


Estimades i estimats, 
 
Venen uns dies molt especials per a tothom, després d'un any 
en què hem començat a recuperar la normalitat i on tornarem 
a sentir les festes de Nadal als nostres carrers. 
 
Per això, hem preparat un programa de Nadal que també 
recupera la normalitat, esdeveniments per gaudir en família i 
amb amics d’aquestes dates tan assenyalades. 
 
Música, teatre, esports, concursos, mercadets, contacontes i 
molt més, us animem a tots a participar-hi. 
 
Els llums de Nadal arribaran a més barris que mai, traslladant 
alegria als nostres carrers, als mercats municipals i al petit 
comerç d’Eivissa. 
 
Us desitjam un Nadal ple d’il·lusió, especialment als més petits 
de la casa. 
 
Bon Nadal! 
 
Rafel Ruiz 
Alcalde d’Eivissa



Divendes 26 de novembre 
 
VIII Edició “3 dies Trail – Eivissa” 
19.00 h. Sortida de la primera etapa des del port 
d’Eivissa.10 km de recorregut pels carrers de Dalt 
Vila i la Marina. Organitza: Trideporte. 
Inscripcions: www.elitechip.net. 
 
Del 26 de novembre al 7 de gener 
 
Exposició “Contes i personatges de Nadal” 
Sala Caganius de la Biblioteca Municipal de Can 
Ventosa. Emporta’t el teu conte de Nadal a casa! 
 
Del 26 de novembre al 9 de gener 
 
Pista de patinatge de gel artificial  
A la plaça d’Antoni Albert i Nieto. 
Horari:  
Del 26 de novembre al 25 de desembre. 
De dilluns a divendres de 17.00 h a 20.00 h.     
Dissabtes, diumenges i festius d’11.00 h a 
13.30 h i de 16.30 h a 21.00 h. 
Del 26 de desembre al 9 de gener. 

Tots el dies d’11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 
22.00 h. 
24 de desembre d’11.00 h a 14.00 h. 
1 de gener de 17.00 h a 22.00 h. 
Donatiu: 1 € per 30 minuts. 
La recaptació anirà destinada a la Plataforma 
Sociosanitària de les Pitiüses. 
 
Del 26 de novembre al 16 de gener 
 
Fira d’atraccions 
C. des Cubells, 25-27 i d’Aubarca, 8-12 (Can 
Misses) 
 
27 i 28 de novembre i 4, 5, 11, 12, 18 
i 19 de desembre 
 
Activitats infantils  
A la plaça d'Antoni Albert i Nieto. 
Dissabtes de 16.30 h a 19.30 h i diumenges de 
10.30 h a 13.30 h. 
Castells inflables, tallers d’expressió artística i 
creativa, jocs, esports i molt més. 
Actuació musical de Paula Ramos Roldan. 



Nadal
Escolar



Pla municipal de la infància i l’adolescència de l’Ajuntament d’Eivissa. 
 
Concurs arbre de Nadal 
Destinat als cursos de 5è i 6è de primària. 
 
L’alumnat construirà un arbre de Nadal per escola, preferentment amb elements de reciclatge. Tots els 
arbres estaran exposats des de mitjans del mes de desembre al passeig de Vara de Rey. 
 
Concurs de dibuix “Dibuixa el teu barri al Nadal” 
Destinat als cursos de 1r, 2n, 3r i 4t de primària. 
 
L’alumnat haurà d’imaginar el seu barri al Nadal i fer un dibuix de com li agradaria que estigués 
ambientat el seu barri en aquestes dates. Els dibuixos seran lliurats al Departament d’Educació del 
13 al 17 de desembre. 



Divendres 3 de desembre 
 
Inauguració de les Festes de Nadal. 
Vara de Rey 
18.30 h. Enllumenat dels carrers i de l’arbre a 
Vara de Rey. 
Discurs de l’alcalde. 
Actuació del Cor Infantil de l’Escola de Música 
del Patronat Municipal d’Eivissa. 
Cercaviles "Fantasia Nadalenca" d’Acrobatik 
Espectáculos. 
Microconcert de nadales a càrrec de Balàfia Jazz 
Ensemble. 
 
Del 3 de desembre al 6 de gener 
 
Mercat de Nadal i productes nadalencs 
Al passeig de Vara de Rey. 
D’11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 22.00 h. 
24 i 31 de desembre d’11.00 h a 14.00 h. 
25 de desembre i 1 de gener de 17.00 h a 22.00 h. 

Dissabte 4 de desembre 
 
XI Cursa Eivissa Patrimoni de la 
Humanitat 
Tres diferents curses adaptades a totes les 
categories. 
Sortides des del port d’Eivissa. 
1a cursa: Sortida a les 16.30 h.  
Categories benjamí, aleví i especial. 
600 m de recorregut. 
2a cursa: Sortida a les 16.45 h.  
Categories infantil i cadet. 
1.000 m de recorregut. 
3a cursa: Sortida a les 17.00 h.  
Resta de categories. 
10.000 m de recorregut. Dues voltes a un circuit 
que passa per Dalt Vila, la Marina, av. de Sta. 
Eulària i Passeig Marítim. 
Inscripcions: www.elitechip.net 
Organitzen: Ajuntament d’Eivissa i Club 
Atletisme Pitiús. 



Dissabte 11 de desembre 
 
Tallers familiars 
A la Biblioteca Municipal de Can Ventosa. 
D’11.30 h a 13.00 h. 
Ajuda’ns a omplir el nostre arbre de Nadal i 
emporta’t el teu petit a casa. 
Amb la col·laboració de S’Espurna. 
 
Diumenge 12 de desembre 
 
Ruta cicloturista a Santa Gertrudis 
10.00 h. Sortida des de la plaça d'Antoni Albert i 
Nieto. Recorregut de 25 km. Per a majors de 12 
anys. Inscripcions: piscines municipals des Viver i 
Can Misses. 
 
Del 13 al 17 de desembre 
 
Audicions de l’alumnat de l’Escola de 
Música 

18.00 h. Auditori Can Ventosa - Aula 1.  
Dels instruments: flauta travessera, oboè, 
clarinet, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, 
percussió, cant, piano, violí, viola, violoncel i 
contrabaix. 
Cors, Orquestra i Banda de l'Escola de Música. 
 
Dijous 16 desembre 
 
Baby Navidad de Centro de Danza 
17.30 h. A l’envelat de la plaça d’Antoni Albert i Nieto. 
 
Nadal amb Passion Dance 
19.00 h. A l’envelat de la plaça d’Antoni Albert i Nieto. 
 
Divendres 17 de desembre 
 
Concert de Rap jove 
19.00 h. A l’envelat de la plaça d’Antoni Albert i 
Nieto. Amb l'actuació de Dj Magno, Nashira 
Sánchez, Namo de la Rose, Astrid Canales i 
Vinnie Dollar. Gaudeix de la millor música! 



Dissabte 18 de desembre 
 
Escacs “Festes de Nadal” 
A l’envelat de la plaça d’Antoni Albert i Nieto. 
 
Tallers d’escacs d’iniciació 
D’11.00 h a 12.00 h. Inscripció presencial. 
 
Open Popular Festes de Nadal Ciutat 
d’Eivissa 2021 
 
Partides ràpides. 6 rondes. 
D’11.00 h a 13.30 h. 
Premis: revistes d’escacs, trofeus i refrigeri per als 
participants i acompanyants. 
Inscripció gratuïta oberta a tothom. 
Inscripció presencial als monitors dels tallers de 
10.00 h a 11.00 h. 
 
Inscripció anticipada via adreça electrònica: 
amics.escacs.eivissa@gmail.com. 

Llamp Internacional Es Vermell 
Festes de Nadal 2021   
 
D’11.00 h a 13.30 h. Restaurant Es Vermell. 
Entre 6 i 8 rondes. 
Valedors per a ELO FIDE Blitz. Reservat a 
jugadors federats. 
 
Inscripció anticipada: 
amics.escacs.eivissa@gmail.com. 
 
Adopta de forma responsable 
D’11.00 h a 14.00 h. Centre de protecció animal 
Sa Coma. Jornada d’adopció en col·laboració amb 
les associacions animalistes. 
Espectacle de Cachirulo y sus amigos. 
 
Dissabte de contes 
A la Biblioteca Municipal de Can Ventosa. 
A les 12.00 h. A la sala Villangómez. 
Amb David i Monma. 



Copa de Nadal de natació 
17.00 h. Piscina Municipal de Can Misses. 
Tradicional competició de natació amb un 
espectacular programa format per proves de 
velocitat i relleus. 
Organitza: Club Natació Eivissa. Patrocina el 
Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament 
d’Eivissa. 
 
Concert Cor ciutat d’Eivissa 
19.00 h. Auditori Can Ventosa. 
Direcció: Miguel San Miguel. 
 
Preu entrada: 5 €. 
Recaptació de la taquilla a benefici d’AFFARES 
(Associació de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga 
Crònica, Malalties Reumatològiques, Síndrome 
de Sensibilitat Química Múltiple i 
Electromagnètica). 
Compra d’entrada de 17 h a 20 h. de dilluns a 
divendres a Can Ventosa 1ª planta.  
Patronat de Música 

Concert de la Big Band ciutat d’Eivissa 
A les 20.30 h. A l’envelat de la plaça d’Antoni 
Albert i Nieto. 
Direcció: Santiago Pérez. Entrada gratuïta. 
 
Diumenge 19 desembre 
 
Ruta de senderisme a ses Salines i es 
Cavallet 
9.30 h. Caminada popular de 10 km. 
Sortida des de Can Tixedó. 
Inscripcions: Piscines Municipals des Viver i Can 
Misses. 
 
Concert Banda Ciutat d’Eivissa 
12.00 h. Auditori Can Ventosa. 
Direcció: Miquel Àngel Aguiló. 
 
Preu entrada: 5 €. 
Recaptació de la taquilla a benefici d’APIES 
(Associació per la Inclusió Educativa i Social). 
Compra d’entrada de 17 h a 20 h. de dilluns a 



divendres a Can Ventosa 1ª planta.  
Patronat de Música 
 
Davinia Van Praag Christmas show! 
19.00 h. A l’envelat de la plaça d’Antoni Albert i Nieto. 
 
20, 21, 22, 23 i 24 de desembre 
Feim barri, feim Nadal 
A Vara de Rey. 
 
Dilluns 20 i dimarts 21 
De 17.00 h a 20.30 h. 
Carter Pare Noel. 
Tallers infantils. 
Biblioteca i contacontes. 
Degustació de xocolata i bescuit. 
Crispetes i cotó de sucre. 
Dilluns 20 a les 19.00 h. Espectacle infantil de 
Cachirulo y sus amigos. 
Dimarts 21 a les 19.00 h. Espectacle de màgia 
amb el Mago Andres. 
Dimecres 22, dijous 23 i divendres 24 

Dimecres i dijous d’11.00 h a 14.00 h i de 
17.00 h a 20.30 h. 
 
Divendres d’11.00 h a 14.00 h. 
Visita del Pare Noel i els seus ajudants. 
Tallers infantils. 
Biblioteca i contacontes. 
Degustació de salsa de Nadal i bescuit. 
Crispetes i cotó de sucre. 
Dimecres 22 a les 19.00 h. Teatre infantil 
“Mimi i la reina de les neus”. Del Blanco 
Producciones. 
Dijous 23 a les 19.00 h. Activitat musical 
interactiva “Divermusic”. 
 
Dilluns 20 de desembre 
 
Gran festa de ritmes llatins i del Carib. 
Ricardito y los latinos. 
A partir de les 20.00 h.  
A l’envelat de la plaça d’Antoni Albert i Nieto. 
 



Del 20 de desembre al 9 de gener 
 
Activitats juvenils de Nadal al C19 
De 13 a 17 anys. 
Jocs, música, tallers i molta creativitat. 
 
Dimarts 21 desembre 
 
Gala de Nadal de gimnàstica rítmica i 
artística 
Club Tanit i Club Gimnàstic Eivissa. 
18.00 h. A l’envelat de la plaça d’Antoni Albert i Nieto. 
 
Dimecres 22 desembre 
 
Gala de Nadal de Sabrina Dance center & 
Arts 
Invitats especials Ibiza Dance Academy. 
17.30 h i 19.00 h. Envelat de la plaça d’Antoni 
Albert i Nieto. Mostra de dansa de diferents estils 
per gaudir en família. 

Recital de Nadal 
A càrrec d’alumnat de l’Escola del Patronat 
Municipal de Musica d’Eivissa. 

Ensemble de Saxos (Prof. Juan Prieto) 
Cant (Prof. Irantzu Bartolomé) 
Musica moderna I jazz (Prof. Vicent Tur) 

Lloc: Espai Cultural Can Ventosa a les 17.30 h. 
 
CINEMA Espai Cultural Can Ventosa 
Pel·lícula: El secreto de Ibosim. 
Projeccions a les 18.00 h i 22.00 h. 
Preu: 2 € i donatiu voluntari de 5 € a Creu Roja. 
Les entrades es poden reservar al web de 
l’Ajuntament d’Eivissa www.eivissa.es 
 
Del 23 de desembre al 7 de gener 
 
Escola Artística de Nadal al C19 
De 6 a 12 anys. Horari de 9.00 h a 14.00 h. 
Activitats: música, manualitats, clown, pintura, 
jocs, sortides i molt més. 
Inscripcions de l’1 al 13 de desembre. Preu: 55 € 



23, 24, 30 i 31 de desembre i  
4 i 5 de gener 
 
Microconcerts de Nadal 
 
Dijous 23 de desembre.  

A les 12.30 h. Mercat Nou · Swingin Tonic 
A les 12.30 h. Mercat Vell · Musicaires 
A les 19.30 h. Plaça del Parc · Discover 

 
Divendres 24 de desembre. 

A les 13.00 h. Plaça dels jutjats · Island Trío 
 
Dijous 30 de desembre. 

A les 12.30 h. Mercat Nou · The Eivisurfers 
A les 12.30 h. Mercat Vell · Ibiza Irish Ensemble 
A les 19.30 h. Vara de Rey · Pizza4Brkfst 
 
Divendres 31 de desembre. 

A les 13.00 h. Carrer Pere de Portugal · Roxela 
 

Dimarts 4 de gener. 
A les 19.30 h. Vara de Rey · Drum Bun 
Dimecres 5 de gener. 
A les 13.00 h. Plaça Pintor Vicent Calbet 
Acoustic Grooves 
A les 19.30 h. Vara de Rey · Drum Bun 

 
Dimecres 5 de gener. 

A les 13.00 h. Plaça Pintor Vicent Calbet
Acoustic Grooves 

 
27, 28 i 29 de desembre i 3 i 4 de 
gener 
 
Cinema infantil en Nadal 
11.00 h. Espai Cultural Can Ventosa. 
Les entrades es poden reservar al web de 
l’Ajuntament d’Eivissa www.eivissa.es 
Preu: 2 €. 
 
27 de desembre  

“Zibila y el poder de las rallas” 



28 de desembre 
“Un verano inolvidable” 

 
29 de desembre 

“El amor está en el agua” 
 
3 de gener 

“Zapatos rojos y los siete trolls” 
 
4 de gener 

“Mi amigo Pony” 
 
Dilluns 27 de desembre 
 
Xacota pagesa Mostra folklòrica 
tradicional eivissenca 
A partir de les 16.30 h. Plaça d’Antoni Albert i 
Nieto. Ball pagès, brulada des corn, glosades i 
redoblades. 
 
Concurs de salsa de Nadal. 
 

Dimarts 28 de desembre 
 
“Concert Idò mata'ls band” 
21.00 h. Plaça d’Antoni Albert i Nieto. 
Spin off musical de la saga d’històries de gàngsters 
pagesos que triomfa a Eivissa i part de l’estranger. 
Rock i humor pagès a cop de pota. Entrada gratuïta. 
 
29 i 30 de desembre i 2 i 3 de gener 
 
Espectacles de Nadal en família 
Plaça d’Antoni Albert i Nieto. 
29 de desembre 

A les 18.00 h. “Contes de Nadal” amb Àngels 
Martínez. 
A les 19.00 h. “Animació infantil” amb 
Cachirulo y sus amigos. 

 
30 de desembre 

A les 18.00 h. “La màgia dels colors” amb el 
Mag Albert. 



A les 19.00 h. “Todos a bordo” amb la Cía 
Botarate. 

 
2 de gener 

A les 18.00 h. “Contes de Nadal” amb Àngels 
Martínez. 
A les 19.00 h. “Espectacle amb globus” amb 
Cachirulo y sus amigos. 

 
3 de gener 

A les 18.00 h. “La capsa màgica” amb el Mag 
Albert. 
A les 19.00 h. “Conta’m el món” amb 
Clownidoscopio. 

 
Divendres 31 desembre 
 
Pujada Atlètica a la Catedral 
Prova atlètica molt popular, per a totes les 
categories des d'alevins fins a veterans. 
També categoria especial i disfressats. 

16.30 h. Sortida des del passeig de Joan Carles I. 
Distància: 2.200 m. 
18.00 h. Lliurament de premis i sorteig de regals. 
Més informació i inscripcions: www.elitechip.net 
Organitza: CA Pitiús amb la col·laboració del 
Patronat d'Esports d'Eivissa. 
 
Dimarts 4 de gener 
 
Visita dels Patges Reials 
De 17.00 h a 19.00 h. Envelat a la plaça 
d’Antoni Albert i Nieto. 
Recepció dels patges reials.  
Activitats infantils i tallers. 
Porta la teua carta a la carrossa dels patges reials. 
 



Dimecres 5 de gener 
 
Cavalcada Reial 
18.30 h. Arribada dels Reis d’Orient as Martell 
(port d’Eivissa) 
Recorregut: Es Martell, av. de Bartomeu Roselló, 
av. d’Isidor Macabich, carrer del País Valencià, av. 
d’Espanya, Vara de Rey (finalitza a la cruïlla av. 
d’Espanya amb av. d’Ignasi Wallis). 
 
Tots els actes que es fan a l’envelat de la plaça d’Antoni 

Albert i Nieto són gratuïts fins a completar l'aforament 

disponible. 




