Divendres 26 a les 17 h
Església de Sant Martí / Es Jeni
Missa a la parròquia des Mercadal. Seguidament, al restaurant Es Jeni,
tradicional convidada de l’Ajuntament als veïns jubilats des Mercadal i Fornells.
Podeu recollir la invitació al vostre club. Les persones majors que estiguin
impedides s’hi poden apuntar i se’ls durà a casa seva. Ball amb Reinés.

Dissabte 27 a les 12 h
Carrer Nou
Actuació del grup Pluma amb motiu del Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Diumenge 28 a les 19 h
Sala Multifuncional
Gala de reconeixement als esportistes destacats des Mercadal i Fornells.
Seguidament, presentació del vídeo promocional dels clubs esportius.

RECORDAU SEGUIR
LES RECOMANACIONS
SANITÀRIES:

ES MERCADAL - NOVEMBRE DE 2021
Dissabte 6 de novembre a les 20 h
Sala Multifuncional
Teatre amb Rodo Gener, La conferència. Més informació a les xarxes socials.

SANT MARTÍ D’HIVERN 2021
Per a més informació o canvis deguts a les noves normatives de la
COVID-19, consultau les nostres xarxes socials.

Dijous 11 de novembre a les 12 h
Placeta de l’Església
Torna a sortir la carmanyola nòmada i el receptari viatger per omplir-se de
receptes dels nostres vesins i vesines. Actuació de Fusiona2, organitzat per
l’associació Vesines des Mercadal.

A les 19.30 h
Sala Multifuncional
Acte institucional de Sant Martí d’hivern. Aquest any contarem amb la Junta de
Caixers, amb els promotors de Sant Martí entre tots i l’actuació d’Eva Pons Trio.

Dijous 18 a les 19 h

Divendres 12 a les 13 h

Ca n’Ángel

Dinar del Club de Jubilats, d’arròs amb conill i ball amb Reinés.

Presentació del Llibre d’esvalots de Damià Rotger amb acompanyament musical.

A les 21.30 h
Plaça del Pare Camps
Concert amb el grup WABI SABI BAND, música dels 80, 90 i actual. En aquest
concert ja podem estar drets!

Dissabte 13 a les 11 h

Divendres 19 a les 12 h
Sala Multifuncional
La llàntia meravellosa. Teatre infantil amb titelles per celebrar Es Mercadal
Ciutat Educadora 2021. Es conviden a aquest matinal les escoles des Mercadal
i Fornells.

Sala Multifuncional

Dissabte 20 a les 12 h

Sortida dels gegants des Mercadal en Martí i na Maria acompanyats per la
banda de música des Mercadal. Seguidament, a la plaça del Pare Camps,
activitats infantils.

Plaça del Pare Camps
Espectacle infantil amb les actrius de Frozen.

A les 18 h

Dimecres 24 a les 19 h

Placeta de l’Església

Biblioteca Pública des Mercadal

Teatre infantil organitzat per l’associació Vesines des Mercadal.

El Tenorio: una vieja tradición
Lectura dramatitzada i comentari de l'obra Don Juan Tenorio, tradicionalment
representada al voltant de Tots Sants. A càrrec de Rita Barber i Juan C.
Talavera.

Diumenge 14 a les 12 h
Església de Sant Martí
Quintet Indora, organitzat per les Joventuts Musicals des Mercadal i Fornells.

Dijous 25 a les 18 h

A les 18.30 h

Biblioteca Pública des Mercadal

Sala Multifuncional

Contes en off 2: el retorn de les granotes
Tres contes plens de bogeries i dos personatges que viuen en un continuat
conflicte amb una veu en off. En aquest espectacle tornen les granotes. Qui
s'apunta a la festa?

Concert per a jubilats amb Joana Pons i ses guitarres.

