Dissabte 6 de novembre a les 20.00 h
Sala Multifuncional
Teatre amb Rodo Gener, La conferència. Més informació en breu a les
xarxes socials i a la programació de novembre.

De l’11 al 15 d’octubre.
Mandy Pons, pintura.
Horari de matins i capvespres.

Del 15 al 7 de novembre.
Exposició “Any amount of dreams” de
Lluís Real. Emmarcada dins les
activitats DOC FEST 2021.

Activitat paral·lela a l’exposició
Visita guiada | 31 oct a les 18 h
i 1 nov a les 17 h.

RECORDAU SEGUIR
LES RECOMANACIONS
SANITÀRIES:

Per a més informació o canvis deguts a les noves normatives de la
COVID-19, consultau les nostres xarxes socials.

ES MERCADAL - OCTUBRE DE 2021

Dimecres 7 a les 19.00 h

Dijous 21 a les 18.00 h

Sala Multifuncional

Biblioteca Pública des Mercadal

Conferència “L’educació més enllà de les parets de l’escola”, a càrrec
Fathia Benhammou. També per streaming.

La companyia S’Espai de Circ ens presenta una nova aventura dels “Contes d’en
Filo”. Curiositat, sorpresa, circ, màgia, titelles, cossiguetes i riures... Una divertida
i dolça història infinita que s’uneix amb la dels qui més estimem, ens omple el
cor d’alegria i no s’acaba mai!

Divendres 8 a les 20 h
Biblioteca Pública des Mercadal
“Basades en fets reals”. Una xerrada d'Ana Haro i
Mariona Fernández, i un recorregut per lectures
que parlen de la vida com a material literari. I qui
diu vida, diu amor, família, malaltia o dol.

Dissabte 23 a les 12.00 h
Plaça Constitució
Actuació de Compres musicals amb Sound Two.

A les 20.00 h

Diumenge 10 a les 19.00 h

Sala Multifuncional

Sala Multifuncional

Obra de teatre Hago Chass. Entrades a AraVaDeBo.

Cia. Orfeó Maonès presenta l’obra de teatre Orinoco. Dues vedets, Mina i Fifí,
vingudes a menys, viatgen en un vaixell atrotinat pel riu Orinoco a la recerca
del contracte de les seves vides. Entrades a a la venta a Ticket Ib.

Dimarts 12 a partir de les 11.00 h
Centre del poble
Matinal amb diverses activitats.
- Dia de la bandereta de Creu Roja 2021 amb tallers infantils.
- Actuació de la Batucada d’Alaior.
- Actuació de música amb Dani Juanico.
- Exposició de pintura a Ca n’Ángel amb Mandy Pons.

Diumenge 17 a les 12.00 h
El Toro
Concert amb Balearic Guitar Foundation. Quartet de guitarres.

Del 27 d’octubre al 7 de novembre
Es Mercadal
MENORCA DOC FEST. Festival de Cinema i Fotografia Documental de
Menorca. Coneix-ne el programa a les seves xarxes socials. El festival està
organitzat per l’associació Es FAR Cultural i un equip de professionals del
sector audiovisual de les Illes Balears.

Dissabte 30 durant tot el dia
Centre del poble
Activitat del Casal de Joves, SCAPE ROOM,
inscripcions obertes a les xarxes socials de l’INJOVE.

