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Activitats
de Nadal,
Cap d’Any
i Reis

L’Ajuntament des Mercadal,
especialment la regidoria de festes,
agraeix a les entitats i persones
que han col·laborat per fer possible
un any més aquesta programació
de Nadal, Cap d’Any i Reis 2021.

Recorda seguir
les recomanacions sanitàries

Activitats programades
Dissabte 4 de desembre:

A les 11.30 h a la plaça del Pare Camps.

A les 11 h. Passacarrers amb els gegants des

Jornades de la Sobrassada a càrrec dels

Mercadal, en Martí i na Maria, acompanyats

comerciants des Mercadal. Tallers de cuina,

per la Banda de Música des Mercadal.

col·loqui, concerts, degustacions i venda de

Sortida de la Sala Multifuncional.

productes artesans amb els pagesos des

A les 19 h a la Sala Multifuncional. Actuació

Mercadal.

de grup Show Mô, organitzat per l’Esplai des

A les 20 h al Casal de Joves.

Mercadal.

Taller de cocteleria saludable.
Activitat gratuïta amb inscripció.

Aquesta programació pot experimentar canvis
degut a les noves normatives per prevenir l’expansió de la COVID-19.
Consultau les nostres xarxes socials:

Dimecres 8 de desembre:

Diumenge 5 de desembre:

A les 18 h al centre del poble. Passacarrers
amb la banda jove de l’Escola de Música i
encesa general dels llums de Nadal.
A les 19 h al Centre de Convencions. Tómbola
per a jubilats.

Divendres 10 de desembre:

A les 18 h a la Biblioteca Pública des
Mercadal. Contes nadalencs amb Laia
Garcia.

Dissabte 11 de desembre:

De les 10.00 h a les 14.00 h als carrers
cèntrics del poble. Tradicional Mercat de

Nadal. Durant el matí, recorregut en poni a

En cas de mal temps les activitats de

càrrec de l’APIMA Arc de Sant Martí.

l’Escola de Música es traslladaran a la Sala

A partir de les 10 h. Concerts dels alumnes

Multifuncional.

d’instrument de l’Escola de Música,
que tocaran simultàniament a diverses
localitzacions del poble: els podreu escoltar

Diumenge 12 de desembre:

De les 10.00 h a les 14.00 h als carrers

Dissabte 18 de desembre:

De les 11 h a les 13 h al centre del poble.
Recorregut familiar amb tren pel centre des
Mercadal. Activitat gratuïta.
A les 11 h al Casal de Joves. Taller d’escalada.
Activitat gratuïta amb inscripció.

Organitza l’Ajuntament amb la col·laboració
del Consell Insular.
A les 17 h i a les 19.30 h a la Sala
Multifuncional. Concert de Nadal de la
Banda de Música des Mercadal.
Entrada amb invitació.

a Ca n’Ángel, carrer Nou (davant la baixada

cèntrics del poble. Tradicional Mercat de

de l’església), Sala Multifuncional i plaça del

Nadal. S’hi realitzaran tallers de manualitats.

Pare Camps.

A les 11 h a la Sala Multifuncional. Concert

A les 11 h al Casal de Joves. Taller

del Cor Sing&Joy i els cors de cambra Swing

d’escalada. Activitat gratuïta amb

Quartet i Operalis de l’Escola de Música.

inscripció.

Entrada lliure fins a completar aforament.

A les 13 h a la plaça del Pare Camps i a la

A les 12 h a Ca n’Ángel. Concert de guitarra

plaça Constitució. Batucada i actuació

organitzat per JJMM des Mercadal.

del grup de hip-hop de l’Escola de Música i

A partir de les 17.30 h a la Sala

Dansa des Mercadal.

Multifuncional. Classes obertes de dansa.

A les 11 h al Poliesportiu des Mercadal.

A les 17.30 h a la plaça del Pare Camps.

A les 17.30 h Jazz musical i a les 18.30 h

Festival de Nadal del grup de patinatge

Ca n’Ángel. Inauguració

Cantada de nadales a càrrec dels Petits

dansa contemporània. Entrada lliure fins a

artístic des Mercadal.

de l’exposició «Costums

Músics de l’Escola de Música acompanyats

completar aforament.

A les 12.30 h a l’Església de Sant Martí.

de Nadal. Tradicions de

Concert de la coral Clau de sol.

ses festes nadalenques al

dels seus pares i mares.

A les 12 h a la plaça Constitució. Compres
Musicals amb el grup Gentleman Jacks.
A les 18 h a la placeta de l’església.
Espectacle infantil de titelles fluorescents
amb «Melicotó titelles». Organitza
l’associació Vesines des Mercadal.

Diumenge 19 de desembre:

Dilluns 20 de desembre:
A les 17.30 h al Centre d’Art
i Cultura de Ca n’Ángel.
Inauguració del betlem
municipal. L’Ajuntament
agraeix la tasca dels
voluntaris que fan possible un
any més aquesta tradició.
Seguidament, també a

llarg dels anys» organitzada per Axuxines

Seguidament, actuació del grup Black Pearl

i l’Ajuntament des Mercadal. Aquesta

(si la situació sanitària en aquell moment així

exposició quedarà oberta fins al 5 de gener

ho permet).

en horari de capvespres.

Dimarts 21 de desembre:

Dissabte 25 de desembre:

A les 9.30 h a l’església de Sant Martí.

A les 18 h a la Biblioteca Pública des

Missa de Nadal.

Mercadal. Presentació del treball guanyador

A partir de les 20 h a la Sala Multifuncional.

del Premi d’Investigació des Mercadal i

Ball de Nadal a càrrec de Sixto Guateque

Fornells 2020 Petrologia i geoquímica de les

60’s & 70’s i música de ball (si la situació

roques ígnies des Mercadal a càrrec del seu

sanitària en aquell moment així ho permet).

autor Cristian Timoner Bosch.

Divendres 24 de desembre:

Diumenge 26 de desembre:

A les 12 h al Toro. Actuació de la Coral de

Dilluns 27 de desembre:

De les 10.30 h a la 13 h a la plaça del Pare

Dijous 30 de desembre:
A les 20 h al Jeni. Sopar de

Camps. Matinal infantil de jocs populars i

jubilats a càrrec de

tradicionals «Jocs de taula d’arreu del món»

l’Esplai des Mercadal.

amb Bota i Juga.

A les 20 h a la Sala

Dimarts 28 de desembre:

De les 10.30 h a les 13 h a la plaça del
Pare Camps. Matinal infantil de tallers de
manualitats de Nadal amb Bota i Juga.
A les 18 h a la Sala Multifuncional. Cinema

Multifuncional.
2n Festival de Maquetes de Ràdio Far.
Entrades a www.radiofarmenorca.com

Divendres 31 de desembre:

A partir de les 10.30 h a Ca n’Ángel.

familiar amb la pel·lícula Luca (Disney- Pixar).

Dins l’exposició «Costums de Nadal»,

Entrada gratuïta.

jocs de Nadal per a fillets i filletes.
Joc de la Cuca i Bingo.

A les 20.30 h a l’església de Sant Martí.

Jubilats des Mercadal.

Missa del Gall.

A les 19 h a la Sala Multifuncional.

A partir de les 00 h a la Sala Multifuncional.

Monòlegs amb l’humorista Jaime Gili.

De les 10.30 h a la 13 h a la plaça del Pare

Multifuncional. Revetla de Cap d’Any amb

Christmas Party amb Ritmo Menorca.

Entrada gratuïta.

Camps. Matinal infantil de castells inflables

el grup Caliu i tot seguit Wabi Sabi Band,

i jocs esportius inflables amb Bota i Juga.

música dels 80, 90 i actual (si la situació

Dimecres 29 de desembre:

A partir de la mitjanit a la Sala

sanitària en aquell moment així ho permet).

Dissabte 1 de gener:

A les 9.30 h a l’església de Sant Martí.
Missa de Cap d’Any.

Dilluns 3 de gener:

A partir de les 10.30 h a Ca n’Ángel. Dins

Dijous 6 de gener:

A les 9.30 h a l’església de Sant Martí.

l’exposició «Costums de Nadal», Taller de

Tradicional Missa del dia de Reis.

manualitats de Nadal per a fillets i filletes.

A les 19 h a la Sala Multifuncional.

A les 10.30 h al carrer Nou. Amic invisible a

Concert de rock per a tota la família.

A les 12 h al centre del poble.

càrrec de l’associació Vesines des Mercadal.

Història del rock en català «Rock in Family

Arribada del patge reial, recorregut pel

De les 17 h fins les 20 h les mestresses de

& Xavi Canyelles de narrador».

poble. Seguidament, recollirà les cartes dels

casa tindran obert el Centre de Convencions

Entrada gratuïta.

fillets i filletes a la plaça del Pare Camps.

des Mercadal per a totes les famílies que

A les 18 h al Centre de Convencions.

vulguin apuntar-se al repartiment de regals

Coral del Club de Jubilats.

de Reis.

Diumenge 2 de gener:

A les 19 h a la Sala Multifuncional. Cafè
concert «Brou de Nadal» amb Icar Tosset i
Ara Martí. Entrada gratuïta.

Dimecres 5 de gener:

A les 19.30 h al centre del poble.
Arribada de ses majestats els Reis Mags
d’Orient. Recorregut pel poble acompanyats
per la Banda de Música des Mercadal.
Seguidament, discurs reial a la plaça
del Pare Camps.

Altres activitats
Concurs de mostradors
Tots els comerços poden optar a un dels
següents premis:
• Primers premis: 4 premis de 400 € bruts cadascun.
• Segons premis: 4 premis de 200 € bruts cadascun.
• Tercers premis: 4 premis de 100 € bruts cadascun.
L’Ajuntament des Mercadal, Creu Roja des
Mercadal i les parròquies de Sant Martí des
Mercadal i de Sant Antoni Abat de Fornells
realitzen un any més la recollida anual
d’aliments, productes bàsics i de Nadal per
completar les donacions a les famílies més
necessitades del municipi.
Aquest any, es compta amb la col·laboració
de Biosport, les escoles del municipi i el
supermercat des Mercadal. La campanya
finalitzarà dia 24 de desembre amb la
recollida i preparació dels lots.

La valoració per part del jurat es durà a terme
el dissabte 11 de desembre durant el matí.

Apadrina una carta
Aquest Nadal apadrina
una carta de Creu Roja
des Mercadal. Teniu fins
el 24 de desembre. Més
informació al telèfon
971 37 53 00 o al correu
mercadal@cruzroja.es

Bon Nadal i
Feliç Any Nou
2022

Retalla la postal i
fes aquest regal
a la persona que
més estimes!
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