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Nota de premsa 
 

Tema:  El Nadal torna als carrers d'Eivissa amb música, 
espectacles infantils, esport, cinema i tradicions 

  
 
 
L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, i el regidor de festes, Ricard Clivillé, han presen-
tat aquest matí el programa de les festes de Nadal i Any Nou amb una ámplia 
programació en la qual s'inclou música, espectacles infantils, esport, cinema i 
tradicions.  
 
L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, ha dit que ‘després d'uns anys marcats per la 
situació provocada per la Covid-19, les festes nadalenques tornen als carrers 
de la ciutat tot i que amb aforaments controlats’.  
 
‘Aquestes festes són un moment important a la nostra ciutat, especialment per 
als més petits, però crec que amb aquest programa nadalenc podrem gaudir 
d’activitats molt necessàries per a tothom perquè ens connecten amb una part 
més lúdica i d’il·lusió que tant necessitem després dels passats nadals en que 
teníem moltes restriccions i perquè són moments que podem compartir amb els 
infants, familiars i amistats. És un programa molt complert que mescla el patri-
moni, la cultura, les activitats infantils i l’esport en un conjunt d’activitats diàries.  
Volem que hi hagi propostes per a tot tipus de públic i per a totes les edats’, ha 
afegit l’alcalde.   
 
Per la seva banda, el regidor de Festes, Ricard Clivillé, ha explicat el programa 
d’activitats és molt variat i dirigit a persones de totes les edats. També ha fet 
referencia a l’activitat permanent de la pista de gel, instal·lada a la plaça 
d’Antoni Albert i Nieto que durant aquestes setmanes, al matí, serà visitada per 
les escoles i a la tarda serà per públic general.  
 
Les festes de Nadal a la ciutat d’Eivissa s'inauguraran oficialment el proper di-
vendres, 3 de desembre a les 18.30 hores, amb l'enllumenat de carrers i de 
l'arbre de Nadal situat en el passeig Vara de Rey.  L'acte es completarà amb 
l'actuació del Cor Infantil de l’Escola de Música del Patronat Municipal 
d’Eivissa, el cercaviles ‘Fantasia Nadalenca’ de la companyia Acrobatik Espec-
tacles i un microconcert de nadales a càrrec de Balàfia Jazz Ensemble.  
 
A partir del mateix divendres, i fins al 6 de gener, també quedarà inaugurat el 
mercat de Nadal del passeig Vara de Rey, composat per 20 casetes on hi hau-



Comunicació  Carrer de Pere Tur, 1 · 07800 Eivissa · Tel. 971 303 061 · premsa@eivissa.es Pag 2 

 

 

rà des de decoració nadalenca fins a artesania per poder encomanar els re-
gals. El mercadet estarà fins el 6 de gener en horari d'11 a 14 h i de 17 a 22 
hores. Els dies 24 i 31 estarà obert en horari de matí, d'11 a 14 hores. I el 25 i 1 
de gener en horari de tarda, de 17 a 22 hores. 
 
 
Activitats infantils 
 
La plaça d'Antoni Albert i Nieto acull tot un seguit d’activitats infantils, així els 
caps de setmana del mes de desembre (4,5,11,12,18 i 19 de desembre) hi hau-
rà castells inflables, tallers d'expressió artística i creativa, jocs, esports i actua-
cions musicals. 
La Biblioteca d'Eivissa serà un altre punt important on els infants podran trobar 
l'exposició de Contes de Nadal i on es preveu fer tallers familiars. Això serà el 
dissabte 11 de desembre d'11,30 a 13 hores. 
 
El programa de festes de l'Ajuntament d'Eivissa inclou tota una sèrie d'actuaci-
ons musicals com l'espectacle Baby Nadal del Centro de Danza, que tindrà lloc 
el 16 de desembre a les 17.30 hores en la plaça d'Antoni Albert i Nieto, o l'ac-
tuació de Passion Dance, el mateix dia a les 19 hores.  
 
Del 20 al 24 de desembre, torna el Feim Barri Feim Nadal al passeig de s'Ala-
mera. Aquesta activitat, molt esperada pels més petits, comptarà amb tallers, 
biblioteca i contacontes, degustació de xocolata i bescuit, crispetes i cotó de 
sucre i espectacles infantils del mag Andreu i Cachirulo, teatre infantil i activitat 
musical interactiva. l divendres 24 la visita del pare Noel i els seus ajudants i 
els més petits podran lliurar les seves cartes. 
 
Els dies 29 i 30 de desembre i 2, i 3 de gener, espectacles de Nadal en família, 
amb contacontes, màgia i animació infantil. 
 
Actuacions musicals i cinema 
 
La música és una part important del programa de Nadal a la ciutat d’Eivissa. 
S’han previst concerts musicals, les audicions de l’alumnat del patronat de Mú-
sica, i concerts del Cor i la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa.  
 
La Banda Ciutat d'Eivissa actuarà el 19 de desembre a Can Ventosa, mentre 
que el Cor Ciutat d'Eivissa ho farà un dia abans, el 18 de desembre, a les 19 
hores.  
El 20 de desembre a les 20 hores tindrà lloc una gran festa de ritmes llatins i 
del Carib a càrrec de Ricardito i els llatins.  
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Pels més joves, s’ha programat un concert de Rap jove, amb l'actuació de dj 
Magno, Nashira Sánchez, Namo de la Rose, Astrid Canales i Vinnie Dollar. I 
l'actuació de ‘Idò mata’ls band’ són altres de les propostes musicals que se 
sumen als microconcerts de Nadal que se celebraran els dies 23, 24, 30 i 31 de 
desembre i 4 i 5 de gener.  
 
En total, 12 actuacions que es realitzaran en diferents punts de la ciutat, la pla-
ça des parc, el Mercat Nou, Mercat Vell, Vara de Rey i a l'eixample, amb grups 
locals de l'illa. 
 
 
Can Ventosa acollirà, des del 27 fins al 4 de gener, cinc projeccions de 
pel·lícules infantils, les entrades de les quals podran reservar-se en la web de 
l'Ajuntament per dos euros; mentre que la Plaça d'Antoni Albert i Nieto serà 
l'escenari per als espectacles en família: contes nadalencs, el mag Albert o 
animació infantil amb Cachirulo, entre altres propostes. 
 
Quant a tradicions, la plaça d'Antoni Albert i Nieto recupera la Xacota Pagesa 
amb brulades de corn, ball pagès, glosses i redoblades, que tindrà lloc el di-
lluns 27 a partir de les 16.30 hores.  
 
Proves esportives 
 
En l'àmbit esportiu, les grans cites comencen el proper dissabte, 4 de desem-
bre amb la XI Cursa Patrimoni de la Humanitat. Una cita, adaptada a les dife-
rents categories, que recorreran els principals carrers dels barris de Dalt Vila i 
la Marina.  
 
El 12 de desembre se celebrarà una ruta cicloturista fins a Santa Gertrudis, 
mentre que el 18 de desembre tindrà lloc el Open Popular Festes de Nadal Ciu-
tat d'Eivissa d'Escacs i la Copa de Nadal de Natació. 
 
I com és ja tradicional, el 31 de desembre tindrà lloc a les 16.30 hores la prova 
popular Pujada Atlètica a la Catedral. 
 
Entrat ja el nou any, l'Ajuntament d'Eivissa ha programat la visita dels Patges 
Reals per al 4 de gener en la plaça d'Antoni Albert i Nieto, des de les 17 fins a 
les 19 hores.  

  

 
L’Arribada dels Reis d’Orient serà al Martell i recorreran av. de Bartomeu Rose-
lló, avinguda d’Isidor Macabich, carrer del País Valencià, avinguda d’Espanya i 
s’Alamera.  
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Per altra banda, la ciutat d’Eivissa comptarà amb tres arbres de Nadal, el prin-
cipal, instal·lat al passeig de vara de Rey, un altra a la plaça dels jutjats 
d’Eivissa i el tercer a la plaça d’Antoni Albert i Nieto. Al llarg dels carrers de la 
ciutat s’han instal·lat 130 arcs lluminosos, 382 motius nadalencs i un cel 
d’estrelles al passeig de Vara de Rey a més dels motius il·luminats instal·lats a 
les rodones d’accés a la ciutat.  
 
 
 
Eivissa, 30 de novembre de 2021. 


