RECORDA SEGUIR LES
RECOMANACIONS SANITÀRIES:

PROGRAMACIÓ
D’AGOST
ES MERCADAL I FORNELLS 2020

ACTUACIONS DEL MERCAT
AGROALIMENTARI DE FORNELLS:
TOTS ELS DILLUNS

Rentau-vos les mans
amb freqüència.

10 d’agost

Animació infantil
amb Pau Tarruell.

Emprau
mascareta, ús
obligatori.

17 d’agost

Actuació amb el
grup Eva Pons trio.

Manteniu la distància
de seguretat en tot
moment.

24 d’agost

Per a més informació, consultau les nostres xarxes socials:
www.aj-esmercadal.org

Actuació amb Anna
Szostak quartet.
Totes les actuacions són a partir de les 20.00 h

Ajuntament des Mercadal
AJUNTAMENT
DES MERCADAL
I FORNELLS

@ajesmercadal
971 37 66 08

31 d’agost

7 de setembre

Actuació amb
Cris Juanico

Actuació amb
Bep Marquès

ACTUACIONS DEL MERCAT
AGROALIMENTARI I DE COMERÇOS DES
MERCADAL:
TOTS ELS DIJOUS

Totes les actuacions
són a partir de les
20.30 h

XXX PREMI D’INVESTIGACIÓ:
L’Ajuntament des Mercadal, en col·laboració amb l’Institut
Menorquí d’Estudis, convoca el premi d’investigació sobre el
municipi des Mercadal amb la finalitat de fomentar, ampliar i
divulgar el coneixement de la nostra identitat com a poble. El
termini de presentació de sol·licituds és fins al dia 30 de
setembre de 2020.
Troba les bases de la convocatòria a la nostra web.

PREMI DE LITERATURA INFANTIL
DES MERCADAL I FORNELLS 2020:
13 d’agost

Animació infantil
amb Pau Tarruell.

20 d’agost

Actuació amb el
grup Eva Pons trio.

27 d’agost

Actuació amb Anna
Szostak quartet.

Per tal de fomentar la creació literària en llengua catalana en
àmbit infantil, per a un públic d’entre 7 i 11 anys, l’Ajuntament
des Mercadal convoca el Premi de literatura infantil des
Mercadal
i
Fornells
2020.
Poden concórrer a aquest premi totes les persones que ho
desitgin de forma individual o col·lectiva. Les obres podran ser
contes o relats breus adreçats al públic infantil, de tema lliure i
hauran de ser inèdites El termini d’admissió d’originals finalitza
dia 31 d'octubre de 2020 a les 14.00 h.
Troba les bases de la convocatòria a la nostra web.

PREMI DE PINTURA 2020:
3 de setembre

10 de setembre

Actuació amb
Cris Juanico

Actuació amb
Bep Marquès

L’Ajuntament des Mercadal, amb l’objectiu de fomentar la
creació artística, convoca el Premi de Pintura. L’admissió de les
obres tindrà lloc a l’Ajuntament des Mercadal (C. Major, 16) a
partir del dia 14 de setembre fins al dia 16 de octubre de 2020.
Troba les bases de la convocatòria a la nostra web.

ACTIVITATS A CA N'ÁNGEL

La propera exposició serà a partir del 16 d’agost, a càrrec de
Cristóbal Esbert Lambias, exposarà Fotografia.

Obert d'11 a 13.30 h i de 18.30 a 21 h

Del 2 al 15 d’agost: Elena d'Terra.
Amb il·lusió desitjo compartir i
convidar a visitar l'exposició que
estic organitzat. Des de fa un
temps enrere va començar la
recerca creativa, en que la
natura té protagonisme i es
fusiona amb la inpiració de l'art
clàssic de Grècia; passió,
inspiració i lliurament. "Ambrosia"

Del 2 al 15 d’agost: Enric Servera.
En aquesta mostra hi ha una selecció
d'obres realitzades per l'artista Enric Servera
en les quals el nexe d'unió gira al voltant de
la mar i del paisatge costaner. Reflecteix
l'absència de la vida i la incertesa que, a
causa de la petjada humana, la
sobreexplotació, la contaminació i
l'escalfament global, aquest medi pot trobarse en un futur immediat.

Aquest joc de polaritats, el ple i el buit, el tot i el no-res, el positiu i el
negatiu, el bé i el mal, la vida i la mort, serveix com a reflexió i
paradoxa conceptual per representar el que som i com actuem.

ACTIVITATS PROGRAMADES:
Diumenge 9 a les 21.00 h

Castell de Sant Antoni de Fornells

Concert de piano amb Manuel Martínez Barneto. Bandes sonores i
obra pròpia.

Dimecres 12 a les 21.00 h

Castell de Sant Antoni de Fornells

Concert de KM0, organitzat per Joventuts Musicals des Mercadal i
Fornells. El pianista Eduard López i la violinista Nina Juanico
actuaran amb el Duet Favàritx.

Divendres 14 a les 20.30 h

A la Sala Multifuncional des Mercadal

Concert de piano amb en Kiev Portella sota el nom de "Clar de
lluna”, de Beethoven,

Dissabte 15 a les 19.30 h

A la Plaça del Pare Camps

Fira artesanal de mostra i venda conjuntament amb
l’Associació d’Empreses d’Artesania de Menorca i
Entre Mans.
La fira comptarà amb una actuació per amenitzar el
vespre.

Dissabte 22 a les 20 h

Castell de Sant Antoni de Fornells

Teatre, “Dolça Sodoma meva” amb Enka Alonso.

Diumenge 23 a les 20 h

Al Recinte Firal des Mercadal

Espectacle variat de circ a càrrec de l'associació Acirkaos.

Dimecres 26 a les 20.00 h

Pati CP Mare de Déu del Toro

Concert de KM0, organitzat per Joventuts Musicals des Mercadal i
Fornells amb el grup Salty Mood.

Dissabte 29 a les 20.30 h

A la Sala Multifuncional des Mercadal

Teatre “Trossets de Vida” amb Pasqual Rodrigo.
Preu 9€.

Dissabte 5 de setembre a les 19.30 h

A la Plaça del Pare Camps

Fira artesanal de mostra i venda conjuntament amb l’Associació
d’Empreses d’Artesania de Menorca i Entre Mans.
La fira comptarà amb una actuació per amenitzar el vespre.

VISITA EL CENTRE ARTESANAL:
Ubicat als antics quarters militars des Mercadal,
el Centre Artesanal de Menorca ens ofereix un
recull dels diversos oficis artesans de l'illa.
Enguany es pot gaudir de l'exposició
temporal dedicada a l'ofici de carboner.
El recinte compta amb zona de venda
on es poden adquirir productes
exclusius creats per aquests
mestres artesans.
Horari fins l’octubre:
De dilluns a dissabte de 9.30 h
a 14.30 h.Entrada gratuïta.

OFICINA D'INFORMACIÓ
TURÍSTICA DES MERCADAL:

i

Horari:
De dilluns a divendres
10 h a 13:30 h / 18 h a 21 h
Dissabte
10 h a 14 h

Visites guiades pes Es Mercadal
Els dijous i dissabtes d’agost a les 10.30 h
Activitat gratuïta
Sortida des de l'Oficina d'Informació Turística d’Es Mercadal
No és necessària inscripció prèvia
Informació: 971154400 / ituristicaesmercadal@gmail.com

