BETLEMS AL CENTRE DE PALMA. NADAL 2007
Betlem de Cort

Plaça de Cort, 1

Un Betlem totalment artesanal que representa els oficis i les arts pròpies de la societat rural
tradicional mallorquina. Obert tot el dia a partir del 10 de desembre.

Betlem de Sant Antoniet

C/ Sant Miquel, 30

Betlem de figures clàssiques amb decorats dels diferents àmbits: muntanyes, poble, cova,
pastors. És un dels més grans de l’illa.
Podreu visitar-lo a partir del 14 de desembre, de 10 a 13’30 h. i de 17 a 20 hores.

Betlems de les Caputxines

C/ Caputxines, 14

Entrada per la Rambla, passat el Restaurant Verona o bé pel C/ Unió, devora el Forn Fondo
Mostra de betlems i exposició “Franciscanisme a Mallorca: art i festa”. Podreu visitar-ho a partir
del 15 de desembre, d’11 a 14 hores i de 17 a 20’30 hores. Excepte el dia de Nadal i el Cap
d’any
Entrada donatiu: 3 € (menors de 10 anys gratuïta). Per a més informació 971 718001. És
necessari concertar visita per a grups.

Betlem contemporani. Can Marquès

C/ Zanglada, 2 A

Es mostra la novena edició de “Belenes para el Siglo XXI” enguany realitzat per la parella
d’artistes Martin i Sicilia. També es podran veure els que es mostraren en anteriors edicions.
Obert des del dia 13 de desembre de dilluns a divendres de 10 a 20 hores. Per visitar-ho en cap
de setmana, cal concertar la visita al 971716247 i cal ser un grup de 30 persones com a mínim.
Preu per a adults 3,50 €; entrada gratuïta per a infants fins a 15 anys.

Betlem del Convent de Santa Catalina Thomàs

Plaça de Santa Pagesa, 5

Església del Convent. Obert des del 17 de desembre. Dies feiners: de 10.30 a 12 h. i de 19 a
20.45 h.; i els diumenges i festius: de 8 a 13 h. i de 17 a 20 h.

Fundació March

C/ Palau Reial, 18

Betlem napolità. Exposat tot l’any, a excepció d’aquest Nadal que s’ha cedit en préstec a
Patrimonio Nacional per ser exhibit al Palau Reial de Madrid. Per tant, no es trobarà a Palma en
aquestes dates.

Betlem de La Sang

Plaça Hospital,3

Obert tot l’any, de 7,30 a 13 h i de 16 a 19,30 (tot respectant d’horari de misses). Entrada
gratuïta.

Betlem del Centre Cultural La Misericòrdia

Plaça de l’Hospital, 4

Betlem Mallorquí obert des de l’11 de desembre. Horari de 10 a 14 h. i de 17 a 20 h.

Betlem del Mercat de Santa Catalina

Plaça de la Navegació

Obert des del 27 de novembre. Horari del Mercat.

Betlem de C&A

Pati dels grans magatzems al carrer Sant Jaume

Obert des del 5 de desembre. Horari de 10 a 21 h.
Moltes esglésies tenen betlems i alguns pobles de Mallorca organitzen un concurs de betlems. Si
feis alguna sortida i voleu aprofitar-la per veure’n algun, contactau amb l´Ajuntament corresponent
i us donaran informació.

