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Benvolguts amics.

En primer lloc permeteu-me desitjar-vos unes bones Festes i un venturós 
2020. Teniu a les mans una guia dels Betlems de les Illes Balears, una ini-
ciativa que neix del contacte entre els betlemistes de Sant Antoniet amb 
la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, la Felib. I, precisament, 
el Foment de la Cultura i la Llengua en les nostres Illes, és un dels nostres 
principals objectius, per això hem volgut que aquesta guia sortís a la llum, 
per fomentar i preservar un element tradicional i cultural com són els Bet-
lems i, a la vegada, crear una guia útil per a què les famílies i grups d’amics, 
puguin visitar aquestes meravelles en els seus moments de lleure. Per en-
davant, disculpes per aquelles possibles omissions, que, en ser el primer 
any de la Guia, podrien haver esdevingut.

Els Betlems són un dels elements nadalencs més entranyables i agrupen 
tradició, artesania, cultura popular i un llarg etcètera que sovint va passant 
de pares a fills klmñ, durant generacions, i que són un punt de trobada per 
a parents, amics i veïnats, que embaladits els contemplen i es transporten 
als anys de la seva infantesa o als mateixos llocs que evoquen aquestes 
autèntiques creacions artístiques.

De les bondats que hem anomenat dels Betlems, destacaria que lsón, so-
bretot, un acte de generositat: els betlemistes passen hores i més hores, 
en nombre incomptable, pensant i repensant, preparant materials durant 
tot l’any i finalment muntant-lo, per a  compartir-lo amb tots aquells que 
vulguin fruir una experiència evocadora, que tantes coses representa, se-
gurament amb molts diferents matisos per a cada un de nosaltres. Des 
d’aquí el nostre agraïment a tots els betlemistes de les Illes Balears, els que 
han col•laborat amb aquesta guia i els que, per un motiu o altre, restaran 
en l’anonimat, els que fan betlems per a visites públiques i els que en fan a 
títol particular; a tots, moltes gràcies per compartir amb nosaltres un bocí 
del vostre esperit i per fer-nos viure les Festes d’una manera tan dolça i 
autèntica! Que l’any que ve aquesta guia pugui dur encara més Betlems per 
a visitar!

Molts d’anys i Bones Festes!

Antoni Salas Roca
President de la Felib
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PRESENTACIÓ
Amb l'arribada de les festes de Nadal es presenta, de bell nou, el costum 
de visitar els nostres betlems. Aquesta tradició s'implantà cap al final del 
segle XIX i gaudí de forta embranzida fins a la dècada dels anys seixanta 
del segle passat. Ens hem de situar en l'època en què les representacions 
del Naixement del Fill de Déu deixen de ser un fet exclusiu de monestirs, 
convents de clausura i algunes esglésies, per convertir-se en un patrimoni 
a l'abast de tothom. Vull dir que, no només foren les classes més acomo-
dades o benestants que es procuraven un betlem per gaudi familiar i per 
mostrar en els seus casals, sinó que també els extractes més populars 
hi accediren amb força. En aquest sentit sorgí el mercat de Sant Tomàs, 
esdeveniment que obria les portes de les festes nadalenques i que, altre 
temps, era "d'obligat compliment". Allà s'hi podia trobar, i encara ara, para-
des amb una oferta variada de casetes i coves fetes de suro, un bon assor-
timent de figueretes de fang cuit i policromia popular, cartons acolorits que 
mostraven naixements, pastorells i altres figures de retall, siurells de tota 
mida, gerretes brodades i altres joguines per als infants.

Amb el canvi social que sorgí a partir de la dècada dels setanta, el costum 
va entrar en un declivi considerable, però podem assegurar que durant els 
darrers vint-i-cinc anys s'ha imposat una franca recuperació. Fins a les 
nostres illes ha arribat el moviment d'associacionisme de gent interessada 
en el betlem, la posada en valor dels artesans que es dediquen a aquest art, 
l'estudi de camp, la investigació i la divulgació de l'ingent material històric 
que aquí s'ha atresorat. Creiem que són ben pocs els pobles que no tinguin 
el seu betlem monumental que roman obert a les visites de tots els pú-
blics. La present publicació deixa el testimoni d'una excel·lent mostra. Tot 
el treball d'un equip d'especialistes que hi ha fet feina (i que m'han convidat 
a participar-hi amb aquesta aportació), ve a facilitar la visita d'un nombre 
considerable de betlems que hom podrà trobar enllestits a esglésies, con-
vents i monestirs, institucions públiques, centres comercials i, també, en 
cases particulars.

Ara ja no cal conformar-nos en visitar els betlems més tradicionals i his-
tòrics de Ciutat de Mallorca, tothora joiell de la nostra tradició nadalen-
ca, com puguin ser el Betlem de Jesús a l'església de l'Hospital General 
(actualment en procés de restauració), el del monestir de la Puríssima 
Concepció de monges Caputxines o l'esplèndid betlem napolità del Palau 
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March. L'oferta és nombrosa i variada. Quedem convidats a visitar verta-
deres obres d'art durant aquestes festes, i alguns d'ells fins a la Candelera. 
Tots els altres muntatges que apareixen en aquest catàleg, amb tot un des-
plegament fabulós de la tècnica del diorama, aconsegueixen amb escreix 
presentar-nos el Naixement de Jesús i les escenes bíbliques i casolanes 
que l'envoltaren: l'anunciació dels àngels, les adoracions dels pastors, la 
visita dels Reis d'Orient per ofrenar els seus presents... El gust exquisit i 
rigorós, ara manifestat per homes i dones de la nostra terra, ens permeten 
endinsar-nos en l'ambient real d'aquell fet que marcà substancialment la 
història universal.

Com diria Juan Giner el betlem "és una lliçó d'art, d'història bíblica, de sen-
sibilitat creativa, de catequesi, de treball en equip, de destreses artesanes, 
de tècnica i de solidaritat, unit al missatge de pau i amor que tot betlem 
comporta".

Alguns autors, seguint els mètodes més tradicionals, ens presenten la San-
ta Cova envoltada d'un escenari amb caràcter més bíblic, o sigui que inten-
ten representar amb deguda propietat i certa flexibilitat la terra de Judea. A 
aquests betlems, hom els anomena hebreus. D'altres ens volen reproduir el 
Misteri enmig d'un paisatge típicament més mallorquí. Els primers, potser, 
commoguin els nostres cors cristians en submergir-nos en l'ambient real 
d'aquella nit sublim. Els altres amb les eres, vinyets, marjades, possessions, 
figueres de moro, sínies, casetes, molins, pagesos i pageses nostrats... ens 
recordarà que Déu es va encarnar la Nit de Nadal per salvar als homes i 
dones de tots els racons del món.

Jordi Llabrés i Sans.

GRUP DE RECERCA DE TRADICIÓ BETLEMISTA BALEAR

Santiago Jofre Ferragut, betlemista i coordinador
Joan Jiménez García, betlemista
Rafel Bujosa Ferrer, betlemista
Tolo Cabot Colom, betlemista
Branko Smerajc Debevc, betlemista
Jordi Llabrés i Sans, investigador.



MALLORCA
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Betlem BBVA Sant Antoniet
Lloc C./ Sant Miquel 32. Palma.
Autors Juan Jiménez, Tolo Cabot,  

Rafel Bujosa, Brane Smerajc,  
Santiago Jofre, Martina Biezma,  
Pilar Vázquez, Rosalba Rubio,  
Carolina Vázquez, Flora Virgil.

Obert del 6/12/2019 fins al 7/1/2020.
Horari de 10 a 13 h i de 15 a 20 h.

El monumental betlem del claustre de Sant 
Antoniet de Palma és un betlem d’estil 
hebreu. El nucli original del conjunt, o sigui 
les figures principals del naixement, els reis i 
alguns pastors, foren realitzades a principis 
del segle XX en els tallers d’art cristià d’Olot. 
No sabem ben bé quan arribaren a Mallorca, 
però si sabem que fins a 1950 aprox. a Palma 
hi havia diverses botigues d’imatgeria i articles 
religiosos que es proveïen de la producció 
sortida de la capital de la comarca gironina 
de La Garrotxa. El propietari del betlem és el 
Banc de Bilbao que, primerament, l’exposà a 
la seva oficina situada en el Passeig del Born. 
Des de 1982 roman obert al públic en una 
nova ubicació al Claustre de Sant Antoniet, 
en el carrer de Sant Miquel. El primer equip de 
muntadors estava compost per Paco Gaita, 
Joan Torres, Maties Mandilego i Francesc 
Rosselló, els quals ampliaren el discurs 
expositiu amb més figures i noves escenes 
inspirades en els Pirineus. 

Llavors el grup s’anà ampliant o minvant 
segons les circumstàncies i cada moment. 

A. AGRUPACIÓ DE BETLEMISTES Fco. ROSSELLÓ DE MALLORCA
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Noves incorporacions foren José Antonio 
Terriente, Toni i Andreu Rosselló. L’any 2007 
quedà interromput l’obertura del betlem i nou 
anys després (2016) l’Agrupació de Betlemistes 
Francesc Rosselló es posa en marxa amb la 
intenció de recuperar-lo. Gràcies a la bona 
entesa amb l’entitat propietària del conjunt 
BBVA, l’any 2018 os tornà a reobrir al públic, 
recuperant una visita que ja havia esdevingut 
ineludible durant el Nadal mallorquí.

Betlem El Corte Inglés
Lloc av. Alexandre Rosselló, 12-16. Palma 

a la 4t planta.
Autors Agustí Bibiloni, Jaime Villa, Vicenta 

Campos i Josep Terriente.
Obert del 23/11/2019 al 7/1/2020.
Horari comercial.

Betlem parròquia de Santa Catalina  
Tomàs
Lloc pl. Santa Pagesa, 5. Palma .
Autor Juan Jiménez.
Obert del 24/12/2019 al 20/1/2020.
Horari de 10.30 a 12.00 h i 19.00 a 20.45 h, 

diumenge i festius de 8.00 a 13.00 h i 
de 17.00 a 20.00 h.
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Betlem Parròquia Crist rei
Lloc c. Baltasar Valentí, 32 A. Es Vivero.  

Palma.
Autor Juan Jiménez.
Obert del 25/11/2019 al 18/1/2020.
Horari dimarts, dijous i dissabte de 19.00 a 

20.00 h. Diumenge de 10.00 a 13.00 h.

Betlem centre comercial C&A
Lloc c. Sant Jaume, 2. Palma.
Autor Pedro Costa.
Obert del 14/12/2019 al 20/1/2020.
Horari de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 21.00 h.

Betlem centre d’història militar
Lloc c. Sant Miquel, 69. Palma.
Autor Pedro Costa.
Obert del 1/12/2019 al 10/1/2020.
Horari de 10.00 a 14.00 h, dissabte de 10.30 

a 14.00 h.

Betlem Centro Gallego: exposició  
de 950 neixements del món
Lloc c. Singladura, 2. Can Pastilla. Palma.
Autor Pilar Vàzquez.
Obert del 16/12/2019 al 13/1/2020.
Horari hores concertades. Tel. 609 780 783.
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BETLEMS A LA PART FORANA

Diorama artístic en el bar “Es Castell”
Lloc Cala Millor. Integrat en la reserva natural de Sa Punta de n’Amer.
Autor Jaime Pascual Martí.
Obert del 14/12/2019 al 28/2/2020.
Horari de 10.00 a 17.00 h. 

Betlem tradicional hebreu, floristeria C’an Murtó
Lloc c. Sa Galla, 92. Porreres.
Autor Benet Mora Ramis.
Obert del 20/12/2019 al 6/1/2020.
Horari comercial.
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BETLEMS DE LA ASSOCIACIÓ DE BETLEMISTES DE MALLORCA

Betlem de figures mallorquines de l’Ajuntament de Palma
Lloc pl. de Cort 1.
Obert del 29/12/2019 al 6/1/2020.
Horari de 9.00 a 21.00 h i diumenges de 10.00 a 20.00 h.

Betlem de figures mallorquines del Centre cultural Sa Nostra
Lloc c. Concepció, 12.
Obert del 13/12/2019 al 3/1/2020.
Horari de dilluns a divendres 10.30 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h.

Betlem de figures mallorquines Església de la Puríssima Concepció
Lloc camí  de la Vinyeta, 183. La Vileta. Palma.
Obert del 9/12/2019 al 2/2/2020.
Horari de 18.00 a 20.00 h.

Betlem de figures mallorquines Església de Sant Antoni Abad
Lloc c. Blatera, 49. Son Ferriol.
Obert del 8/12/2019 al 17/1/2020.
Horari de misses, dissabte 19.30 i diumenges i festius de 10.30 a 19.30 h. 

Diorames Banc Santander
Lloc av. Alexandre Rosselló, 11. Palma.
Obert del 2/12/2019 al 6/1/2020.
Horari dies feiners de 9.00 a 14.30 h.

Betlem de figures mallorquines Centre Cultural de la Misericòrdia
Lloc pl. de l’hospital, 4. Palma.
Obert del 30/11/2019 al 6/1/2020.
Horari de 10.00 a 14.00 h ide 16.00 a 20.00 h.

Betlem Casal del Barri
Lloc c. Sant Joan de la Creu, 4. Son Ferriol.
Obert del 9/12/2019 al 17/1/2020.
Horari permanent.
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Diorama, mostrador d’UOMO
Lloc c. Josep Tous i Ferrer, 10. Palma.
Obert del 29/12/2019 al 6/1/2020.
Horari comercial.

Betlem de figures mallorquines Església de Sant Roc
Lloc Rv.Gabriel Bestard, 12. Son Roca. Palma
Obert del 16/12/2019 al 2/2/2020.
Horari de misses, dijous 19.00 a 20.30 h i diumenges i festius de 10.30 a 12.30 h.

Betlem de figures mallorquines Mercat de Santa Catalina
Lloc pl. Navegació.
Obert del 26/11/2019 al 6/1/2020.
Horari de mercat.

Betlem de l’“Hermandad del Rocío”
Lloc c. ciutat de Queretaro, 2 . Palma.
Obert del 3/12/2019 al 6/1/2020.
Horari dies feiners de 18.00 a 21.00 h, els dies 24, 25, 26 i 31/12/2019 i 1/1/2020 tancat.

Betlem Palau Consell de Mallorca.
Lloc c. Palau real, 1. Palma.
Obert del 5/12/2019 al 7/1/2020.
Horari de dilluns a dissabte de 9.00 a 20.00 h, festius de 17.00 a 20.00 h. Els dies 24, 

31/12/2019 de 9.00 a 14.00 h.
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BETLEMS DE LA PART FORANA

Betlem del Raiguer. Església 
Parroquial de Nostra Senyora de la 
Visitació
Lloc pl. Major, s/n. Consell.
Obert del 8/12/2019 al 6/1/2020.
Horari dimarts, dijous i dissabte a les 20.00 

h, diumenges i festius a les 12.00 h. 
Visites concertades tel. 629 032 557.

Betlem Església de Sant Joan Baptista
Lloc pl. de l’Església s/n. Deià.
Obert del 24/12/2019 al 2/2/2020.
Horari de 11.00 a 17.00 h.

Betlem Església Parroquial de Maria
Lloc pl. de Dalt. Maria de la Salut.
Obert del 24/12/2019 al 2/2/2020.
Horari de misses.

Betlem a la sala d’actes de 
l’ajuntament de Consell
Lloc pl. Major
Autor Biel Crespí
Obert / 12/2019 al 6/1/2020.
Horari cap de setmana i festius de les 10.00 a 

13.00 i de 18.00 a 20.00 h, dies feiners 
visites concertades tel. 639 557 473.

Betlem ajuntamenrt de Deià
Lloc c. des Porxo, 4
Obert del 9/12/2019 al 6/1/2020.
Horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.
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Betlem Casa de Cultura Felanitx
Lloc pl. de sa Font de santa Margalida
Obert del 15/12/2019 al 5/1/2020.
Horari de dimarts a dissabte de 18.00 a 21.00 h i diumenge de 10.00 a 13.00 h.
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BETLEMS D’INTERÉS HISTÒRIC-CULTURAL

Betlem del Convent de les Capuxines
Lloc c. Capuxines, 14

Betlem napolità. Palau Joan March
Lloc c. Palau Reial, 18

Església de Santa Clara
Lloc c. Can Fonollar, 2

Betlem convent de Santa Magdalena
Lloc pl. Santa Magdalena, 21

Betlem església de la Sang, del s. XVI (en restauració).
Lloc pl. Hospital, 3
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El betlem que cada any es munta en el poble 
de Biniali, en el terme de Sencelles, troba els 
seus orígens en la voluntat dels seus mateixos 
veïns. L’any 2007 la senyora Mercedes 
Rodríguez Garí, mestra ceramista, va dirigir 
un taller de figures realitzades amb fang. La 
gent féu un bon nombre de casetes i pastors, 
a més de l’ineludible Misteri, amb el Nin Jesús, 
la Puríssima, sant Josep i les bísties, i es va 
muntar el primer betlem. Un dels alumnes més 
avantatjats fou en Tolo Cabot, l’actual betlemer 
de Biniali. Tot el muntatge es va realitzar en un 
paisatge ambientat a la ruralia mallorquina. 
S’hi podia imaginar un poble i als seus voltants 
a tocar peu de muntanya. La primera ubicació 
fou a una casa que l’Ajuntament havia llogat 
com a seu d’activitats culturals per a la gent de 
Biniali. Després de tres anys es va convenir que el betlem es construís a l’església parroquial 
de Sant Cristòfol del mateix poble.

Els binialers se sentien tan propi el betlem que ben prest començaren a fer donatius per 
tal d’ampliar-lo. S’adquiriren noves figures i en Tolo i alguns col·laboradors any rere any 
hi incorporen nous elements. Arribà un moment que el betlem ocupava un espai tan 
considerable que es féu necessari cercar-li una nova ubicació. Des de l’any 2015 el podem 
visitar a la capella de l’antic convent de les monges Franciscanes Filles de la Misericòrdia 
de Biniali.

BETLEMS PARTICULARS

Betlem del convent de les monges 
Filles de la Misericòrdia de Biniali
Lloc c. Torrentó, 4. Biniali
Autor Tolo Cabot
Obert del 2/12/2019 al 18/1/2020.
Horari dissabtes, diumenges i festius de 10.00 

a 13.00 h i de 18.00 a 21.00 h. També 
hores concertades, tel. 603 505 445.
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Betlem Parròquia Sant Jaume. 
Alcúdia
Autors Manolo i Josefa Romero
Obert del 24/12/2019 al 20/1/2020.
Horari de misses.

Betlem mallorquí tradicional. Algaida
Lloc Església Parroquial de Sant Pere i Sant Pau
Autor Rafel Trobat Oliver
Obert del 17/12/2019 al 17/1/2020.
Horari dies feiners de 18.30 a 19.30 h, diumenges i festius de 11.00 a 13.00 i de 17.00 a 

20.00.

Betlem Gabellí. Centre Cap Vermell. 
Capdepera
Lloc c. de l’Agulla, 50. Cala Ratjada.
Autor Aina M. López Jiménez i Victòria 

Heredero Varnom.
Obert del 9/12/2019 al 15/1/2020.
Horari dies feiners de 9.00 a 14.00 h. i de 

16.30 a 21.00 h.

Betlem mallorquí, Església Parroquial 
Búger
Autor Pedro Ayala Cladera.
Obert del 24/12/2019 al 2/2/2020.
Horari de les 17.00 a les 19.00 h.
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Betlem mallorquí tradicional 
detalliste de l’església Nostre 
Senyora de Costitx
Autor Santiago Jofre Ferragut
Obert del 21/12/2019 al 23/1/2020.
Horari dissabte de 11.00 a 13.00 h, diumenges 

i festius 11.00 a 13.00 h i de 17.00 a 
20.00 h.

Betlem de llata. Centre Melis 
Cursach. Capdepera
Lloc c. des Centre 9

Betlem tradicional al antic corté de la Guàrdia Civi d’Inca
Lloc c. General Luque, Inca
Autor Jaume Torrelló Noguera
Obert de l’1/12/2019 a l’1/1/2020.
Horari divendres, dissabte, diumenge i festius de 18.00 a 21.00 h..

Betlem tradicional hebreu i tema Egipte de l’ajuntament d’Inca
Lloc davora el mercat cobert d’Inca
Autors Jaume Torrelló i Joan Bonnín.
Obert del 16/12/2019 al 6/1/2020.
Horari Sempre es pot veure desde l’aparador.

Betlem mallorquí Església Santa Maria la Major d’Inca
Autors Miquel A. Moncades Batle, Tomeu Servera Coll, Llorenç Gonzales Genestra,  

Gabriel Benchea Joca.
Obert del 21/12/2019 al 20/1/2020.
Horari de 10.00 a 12.30 h. i de 18.30 a 20.30 h.
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Betlem tradicional mallorquí. Lloseta
Lloc pl. Espanya (antic convent de monges)
Autor Bernat Comes
Obert del 21/12/2019 al 6/1/2020.
Horari dies feiners de 17.00 a 19.30 h, 

diumenges i festius de 17.00 a 20.30 h.

Betlem mallorquí de la Parròquia Nativitat de la Mare de Déu. Lloseta
Autor Toni Quetgles Massanet.
Obert del 21/12/2019 al 20/1/2020.
Horari Tots els dies i els dissabte de 18.30 a 20.30 h.

Autèntic betlem tradicional hebreu de 
Llucmajor
Lloc c. del Grup Escolar 18.
Autor Antònia Tomàs Oliver.
Obert del 22/12/2019 al 30/1/2020.
Horari visites concertades tel. 634 784 306.

Llar de Can Clar. Llucmajor
Lloc c. Jaume I, 1
Horari de 8.30 a 20.00 h. , cap de setmanes de 14.00 a 20.00 h.

Betlem tradicional mallorquí al convent de Sant Bonaventura. 
Llucmajor
Horari dissabte de 19.00 a 20.00 h. i diumenge de 10.30 a 11.30 h.

Betlem Església Parroquial de Sant Miquel. Llucmajor
Obert del 24/12/2019 al 7/1/2020.
Horari dimecres, divendres i diumenges de 11.00 a 13.00 h. Horari de misses.
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Betlem tradicional mallorquí, Pla de na Tesa
Lloc camí Son Alegre, 22 B
Autor Antonia Pasqual Florit
Obert del 15/12/2019 al 20/1/2020.
Horari de dilluns a dissabte de 17.00 a 20.00 h.

Betlem mallorquí Ajuntament de Muro
Obert del 6/12/2019 al 7/1/2020.
Horari oficines municipals.

Betlem tradicional mallorquí. Església de Sant Joan Baptiste. Muro
Autors Toni Perelló Perelló.
Obert del 14/12/2019 al 20/1/2020.
Horari de misses.

Betlem mallorquí Parròquia Sant Bartomeu de Montuïri
Obert del 21/12/2019 al 20/1/2020.
Horari de misses.

Betlem mallorquí artesanal, 
Parròquia Sant Josep del Terme.
Lloc ctra. vella de Bunyola. Sa Indioteria. 

Palma
Autor Rafel Bujosa Ferrer
Obert del 24/12/2019 al 7/1/2020.
Horari de misses.

Betlem mallorquí. Sa Pobla
Lloc c. Forn des vidre 2, 1r B.
Autors Joan Crespí Ramón.
Obert del 6/12/2019 al 19/1/2020.
Horari diumenges de 17.00 a 21.00 h.
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Betlem auténtic hebreu. Sa Pobla
Lloc c. Creu 38
Autor Sebastià Serra Terrasa
Obert del 6/12/2019 al 20/1/2020.
Horari de 16.00 a 21.00 h.

Betlem tradicional mallorquí. Sa Pobla
Lloc c. Toxo 17,
Autor Maria Teresa Fernández
Obert del 6/12/2019 al 20/1/2020.
Horari de 10.00 a 13.00 h. i de 16.00 a 21,00 h. Els dimarts, dijous i el dia de Nadal tancat.

Betlem tradicional mallorquí. Sa Pobla
Lloc c. Misteri, cantonada La Pau
Autor Lluís Franc Expósito.
Obert del 6/12/2019 al 20/1/2020.
Horari cada dia desde el carrer

Betlem hebreu. Sa Pobla
Lloc c. Escola 10.
Autor Joan Garcia Alomar
Obert del 21/12/2019 al 12/1/2020.
Horari cada dia de 17:00 a 20:00 tret dels dijous, Nadal, Cap d’any i Reis.

Betlem Ajuntament de Sa Pobla
Autors Jaume Llabrés i Joana Alomar 
Obert del 15/12/2019 al 20/1/2020.
Horari dies feiners de 9.00 a 14.00 h i de 19.30 

a 21.00 h, dissabtes de 17.00 a 20.00 h. 
Diumenges i festius de 11.00 a 14.00 i 
de 17.00 a 20.00 h.
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Betlem mallorquí Ajuntament de Santanyí
Lloc Sala Busser. Ajuntament
Autors escoles de Santanyí.
Obert del 21/12/2019 al 20/1/2020.
Horari de l’administració pública.

Betlem mallorquí de pedre en sec a l’Església Parroquial de Sant Jordi
Autor Josep Joan Vic
Obert del 21/12/2019 al 12/1/2020.
Horari de 18.30 a 20.00 h, diumenges i festius de 10.30 a 12.00 h i de.18.30 a 20.00 h.

Betlem tradicional mallorquí, Església Parroquial de Puigpunyent
Autor Maria Teresa Pons.
Obert del 8/12/2019 al 20/1/2020.
Horari dissabtes de 19.30 a 20.30 h i diumenges de 11.30 a 12.00 h.

Betlem tradicional mallorquí, 
Església Nostra Senyora del Carme
Lloc Portol
Autor Juan Pedro Martínez Benaque
Obert del 8/12/2019 al 7/1/2020.
Horari dimarts i dijous de 17.00 a 19.00 h, 

dissabte de 11.00 a 13.00 h i diumenge 
de 11.00 a 13.00 h i de 19.00 a 20.00 h.

Betlem mallorquí i hebreu.  
Santa Maria del Camí
Lloc c. Mn. Joan Vich i Salom, 22.
Autor Joan Sbert Bibiloni.
Obert del 8/12/2019 al 20/1/2020.
Horari de 9.00 a 21.00 h.
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Betlem Casal de Cultura de Can 
Garau, Sencelles
Lloc c. Antoni Maria 5
Autor Miquel Àngel Moncades Batle
Horari dissabtes i diumenges de 11.00 a 

13.00 h. i de 19.00 a 21.00 h.

Betlem tradicional mallorquí. 
Església Parroquial Sant Llorenç de 
Selva
Lloc Plaça Major s/n
Autor Voluntaris de la parròquia
Obert del 21/12/2019 al 20/1/2020.
Horari dissabtes, diumenges i festius de 9.30 

a 13.00 h.

Betlem del restaurant es Cós. Sineu

Autor Joan Bonnin Costa
Obert del 14/12/2019 al 20/1/2020.
Horari horari del restaurant

Betlem tradicional mallorquí.  
Soller S.V. de Paul 
Lloc c. Rectoria, 11, darrera correus.
Autors Mateu i Tomeu Cifre Deià
Obert del 6/12/2019 al 7/1/2020.
Horari dissabtes, diumenges i festius de 10.00 

a 13.00 h i de 16.30 a 19.30 h.
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BETLEMS PARTICULARS

Betlem Església de Santa Eulàlia. Alaior
Obert del 25/12/2019 al 17/1/2020.
Horari de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h.

Betlem Parròquia Mare de Déu del Roser. Es Castell
Autors voluntaris de la parròquia.
Horari de 10.00 a 12.00 h i de 18.30 a 20.30 h.

Betlem de la Salle. Església de Gràcia. Alaior
Lloc Pla de sa Creu
Obert fins el 4/1/2020.
Horari de 17.00 a 19.00 h, i diumenges i festius de 11.00 a 18.00 h.

Betlem Cotxeria de Xalubinia. Alaior
Autor Angel Seguí
Obert del 6/12/2019 al 6/1/2020.

Betlem La Salle d’Alaior
Lloc c. Coll d’es Palmer 2.
Horari Santi, tel. 609301514
L’agrupació de pessebristes de La Salle 
d’Alaior, dur 103 anys fent el betlem, passant 
diferentes generecions desde l’inici.
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Betlem del Convent de Santa Clara. Ciutadella
Obert del 24/11/2019 al 7/1/2020.
Horari de 11.30 a 13.30 h i de 17.30 a 21.00 h, diumenges i festius de 18.00 a 20.00 h.

Betlem Parròquia de Sant Esteve. Ciutadella
Obert del 25/12/2019 al 6/1/2020.
Horari de 17.30 a 21.00 h.

Betlem en el Seminari Diocesà de Ciutadella
Obert del 25/12/2019 al 6/1/2020.
Horari de 17.30 a 21.00 h.

Betlem Centre Catequista Sant Miquel. Ciutadella
Obert del 25/12/2019 al 6/1/2020.
Horari de 18.00 a 21.30  h.

Betlem Santuari Maria Auxiliadora. Ciutadella
Obert del 22/12/2019 al 7/1/2020.
Horari de 7.30 a 14.00 h i de 17.00 a 20.30 h.

Betlem de la Catedral de Menorca. Ciutadella
Obert del 23/12/2019 al 7/1/2020.
Horari de 8.00 a 13.00 h. i de 18.00 a 20.00 h.

Betlem San Antoni Maria Claret. Ciutadella
Autor Voluntaris de la parròquia
Obert del 24/12/2019 al 6/1/2020.
Horari es pot veure tot el dia des del carrer Pere Cortés.

Betlem del Pati de cal Bisbe Ciutadella
Obert del 23/12/2019 al 7/1/2020.
Horari de 9.00 a 21.00 h.

Betlem Monumental. Ferreries
Lloc Reverend Guillem Coll 5
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Betlem Sant Rafel. Ciutadella
Obert del 25/12/2019 al 13/1/2020.
Horari de 17.30 a 19.30 h, dissabte de 17.30 a 20.30 h, diumenge i festius avans i després 

de la missa de les 10.00 h.

Diorames de Nadal. Sala d’exposicions La Caixa. Maó
Autor grup de betlemistes
Obert del 17/12/2019 al 6/1/2020.
Horari de 18.00 a 20.00 h.

Betlem Parròquia de la Concepció Cos de Gràcia. Maó
Obert del 24/12/2019 al 6/1/2020.
Horari de 7.30 a 12.00 i de 17.00 a 20.00 h, diumenge i festius de 10.00 a 13.00 i de 

17.00 a 20.00 h.

Betlem Parròquia de Sant Francesc. Maó
Lloc pla del monestir.
Obert del 24/12/2019 al 6/1/2020.
Horari de 10.30 a 12.30 h i dia de Nadal i cap d’any només els capvespres.

Betlem Església de Sant Gaietà Llucmacanes
Obert del 24/12/2019 al 6/1/2020.
Horari de 10.00 a 12.30 h.

Betlem Associació de veïns. Llucmacanes
Lloc Sala multifuncional.
Obert del 21/12/2019 al 6/1/2020.

Betlem Parròquia de Sant Cristòfol. Es Migjorn Gran. Es Mercadal
Autors seglars de la parròquia.
Horari de 9.00 a 20.00 h.

Betlem Parròquia de Sant Martí. Es Mercadal
Obert del 24/12/2019 al 6/1/2020.
Horari de 10.00 a 20.00 h.
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Betlem Parròquia de Sant Antoni Abad. Maó
Lloc c. Vives Llull 12.
Obert del 24/12/2019 al 6/1/2020.
Horari dimarts de 9.00 a 13.00 h, dimcres de 18.00 a 19.00 h, dijous de 9.00 a 13.00 h i 

de 18.00 a 20.00 h., divendres de 9.30 a 13.00 h i diumenges de 9.00 a 12.00 i de 
18.00 a 20.00 h.

Betlem Parròquia Mare de Déu del Carme. Maó
Lloc pl. del Carme
Obert del 24/12/2019 al 6/1/2020.
Horari de 9.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h, diumenges i festius de 9.00 a 13.00 i de 

19.00 a 21.00 h.

Betlem Parròquia de Sant Climent
Lloc Pla de sa Creu
Obert del 21/12/2019 al 7/1/2020.
Horari de 17.00 a 19.00 h, i diumenges i festius de 11.00 a 18.00 h.

Betlem dels amics de Betlem. 
Ferreries
Lloc c. Sant Bartolomeu
Obert del 20/12/2019 al 6/1/2020.
Horari de 18.00 a 21.00 h.
A partir d’un betlem base, treballen durant tot 
l’any per anar ampliant-lo i, en arribar Nadal, 
mostrar-lo a tota la població.

Betlem Església de Sant Bartomeu. 
Ferreries
Autors obrers de la Parroquia 
Obert del 21/12/2019 al 7/1/2020.
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Betlem Parròquia Nostra Senyora de 
Jesús. Santa Eulàlia
Lloc pl. de s’Església s/n. 
Autor Obrers de la parròquia i el capellà.
Obert del 8/12/2019 al 7/1/2020.
Horari dilluns, dimecres i divendres de 18 a 20 

h, dissabte de 17 a 20 h i diumenge de 
10.00 a 13.30 i de 19.00 a 20.00 h.

Betlem a l’Església de Sant Joan 
Baptista. Sant Joan de Labritja
Autor Ja fa uns anys que els obrers de la 

Parroquia de Sant Joan, juntament 
amb voluntaris del poble, tots els 
Nadals monten un Betlem que 
representa el poble de Sant Joan, la 
seva església, les seves, cases…

Betlem a l’Església de Sant Miquel 
Arcangel. Sant Miquel de Balansat
Autor obrers de la Parroquia 
Obert del 20/12/2019 al 7/1/2020.
Horari de misses.




