
Programa de Nadal,
Cap d’Any i Reis

Fornells 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



Diumenge 11 de desembre:
A les 18.00 h pels carrers del poble. Encesa dels 
llums de Nadal. 

Actuació a càrrec dels Petits Músics de l’Escola 
de Música acompanyats dels seus pares i mares.

Divendres 16 de desembre:
A les 18 h a la Sala de Lectura. Contacontes: 
Cuento de Navidad.

Diumenge 18 de desembre:
A les 12 h a l’Església de Sant Antoni. Concert 
de Nadal a càrrec de la Coral Clau de Sol.

A les 17.30 h a sa Sala 
Polivalent. Jocs de taula 
amb la gent del poble.

Dimecres 21 de desembre:
A les 18 h a la Sala de Lectura. Club de lectura 
juvenil, a càrrec de Raquel del Manuel. Troba-
des mensuals per a persones a partir de 9 anys. 
Inscripcions a la Biblioteca.

A les 19.00 h al Teatre de Fornells. Concert de 
Nadal, a càrrec del CEIP Fornells. 

Dijous 22 de desembre:
A partir de les 9.30 h pels carrers cèntrics. 
Nadales al carrer a càrrec del CEIP Fornells.

Divendres 23 de desembre: 
A les 17 h a la Sala de Lectura. Taller infan-
til de mòbils de la mà de Hauser & Wirth. 
IMPORTANT Per a aquesta activitat cal fer ins-
cripció a: bibfornells@menorca.es

A Ct iv itAts  PRogRAmADes



Dissabte 24 de desembre: 
A les 13.00 h al carrer Major. Actuació musical 
amb Sound Two.

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

Diumenge 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.

Dilluns 26 de desembre:
De les 10.30 h a les 13.30 h a la plaça de l’Esglé-
sia. Matinal infantil amb castells inflables, jocs 
populars i tallers de manualitats de Nadal amb 
Bota i Juga.

Dijous 29 de desembre:
A les 18 h al Teatre de Fornells. «El gran tresor», 
activitat infantil amb en Suli i na Purpurina.

Dissabte 31 de desembre:
A les 12.30 h al centre del poble. Arribada del 
patge reial acompanyat de la Banda de Música 
des Mercadal. Entrega de cartes a la plaça de 
l’Església. 

A partir de les 00 h a la Sala Polivalent. Revetla 
de Cap d’Any amb Dj Bass.



Diumenge 1 de gener:
A les 11 h a l’església de Sant Antoni. Missa de 
Cap d’Any.

A les 18.30 h a la Sala Polivalent. Jocs de taula 
amb la gent del poble.

Dimarts 3 de gener:
A les 18 h al Teatre de Fornells. Cinema infantil 
amb la pel·lícula Red de Disney. Entrada gratuïta. 

Dimecres 4 de gener:
A partir de les 21.00 h i fins a les 00.00 h tin-
drem el Poliesportiu obert per a totes les famí-
lies que vulguin apuntar-se al repartiment de 
regals de Reis.

Dijous 5 de gener:
A les 18.30 h al carrer de la Mar. Arribada de Ses 
Majestats els Reis Mags d’Orient. Recorregut pel 
poble acompanyats per la Banda de Música des 

Mercadal. Seguidament, discurs reial a la plaça 
de l’Església.

Divendres 6 de gener:
A les 11 00 h a l’església de Sant Antoni. Missa 
dels Reis.

Dissabte 7 de gener:
A les 17.30 h a sa Sala Polivalent. Jocs de taula 
amb la gent del poble.
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