Activitats
de Nadal,
Cap d’Any
i Reis

Fornells 2021 / 2022

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
Divendres 10 de desembre:

A les 18 h al centre del poble. Passacarrers

A partir de les 9.30 h al centre del poble.

amb la banda jove de l’Escola de Música i

Nadales a càrrec del CEIP Fornells.

encesa general dels llums de Nadal.

A les 18 h a la Sala de Lectura de Fornells.

Dissabte 11 de desembre:

A les 12 h al centre del poble. Compres
Musicals amb el grup Sweet Hell.

Divendres 17 de desembre:
Aquesta programació pot experimentar canvis
degut a les noves normatives per prevenir l’expansió de la COVID-19.
Consultau les nostres xarxes socials:

Dimecres 22 de desembre:

A les 20 h al Teatre de Fornells. Concert
«Brou de Nadal» amb Icar Tosset i Ara Martí.
Entrada gratuïta.

Dilluns 20 de desembre:

A les 17 h a la Sala de Lectura de Fornells.
Segona sessió de Família & Lectura.

Contacontes infantil amb Laia Garcia.

Divendres 24 de desembre:

A les 19.00 h a l’església de Sant Antoni.
Missa del Gall.

Dissabte 25 de desembre:

A les 11.00 h a l’església de Sant Antoni.
Missa de Nadal.
A les 18.30 h a la Sala Polivalent.
Jocs de taula amb la gent del poble.

Diumenge 26 de desembre:

Dilluns 27 de desembre:

A les 18 h al Teatre de Fornells. Contacontes

majestats els Reis Mags d’Orient. Recorregut pel

companyia No Som 3. Entrada gratuïta.

A les 18.30 h a la Sala Polivalent. Jocs de

poble acompanyats per la Banda de Música

taula amb la gent del poble.

des Mercadal. Seguidament, discurs reial.

Dijous 30 de desembre:
A les 18 h al centre del poble.
Arribada del patge reial.

Divendres 31 de desembre:

A partir de les 00 h a la Sala Polivalent.

Matinal infantil

situació sanitària en aquell moment així ho

amb castells inflables,

permet).

Nadal amb Bota i Juga.

A les 18.30 h carrer de la Mar. Arribada de ses

Cap d’Any.

Revetla de Cap d’Any amb Dj Bass (si la

de manualitats de

A les 11 h a l’església de Sant Antoni. Missa de

Dimecres 5 de gener:

infantil: FEM DELS CONTES UNA FESTA, de la

De les 10.30 h a la 13 h a la plaça de l’església.

jocs populars i tallers

Dissabte 1 de gener:

Dilluns 3 de gener:

A les 18 h al Teatre de Fornells. Cinema
infantil amb la pel·lícula Raya y el último
dragón. Entrada gratuïta.

Dimarts 4 de gener:

De les 21 h i fins les 00 h tindrem el
Poliesportiu obert.

Dijous 6 de gener:

A les 11.00 h a l’església de Sant Antoni.
Missa dels Reis

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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