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ALTRES ACTIVITATS
- XIII Jornades d’Història i Patrimoni Cultural a Menorca, els dies  
 10, 11 i 12 de març de 2017, a la Sala d’Activitats Ciutadanes de   
 l’Ajuntament d’Alaior.
- Fira del Camp de Menorca 2017 i XXXI Concurs Morfològic de   
 Bestiar Boví Frisó, els dies 18 i 19 de març de 2017, al polígon la  
 Trotxa d’Alaior. Inscripcions: del 9 al 24 de febrer.
- V Mostra d’Artesania Creativa, del 18 de febrer al 2 d’abril de   
 2017, al Convent de Sant Diego.
- II Fira de Turisme de Menorca, del 7 al 9 d’abril de 2017, al   
 Convent de Sant Diego i al Pati de sa Lluna. Inscripcions: del 27 de  
 febrer al 10 de març.

RECORDAU!
La zona autoritzada per llençar petards és exclusivament entre el 
poliesportiu i el col·legi La Salle. Es permet tirar petards el dijous 23 
de febrer a partir de les tres del capvespre, i els dies 25, 26 i 28. Resta 
prohibit llençar-ne el divendres 24 i el dilluns 27 de febrer.

Dilluns 27
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

Revetlla juvenil
De les 22.00 a les 04.00, a la 
plaça des Ramal, animació 
amb DJ Bauxa (discjòquei de 
Ritmo Menorca).

Gran Revetlla de Carnaval
A partir de les dotze de la 
matinada, vine al poliesportiu i 
no et perdis la màgia d’aquesta 
nit. Ballarem amb música 
de balls de saló amb el grup 
Cati Cris. Organitzat per 
l’Associació de Balls de Saló 
d’Alaior i l’Ajuntament d’Alaior.

A continuació, recta fi nal amb 
música actual del DJ Ritmo 
Menorca. Organitzat per 
l’Ajuntament d’Alaior.

Dimarts 28 
(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, la 
lectura del testament es farà al 
Convent de Sant Diego i no hi 
haurà incineració).

www.alaior.org



Dissabte 25 
6a 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, animació amb 
DJ i música en directe a 
càrrec de Menorca Festa, 
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 (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.

Com a novetat hi haurà un 
premi sorpresa per a la 
comparsa més votada d’entre 
els participants.

Les comparses podran actuar 
a sa Plaça i al poliesportiu.

Itinerari: Comerç, Miquel de 
Cervantes, es Ramal, Nou, sa 
Plaça, es Banyer, 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!

Ball de Carnaval a l’ABSA
Local de l’Associació de Balls 
de Saló, 23.00 h 
Ho organitza: Associació de 
Balls de Saló 

Diumenge 26 
II Jornades de Voluntariat 
per a la Neteja i l’Eixermat 
de Torre d’en Galmés
Torre d’en Galmés: de 9.00 a 
14.00 hores 
Ho organitza: Amics del Museu 
de Menorca
Hi haurà una torrada a mig matí 
per fer una pausa i berenar.
Per participar-hi, cal posar-se 
en contacte amb Amics del 
Museu de Menorca a través de 
info@amicsmuseumenorca.org 
o al tel. 682 187 566.

Glosat dels Darrers Dies 
Església de Gràcia, 19.00 h
Ho organitza: Centre d’Estudis 
Locals 

Audició d’acordió a càrrec 
d’Olga Morral
Sala d’Activitats Ciutadanes, 
19.30 h 
Ho organitza: Joventuts Musicals

Dijous 23 (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 (recollida 
d’en Bernat Figuerola), 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 24
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 CEIP Insp. Dr. Comas Camps, 
a les 18.00 h

Inauguració exposició 
“Cultura menorquina, una 
visió a través de l’art’’
Centre Internacional d’Art i 
Gravat de Menorca, 18.30 h 
Oberta del 24 de febrer al 
25 de març
Ho organitza: Centre 
Internacional de Gravat, CEL i 
Ajuntament 

Taller de Bodypaint 
Programa Alternanits 2016-2017
Casal de Joves Es Bot, 19.30 h 
Ho organitzen: Injove i 
Ajuntament d’Alaior

Inauguració exposició 
“Les festes de Sant 
Llorenç d’Alaior”
Convent de Sant Diego, 19.30 h
horaris exposició: de dilluns a 
divendres de 18.30 a 20.30 h , 
dissabtes , diumenges i festius 
de 10.00 a 13.00 h i de 18.30 h 
a 20.30 h, oberta del 24 de 
febrer al 12 de març
Ho organitza: Centre d’Estudis 
Locals en el marc de la XIII 
Jornades d’Història Local i 
Patrimoni Cultural de Menorca 

Nit de Gloses
Bar El Trasgu, 20.30 h
Ho organitza: Glosadors d’Alaior

Divendres temàtic 
de ball en línia
Local de l’Associació de Balls 
de Saló, 22.15 h 
Ho organitza: Associació de 
Balls de Saló


