
Programa de Nadal,
Cap d’Any i Reis

Es Mercadal 22/23



L’Ajuntament des Mercadal, especialment la 

Regidoria de Festes, agraeix a les entitats i 

persones que han col·laborat la implicació per 

fer possible un any més aquesta programació 

de Nadal, Cap d’Any i Reis 2022/2023.



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

CAMPANYA DE RECOLLIDA
D’ALIMENTS

DES  MERCADAL I FORNELLS

Del 28 de novembre al
24 de desembre de 2022

Apadrina una carta



Dijous 8 de desembre:
De les 11.00 h a les 13.00 h a la plaça Pare 
Camps. Tallers de manualitats de Nadal i jocs de 
taula en família. A càrrec de Sa Xaranga.

Dissabte 10 de desembre:
De les 10.00 h a les 14.00 h als carrers cèntrics 
del poble. Tradicional Mercat de Nadal. 

A les 12 h al Carrer Nou. Actuació musical amb 
Aikau.

A les 18.30 h als carrers cèntrics del poble. En-
cesa dels llums de Nadal.

Passacarrers de la Banda Jove de l’Escola de 
Música des de la plaça Pare Camps a la plaça 
Constitució, on es farà l’actuació a càrrec dels 
Petits Músics de l’Escola de Música acompa-
nyats dels seus pares i mares.

A les 19.30 h al Casal de Joves. Activitat gratuïta 
d’art per a joves.

A Ct iv itAts  PRogRAmADes



Diumenge 11 de desembre: 
De les 10.00 h a les 14.00 h als carrers cèntrics 
del poble. Tradicional Mercat de Nadal.

A les 12 h a la plaça Constitució. Actuació musi-
cal amb Music Siblings.

Divendres 16 de desembre:
A les 19h a la Sala Multifuncional. Audició 
d’alumnes de baix elèctric i bateria de l’Escola 
de Música i Dansa des Mercadal.

A partir de les 20h a la Sala Multifuncional. Nit 
de Jazz amb els combos joves de les Escoles de 
Música de Ciutadella i des Mercadal.

Dissabte 17 de desembre:
A partir de les 10 h als carrers cèntrics del po-
ble i a la Sala Multifuncional. Matinal de Música 
amb l’Escola de Música i Dansa des Mercadal: 
concerts dels alumnes d’instrument de l’Esco-

la de Música. Els podreu escoltar passejant pel 
centre del poble i a la Sala Multifuncional (vegeu 
el programa complet a les xarxes socials de l’es-
cola: Instagram @musidanmercadal i Facebook)

De les 11 h a les 13 h al centre del poble. Recor-
regut familiar amb tren pes Mercadal. Activitat 
gratuïta.

A les 12 h a l’església des Mercadal. Concert del 
cor Sing&Joy de l’Escola de Música.



A les 13 h al centre del poble. Continuen les ac-
tuacions de l’Escola de Música i Dansa des Mer-
cadal amb la batucada Batumba, que sortirà de 
la plaça Constitució.

Diumenge 18 de desembre:
A les 11.30 h a la plaça del Pare Camps. Ballada 
popular Femefolk, amb els grups folklòrics Cas-
tell de Sant Felip des Castell i Aires des Migjorn.

A les 12.30 h a l’església de la Mare de Déu del 
Toro. Concert dels cors de cambra Quadrivium i 
Operalis de l’Escola de Música.

A les 19.00 h al Poliesportiu. Festival de 
Patinatge.

A les 20 h a la Sala Multifuncional. Actuació del 
grup Moments a Cor.

Dilluns 19 de desembre:
De les 9.00 h a les 13.00 h pel centre. L’alum-

nat de primària del CEIP Mare de Déu del Toro 

sortirà a cantar nadales pels carrers del poble. 

Acompanyau-los! 

Dimarts 20 de desembre:
De les 9.00 h a les 13.00 h pel centre. L’alum-

nat de primària del CEIP Mare de Déu del Toro 

sortirà a cantar nadales pels carrers del poble. 

Acompanyau-los! 

A les 17.30 h al Centre d’Art i Cultura de Ca n’Án-
gel. Inauguració del betlem municipal. L’Ajunta-

ment agraeix la tasca dels voluntaris que fan 

possible un any més aquesta tradició.

Dimecres 21 de desembre:
De les 9.00 h a les 13.00 h pel centre. L’alum-

nat de primària del CEIP Mare de Déu del Toro 



sortirà a cantar nadales pels carrers del poble. 
Acompanyau-los! 

A les 18.00 h a la Biblioteca Municipal des Mer-
cadal. Cuento de Navidad.

Divendres 23 de desembre:
A les 20.30h a la Sala Multifuncional. Concert 
de Nadal de la Banda des Mercadal: «The Ghost 
ship». Entrada amb invitació.

Dissabte 24 de desembre:
A les 12.30 h a la plaça del Pare Camps. Actua-

ció musical amb el grup Fusionados.

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

del Gall amb la representació del Misteri de Na-

dal per part dels fillets i filletes de la catequesis. 

A partir de les 24 h a la Sala Multifuncional. 
Christmas Party amb el grup mercadalenc Black 

Pearl i seguidament actuació de Ritmo Menorca.

Diumenge 25 de desembre:
A les 9.30 h a l’església de Sant Martí. Missa de 

Nadal. 

A partir de les 17.00 h a la Cafeteria Can Bep. 

Tómbola, a càrrec de la Comissió de Festes de 

Sant Nicolau.

A partir de les 20 h a la Sala Multifuncional. Ball 

de Nadal a càrrec de Sixto Guateque 60’s & 70’s 

i música de ball.



Dilluns 26 de desembre:
A partir de les 17.00 h a la Cafeteria Can Bep. 
Tómbola, a càrrec de la Comissió de Festes de 
Sant Nicolau.

Setmana d’Activitats Infantils:

A partir de les 18 h a la Sala Multifuncional. Festa 
infantil amb Dj i les mascotes de Ritmo Menorca.

Dimarts 27 de desembre:
De les 10.30 h a les 13.30 h a la plaça del Pare 
Camps. Matinal infantil de tallers de manualitats 
de Nadal amb Bota i Juga. En cas de mal temps, 
les activitats es duran a terme al Recinte Firal.

Dimecres 28 de desembre:
De les 10.30 h a les 13.30 h i de les 16.00 h a les 
18.00 h a la plaça del Pare Camps. Activitat in-
fantil de castells inflables i jocs esportius infla-
bles amb Bota i Juga.

Dijous 29 de desembre:
De les 10.30 h a la 13.30 h a la plaça del Pare 
Camps. Matinal infantil de jocs populars, jocs de 

taula i jocs esportius amb Bota i Juga.

A les 11 h a la Biblioteca Municipal des Mercadal. 
Taller de manualitats de la mà de Hauser & Wirth. 

IMPORTANT Per a aquesta activitat cal fer ins-

cripció prèvia.

Divendres 30 de desembre:
De les 10.30 h a les 13.30 h a la plaça del Pare 
Camps. Matinal infantil de tallers de manualitats 

i castells inflables amb Bota i Juga.

A les 19.30 h al centre del poble. Arribada del 

patge reial, acompanyat per la Banda de Música 

des Mercadal. Saludarà a tothom i recollirà les 

cartes de petits i grans a la plaça Constitució.

A les 20.00 h al Jeni. Sopar de jubilats a càrrec 

de l’Esplai des Mercadal.



Dissabte 31 de desembre:
A partir de la mitjanit a la Sala Multifuncional. 

Revetla de Cap d’Any amb el grup Caliu, amb la 

millor música per ballar. 

Tot seguit, Ritmo Menorca amb el Dj Carlos 55. 

Diumenge 1 de gener:
A partir de les 17.00 h a la Cafeteria Can Bep. 

Tómbola, a càrrec de la Comissió de Festes de 

Sant Nicolau.

Dilluns 2 de gener:
A les 11.00 h a la Biblioteca Pública des Merca-

dal. Taller ExpressArte amb Magda Triay.

De les 17.00 h fins a les 20.00 h, les mestresses 

de casa tindran obert el Centre de Convencions 

des Mercadal per a totes les famílies que vulguin 

apuntar-se al repartiment dels regals de Reis.

Dimarts 3 de gener:
A les 11.00 h a la Biblioteca Pública des Merca-
dal. Contacontes En Construcció, amb Gemma 
Moll.

A partir de les 11.00 h al carrer Nou. Amic 
invisible a càrrec de l’associació Vesines des 
Mercadal.

Per participar, apunta’t a
vesinsdesmercadal@gmail.com

Dijous 5 de gener:
A les 19.30 h al centre del poble. Arribada de 
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. Recorre-
gut pel poble acompanyats per la Banda de Mú-
sica des Mercadal. Seguidament, discurs reial a 
la plaça Constitució.



Divendres 6 de gener: 
A les 9.30 h a l’església de Sant Martí. Missa de 
Reis.

A partir de les 17.00h a la Cafeteria Can Bep. 
Tómbola, a càrrec de la Comissió de Festes de 
Sant Nicolau.

Diumenge 8 de gener:
A les 19.00h a la Sala Multifuncional. Actuació 
musical a càrrec dels dos participants menor-
quins al programa La Voz, Dani Juanico i Chiara 
Oliver.
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