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FORNELLS

Lectura del manifest del Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2019. Acte 

seguit xerrada oberta, a càrrec de Juan F. Berenguer, sota el títol "És possible 

la dinamització i la participació dels i les joves"?

Divendres 29 a les 20 h Sala Multifuncional

Formació, "Dinamització i metodologies participatives" (inscripció prèvia), 

dirigida per Juan F. Berenguer, per a totes aquelles persones del municipi 

que estan en contacte amb el món juvenil.

Dissabte 30 a partir de les 9 h Centre de Convencions

“Es lladre de memòries”. Una història tendra, divertida, que us farà descobrir

fins on arriba la necessitat de tenir algú a prop, encara que aquest algú es

presenti en forma de lladre. Premi Teatre de Butxaca 2017.

Modalitat infantil-juvenil

Dimarts 26 a les 17 h Biblioteca pública de Fornells

A les 20 h

Fòrum Menorca: “L´empresa familiar 2019”, organitzat pel Diari

Menorca conjuntament amb la Banca March.

Centre de Convencions

“Es lladre de memòries”. Una història tendra, divertida, que us farà descobrir

fins on arriba la necessitat de tenir algú a prop, encara que aquest algú es 

presenti en forma de lladre. Premi Teatre de Butxaca 2017. 

Dijous 7 a les 18 h Biblioteca pública des Mercadal

“La multiplicitat del foment de la lectura”. Taller amb Fàtima Anglada, en 

el qual dialogarem sobre l'objectiu del foment de la lectura.

Dimecres 6 a les 17 h Biblioteca pública des Mercadal

3a trobada nadalenca de Metall Greu de les Illes Balears. Passa carrers i  

concert. En cas de mal temps el concert es realitzarà a la Sala Multifuncional 

des Mercadal. Organitza: ABAMeG i Escola Municipal de Música i Dansa des 

Mercadal.

Diumenge 1 de desembre a les 12 h

ACTIVITATS A CA N´ÀNGEL
Del 31 d´octubre al 6 de novembre:
DAVID ARQUIMBAU                       DIARI MENORCA

DOC FEST 2019 

“Es Castell S.XXI- 250- 2021” 
DOC FEST 2019 

A les fosques 

Història de la caça a Menorca, des dels inicis fins l´actualitat. 

S´acompanya de fotografies i amb un documental de la caça de 

perdigot amb bagues.

22 de novembre:
XERRADA A CÀRREC DE LA SOCIETAT DE PERDIGOTERS 
DE MENORCA I SA MAREPERLA

PROGRAMACIÓ AS MERCADAL

Centre des Mercadal

A les 19.30 h

Teatre de Xoc: “La fugida del Zanni”(Comédia de l´art). Entrades menors

de 12 anys, 4€ resta del públic 8€..

Sala Multifuncional



Divendres 15 a les 20 h

Concert de saxòfon i piano a càrrec de Tomas Alonso (saxo) i Pau Fernandez 

(piano). Ho organitza: Escola Municipal de Música i Dansa des Mercadal

Sala d´actes de l´escola de música

Dissabte 16 a les 10.30 h Plaça Pare Camps

El Consorci de Residus i Energia de Menorca presenta els RECYCLING

GAMES, activitats a peu de carrer amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la

importància de separar i reciclar. Realització d’una gimcana on s’hauran de

superar diferents proves i jocs sobre el món del reciclatge.

A les 20 h

Concert de vent metall a càrrec de l´OCIM, (MenorcaBrass Ensemble).

Dimarts 19 a les 19 h

Xerrada: “L'esport com a transmissor de valors, lideratge i motivació”.

Dirigida a nens i nenes esportistes de qualsevol àmbit.

Centre de Convencions

Xerrada esportiva sobre com gestionar les emocions i la resolució 

de conflictes. Enfocada a mares i pares, directius i entrenadors/es.

Dimecres 20  a les 20 h Centre de Convencions

Xerrada sobre la eliminació de la violència masclista. Amb motiu del Dia 

internacional de l´Eliminació de la Violència contra la dona. 

Dijous 21 a les 20 h Sala Multifuncional

Taller de zumba, emmarcat dins les activitats d'Alternanits

Dilluns 11 a les 19 h

Festa lúdica especial “Sant Martí d´hivern” del Club de Jubilats,

amb ball per a tots.

Club de Jubilats

A les 19. 30 h

Acte de ratificació de la Junta de Caixers de Sant Martí 2019/2020.

Sala de plens de l´Ajuntament

A les 20 h Casal de Joves

Dimarts 12 a les 19.30 h

Conferència: “Acompanyament emocional a la infància. Una mirada

amorosa”. Adreçada especialment a pares, mares i educadors/es.

Centre de Convencions

INNOVEM FEST 2019: Trobada d’emprenedors i 

empresaris amants de la innovació.

Divendres 22 durant tot el dia Sala Multifuncional

Activitats organitzades per la Creu Roja i l´Associació de Veïns . 

Sensibilització sobre les discapacitats motrius i perceptives. Gimcana pel 

poble per a identificar barreres arquitectòniques.

Diumenge 24 a les 11 h

L´Ajuntament convida tots els jubilats des Mercadal i Fornells a participar a 

la bereneta i al posterior ball.

Dijous 28 a les 18 h Restaurant Jeni

Acció formativa de primers auxilis pediàtrics el dissabte 7 de desembre.

Inscripció fins al 29 de novembre Creu Roja des Mercadal

Diumenge 10 a les 18.30 h

Concert de swing a càrrec de la Big Band de l´escola de música

des Mercadal.

Sala Multifuncional

SANT MARTÍ
d´hivern

Sala Multifuncional

Diumenge 17 a les 18 h

Cant amb la coral harmonia. Concert obert a tothom. 

Club de Jubilats


