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(en cas de pluja, la trobada 
serà a les 20.00 h a la pista 
annexa del poliesportiu). 
Desfi lada i concentració 
posterior al poliesportiu, on 
tindrà lloc l’exhibició dels grups 
participants i el lliurament de 
premis.
Premis a les millors 
comparses:
- 1r premi: 700 euros i un pernil
- 2n premi: 400 euros i un pernil
- 3r premi: 200 euros i un pernil
Altres premis:
- A l’originalitat: 150 €
- A la coreografi a o posada
  en escena: 150 €
- A la simpatia: 150 €
- A  l’elaboració: 150 € 
I altres gratifi cacions en 
espècie per als participants.
Les comparses podran actuar 
a sa Plaça i al poliesportiu.
Itinerari: Comerç, Miquel de 
Cervantes, es Ramal, Nou, 
sa Plaça, es Banyer, Sant 
Joan Baptista, Mestre Duran, 
Escoles i poliesportiu.
Ball de Carnaval 
Al poliesportiu, just després de 
la Gran Rua, vetllada festiva 
amb Música&Show del DJ 
Toni.
Queda’t a sopar a benefi ci del 
Club de Bàsquet Jovent!
Balls de Saló: Ball de Carnaval
A les 23.00 h, a la Sala ABSA     
d’Alaior. 
     Ho organitza: Associació de 
        Balls de Saló d’Alaior.

Diumenge 7 
Cicle de Cinema Clàssic, 
presentat per Mario Delgado, 
amb projecció de la pel·lícula 
El abrazo de la muerte (1949, 
Srobert Siodmac, EUA).
Sala d’Activitats Ciutadanes, a 
les 18.00 h.
Ho organitza: Ajuntament 
d’Alaior 
Glosat dels Darrers Dies, 
a càrrec de glosadors de 
Menorca.
A les 19.00 h, a l’església de 
Gràcia.
Ho organitza: Centre d’Estudis 
Locals
Dilluns 8
Sopar de Carnaval
A les 21.00 h, al Club de 
Jubilats.
Tot seguit, Gran Ball amb 
Jesús Álvarez.
Ho organitza: Club de Jubilats 
d’Alaior
Novetat d’enguany!
De la una a les quatre de 
la matinada, a la plaça des 
Ramal, animació amb DJ 
Bauxa (discjòquei de Ritmo 
Menorca).
Gran Revetlla de Carnaval
A partir de la una de la 
matinada, al poliesportiu, no 
et perdis la màgia d’aquesta 
nit i vine a ballar amb 
DJ Ritmo Menorca. 
De la una a les quatre de la 
matinada ens oferiran música 
per a totes les edats i a partir 
de les quatre, recta fi nal amb 
música actual.
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Dijous 4 (Dijous Llarder)
Volta de disfresses i bujots
A partir de les 11.00 h, els 
alumnes més petits de les 
escoles voltaran pels carrers 
del poble i visitaran en Bernat 
Figuerola a l’Ajuntament.
Seguidament, es dirigiran al 
poliesportiu per ballar amb 
l’actuació d’Esport Art.
Recollida d’en Bernat 
Figuerola 
A les 18.00 h, sortida de la 
Banda de Cornetes i Tambors 
d’Alaior des de l’Ajuntament, 
cercavila pel poble i recollida 
d’en Bernat Figuerola de la 
Casa Consistorial.
A continuació, partida cap al 
poliesportiu per anar a ballar 
amb Música&Show del DJ 
Toni.
Itinerari: Ajuntament, sa Plaça, 
Coll des Palmer, ses Parres, 
Ruiz i Pablo, Pare Huguet, 
Comerç, Miguel de Cervantes, 
es Ramal, Nou, sa Plaça, 
Major, Ajuntament, carrer de 
la Sala, Menor, sa Plaça, es 
Banyer, Sant Joan Baptista i 
poliesportiu.
Bereneta de coca i xocolata
A  les 18.00 h, al Club de 
Jubilats.
A continuació, Gran Ball amb 
Jesús Álvarez.
Ho organitza: Club de Jubilats 
d’Alaior.
Divendres 5
Festes de Carnaval de les 
Escoles
A la Salle d’Alaior, a les 17.00 h
A l’Escola Infantil Es Pouet, a 

les 18.00 h
Al CP Inspector Dr. Comas 
Camps, a les 18.00 h
Costura creativa 
Programa “Alternanits” 2015-16.
A les 19.00 h, al Casal de 
Joves d’Alaior.
Ho organitzen: Injove i 
Ajuntament Alaior
Presentació de la novel·la Els 
cors de pedra, a càrrec del 
seu autor, Miquel Àngel Maria.
A les 20.00 h, a la Sala 
d’Activitats Ciutadanes.
Ho organitzen: Ajuntament 
d’Alaior i Xarxa de 
Biblioteques
Dissabte 6 
Ludoteca de Carnaval. 
Confecció de disfresses, jocs i 
balls, a càrrec de Sa Xaranga. 
Per a fi llets i fi lletes a partir de 
5 anys.
De 10.00 a 13.00 hores, al 
poliesportiu.
5a Minirua de Carnaval a Cala 
en Porter
Sortirà a les 17.30 h de la 
plaça Gran, farà un recorregut 
per la urbanització i acabarà a 
la Sala Polivalent.
A continuació, coronació del 
Rei i la Reina del Carnaval, 
amb l’animació del grup Sa 
Xaranga, i lliurament de 
premis i sorpreses.
Ho organitza: Associació de 
Veïns de Cala en Porter
Hi col·labora: Ajuntament 
d’Alaior
Gran Rua de Carnaval
Sortida a les 19.30 h del 
carrer Comerç 
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Dimarts 9 (Darrer Dimarts)
Sortida de la comitiva funerària 
i lectura posterior del testament 
d’en Bernat Figuerola
A les 19.00 h, partida de 
l’Ajuntament i arribada a sa Plaça.
La comitiva funerària 
d’en Bernat Figuerola, 
acompanyada per la Banda de 
Cornetes i Tambors d’Alaior i 
les desconsolades ploradores, 

sortirà de l’Ajuntament i farà 
una cercavila pel poble per 
arribar fi nalment a sa Plaça, on 
els notaris llegiran les seves 
darreres voluntats.
Itinerari: Ajuntament, Major, sa 
Muntanyeta, Menor, es Vergeret, 
Baixamar, plaça des Ramal, es 
Ramal, Nou i sa Plaça. (En cas 
de pluja, l’acte es farà al Convent 
de Sant Diego.)

ALTRES ACTIVITATS
Divendres 12
Taller de perruqueria i 
maquillatge. Programa 
“Alternanits” 2015-16.
A les 19 h, al Casal de Joves 
d’Alaior. Ho organitzen: Injove i 
Ajuntament Alaior
Diumenge 14 
Celebració de la festivitat de 
Santa Eulàlia amb presència 
dels gegants a missa (10.30 h), 
i tot seguit a sa Plaça, ballada 
i presentació de tres nou 
gegantons.
Ho organitza: Colla Gegantera 
d’Alaior 
Hi col·labora: Ajuntament 
d’Alaior
Concert de percussió,
a càrrec de Tulam Duo.
A les 19.30, a la Sala d’Activitats 
Ciutadanes.
Ho organitza: Joventuts Musicals

Divendres 19, i dies 20 i  21
8è Mercat d’Estocs i 
Degustació de Tapes
Divendres de 18.00 a 21.00, 
dissabte de 10.00 a 21.00 i 
diumenge de 10.00 a 14.30 h, 
al poliesportiu de l’IES Josep 
Miquel Guàrdia.

RECORDAU!
La zona autoritzada per llençar petards és exclusivament entre el 
poliesportiu i el col·legi La Salle. Es permet tirar petards el dijous 4 
de febrer a partir de les tres del capvespre, i els dies 6, 7 i 9. Resta 
prohibit llençar-ne el divendres 5 i el dilluns 8 de febrer.

Activitats complementàries:
Dissabte 20, a les 17.30 h, 
Contacontes i titelles per ells 
i per elles , a càrrec de Maria 
Galetta.
Diumenge 21, a les 11.30 h, 
contacontes De quin color és 
un petó?, a càrrec de Fàtima 
Anglada.
Ho organitzen: Associació 
de Comerciants d’Alaior i 
l’Ajuntament d’Alaior
Dissabte 20 
Audició dels alumnes de 
l’Escola de Música
A les 20.30 h, al Convent
de Sant Diego.
Ho organitza: L’Escola 
Municipal
de Música. 


