
    Sala Albert Camus

Divendres 23 
ARRIBADA DEL PARE NOEL 
Acompanyat de la Colla de 
Gegants de Sant Lluís i Sa 
Xaranga de Maó. 
Nadales a càrrec del grup 
Tecles Botons i Manxes davant 
la Sala Albert Camus mentre 
s’espera que hi arribi el Pare 
Noel. La recollida de cartes es 
farà també a la Sala. 
    17.30 h
    Sortida des del Molí de Dalt 
    i, tot seguit, recorregut per 
    diferents carrers del municipi.



Dissabte 24

CANTADA DE NADALES PEL 
POBLE
A càrrec de Sa Vessa Mos Fot
    11.00 a 13.30 h

MISSA DEL GALL 
    20.00 h
    Església de Sant Lluís

Diumenge 25

MISSA DE NADAL
    11.00 h
    Església de Sant Lluís

Dilluns 26

MISSA DE SANT ESTEVE
    10.00 h
    Església de Sant Lluís

Dimarts 27

ARRIBADA DELS PATGES REIALS
A càrrec del Centre Cultural i 
Esportiu, caixers i cavallers de 
Sant Lluís, Colla de Gegants 
de Sant Lluís i Gegants de 
Llucmaçanes, acompanyants 
per la Xaranga de Maó
    18.00 h
    Sortida des de l’aparcament  
    del Camp de Futbol, recorregut    
    per diferents carrers del 
    municipi i recollida de cartes a 
    la Sala Albert Camus.

Dijous 29

CONCERT DE NADAL 
a càrrec de Marco Mezquida, 
piano solo
Venda d’entrades: 
www.ticketib.com 
    20.30 h
    Sala Albert Camus

Dissabte 31

FESTA CAP D’ANY INFANTIL
amb l’animació de Dj Toni Motos
    10.30 h
    Pla de sa Creu

CAMPANADES I SEGUIDAMENT 
ACTUACIÓ DE LARA PONS
    12.00 h
    Pla de sa Creu

Divendres 6

CAVALCADA DELS REIS 
D’ORIENT
Sortida del Molí de Dalt i 
recorregut per diferents 
carrers del nucli urbà i 
repartiment de regals a 
domicili, acompanyats 
per la Xaranga de Maó
    06.45 h

Gener



REIS MAGS

Els Reis Mags entregaran els regals al carrer de Sa Lluna (devora 
Correus) per als fillets i filletes que viuen fora del casc urbà. 

En cas de pluja, els regals s’entregaran al Pavelló Esportiu 
Ses Canaletes.

Més informació: 
Oficina de Festes de l’Ajuntament

     festes@ajsantlluis.org
     971 15 09 50, ext. 6220  

Informació
important

CURSA DE SANT SILVESTRE 2022

Per a més informació i inscripcions:
     esports@ajsantlluis.org



SERVEI DE VACANCES ESCOLARS DE NADAL I REIS

SERVEI LUDOTECA EDUCA DIVER - INFANTIL
Per a infants d’Educació Infantil (EI4t, EI5è i EI6è)
   Gimnàs CEIP Sa Garriga

SERVEI LUDOTECA EDUCA DIVER - PRIMÀRIA
Per a al·lots i al·lotes de Primària (PR1r, PR2n, PR3r i PR4t)
   Menjador CEIP Sa Garriga

SERVEI BORINA’T
Per a preadolescents (PR5è i PR6è de Primària) i per a joves (ESO)
   Molí de Baix

    Durada:
27, 28, 29 i 30 de desembre de 2022
2, 3, 4 i 5 de gener de 2023

    Horari:
8.00 a 9.00 h: Ludoteca matinera / Servei matiner
9.00 a 13.30 h: Ludoteca / Borina’t
Fins les 15.00 h: Menjador 

Més informació: 
Molí de Baix  
     971 15 10 61 
     molidebaix@ajsantlluis.org



Martes 13

TALLER INTERGENERACIONAL 
DE DULCES NAVIDEÑOS  
Destinatarios: Niños y niñas de 
entre 7 y 10 años
Inscripción previa: 
festes@ajsantlluis.org
Plazas limitadas
    16.00 h
    Club de Jubilados

Viernes 16

VILLANCICOS A CARGO DEL 
PROFESORADO Y ALUMNADO 
DEL EMEA
    16.30 h
    Residencia geriátrica

ENCENDIDO DE LAS LUCES DE 
NAVIDAD
A cargo del profesorado y 
alumnado del EMEA y de la 
coral Mitjanit
    17.00 h
    Pla de Cas Rector

Sábado 17 

PARE NOEL DAY
Demostración de las 
actividades infantiles de 
gimnasia rítmica, patinaje, tenis 
y pádel
    9.00 a 13.00 h
    Polideportivo Municipal

FERIA DE NAVIDAD
Mercado de productos 
navideños, productos de 
alimentación y regalos
    10.00 a 20.30 h
    Pla de sa Creu, calle Sant 
    Lluís y Pla de Cas Rector

Programa de actividades:
Talleres de decoración de 
Navidad a cargo del Molí de 
Baix
   11.00 a 13.00 h 

Villancicos a cargo del Grupo 
Clariflautes, Tecles Botons i 
Manxes del EMEA. Circuito 
desde el Molí de Dalt con 
paradas en La Rueda, Sala Albert 
Camus y el Pla de Cas Rector.
   12.00 h 

Clase Master de Zumba 
a cargo de diferentes 
instructores de Menorca
   17.00 a 18.30 h

«Oops ja està aqui». Actuaciones 
puntuales por las calles a cargo de 
la Asociación de Comerciantes.
   17.00 h  

INAUGURACIÓN DEL BELÉN 
DE SA VESSA MOS FOT
El belén se podrá visitar los días 
17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31 
de diciembre y los días 3 y 5 de 
enero, entre las 18 y las 20 horas
    18.00 h
    Local de la calle Lannion

Diciembre



TEATRO «DE TOT COLOR»
A cargo de la Cia. 
Tornam a Ser Aquí 
Venta de entradas: www.
ticketib.com 
    20.00 h
    Sala Albert Camus

Domingo 18

FERIA DE NAVIDAD
Mercado de productos 
navideños, de alimentación y 
regalos
    10.00 a 14.00 h 
    Pla de sa Creu, calle 
    Sant Lluís y Pla de Cas Rector

Programa de actividades:
Salida de la Colla de Gegants 
de Sant Lluís y Gegants de 
Llucmaçanes acompañados de 
la Xaranga de Maó 
    10.45 h

Brou de Nadal
    12.30 h
    Pla de Sa Creu 
 
TEATRO «DE TOT COLOR»
A cargo de la Cia. 
Tornam a Ser Aquí 
Venta de entradas: 
www.ticketib.com
    19.00 h
    Sala Albert Camus

Martes 20
CUENTA CUENTOS «CUENTO 
DE NAVIDAD». A cargo de 
Noelia Mas. Destinatarios: 
Niñas y niños de 3 a 6 años
    18.00 h
    Biblioteca Pública de Sant Lluís 

Jueves  22
VILLANCICOS a cargo de los 
alumnos del CEIP Sant Lluís
    12.00 h
    Pla de Cas Rector

CELEBRACIÓN NAVIDEÑA DEL 
CLUB DE JUBILADOS 
Con copa de cava y turrones y 
amenización musical por parte 
de Joan Reynés. 
    18.00 h
    Sala Albert Camus

Viernes 23 
LLEGADA DEL PAPÁ NOEL 
Acompañado de la Colla de 
Gegants de Sant Lluís y la 
Xaranga de Maó.
Villancicos a cargo del grupo 
Tecles Botons i Manxes para 
esperar a Papá Noel delante 
de la Sala Albert Camus, donde 
también se hará la recogida de 
cartas.
    17.30 h
    Salida desde el Molí de Dalt 
    y, seguidamente, recorrido por 
    diferentes calles del municipio.



Sábado 24

CANTADA DE VILLANCICOS 
POR EL PUEBLO
A cargo de Sa Vessa Mos Fot
    11.00 a 13.30 h

MISA DEL GALLO 
    20.00 h
    Iglesia de Sant Lluís

Domingo 25

MISA DE NAVIDAD
    11.00 h
    Iglesia de Sant Lluís

Lunes 26

MISA DE SAN ESTEBAN
    10.00 h
    Iglesia de Sant Lluís

Martes 27

LLEGADA DE LOS PAJES REALES
A cargo del Centre Cultural i 
Esportiu, caixers y cavallers de 
Sant Lluís, Colla de Gegants 
de Sant Lluís y Gegants de 
Llucmaçanes, acompañados 
por La Xaranga de Maó.
    18.00 h
     Salida desde el aparcamiento 
    del campo de fútbol, recorrido 
    por diferentes calles del 
    municipio y recogida de 
    cartas en la Sala Albert Camus.

Jueves 29

CONCIERTO DE NAVIDAD 
a cargo de Marco Mezquida, 
piano solo
Venta de entradas: 
www.ticketib.com 
    20.30 h
    Sala Albert Camus

Sábado 31

FIESTA DE FIN DE AÑO INFANTIL
con la animación de Dj Toni Motos
    10.30 h
    Pla de sa Creu

CAMPANADAS Y 
SEGUIDAMENTE ACTUACIÓN 
DE LARA PONS
    12.00 h
    Pla de sa Creu

Viernes 6

CABALGATA DE LOS REYES 
MAGOS DE ORIENTE
Salida del Molí de Dalt y 
recorrido por diferentes 
calles del núcleo urbano 
y reparto de regalos a 
domicilio, acompañados 
por La Xaranga de Maó.
    06.45 h

Enero



REYES MAGOS

Los Reyes Magos entregarán los regalos en la calle de 
Sa Lluna (al lado de Correos) para los niños y niñas 

que viven fuera del casco urbano. 

En caso de lluvia, los regalos se entregarán en 
el Pabellón Deportivo Ses Canaletes.

Más información: 
Oficina de Fiestas del Ayuntamiento

     festes@ajsantlluis.org
     971 15 09 50, ext. 6220  

Información
importante

CURSA DE SANT SILVESTRE 2022

Per a més informació i inscripcions:
     esports@ajsantlluis.org



SERVICIO DE VACACIONES ESCOLARES DE 
NAVIDAD Y REYES

SERVEI LUDOTECA EDUCA DIVER - INFANTIL
Per a infants d’Educació Infantil (EI4t, EI5è i EI6è)
   Gimnàs CEIP Sa Garriga

SERVEI LUDOTECA EDUCA DIVER - PRIMÀRIA
Per a al·lots i al·lotes de Primària (PR1r, PR2n, PR3r i PR4t)
   Menjador CEIP Sa Garriga

SERVEI BORINA’T
Per a preadolescents (PR5è i PR6è de Primària) i per a joves (ESO)
   Molí de Baix

    Durada:
27, 28, 29 i 30 de desembre de 2022
2, 3, 4 i 5 de gener de 2023

    Horari:
8.00 a 9.00 h: Ludoteca matinera / Servei matiner
9.00 a 13.30 h: Ludoteca / Borina’t
Fins les 15.00 h: Menjador 

Més informació: 
Molí de Baix  
     971 15 10 61 
     molidebaix@ajsantlluis.org



En agraïment a / en agradecimiento a:

Sa Vessa Mos Fot






