ACTIVITATS DE NADAL
Fornells 2020/2021

Activitats per la dinamització comercial i cultural

RECORDA SEGUIR LES
RECOMANACIONS SANITÀRIES:

Rentau-vos les mans
amb freqüència.

Manteniu la distància
de seguretat en tot
moment.

Emprau
mascareta, ús
obligatori.

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

SALA MULTIFUNCIONAL DES MERCADAL

ACTIVITATS DE NADAL 2020/2021
Dissabte 5 de desembre

Dimarts 22 de desembre

Divendres 25 de desembre

Durant el capvespre, per tot el poble, encesa
de llums de Nadal. Es recomana no
aglomerar-se al centre del poble.

A les 18 h, a la Biblioteca Pública de
Fornells. RODA, RODA. ROOODARI, a
càrrec de Raquel de Manuel. Es narraran
relats que va escriure i contar Gianni
Rodari,
i
s’acompanyaran
d’àlbums
il·lustrats, objectes, cos, veu i emoció. Una
sessió participativa i imaginativa que
convida a la pau, l’alegria i a imaginar totes
les possibilitats de la vida. A partir de tres
anys. Aforament limitat.

A les 11.00 h, a l’església de Sant Antoni.
Missa de Nadal.

Dissabte 12 de desembre
A les 11.30 h, a la plaça de s’Algaret. Taller
de pintura al carrer a càrrec dels socis de
PuntArt.

Dissabte 19 de desembre
A les 12.00 h, a la
plaça de s’Algaret.
Actuació amb el
grup Brou de
Nadal, format per
Ara Martín i Icar
Toset. Emmarcada
dins el projecte de
«COMPRES
MUSICALS».

Dissabte 26 de desembre
A partir d’aquest dissabte migdia i fins dia 3
de gener, a les portes del Local Social, els
patges deixaran una gran bústia reial
perquè els fillets i filletes de Fornells deixin
les seves cartes per als reis.
A les 12.00 h, a la plaça de s’Algaret.
Música amb el grup Fusiona2. Actuació
emmarcada dins el projecte de «COMPRES
MUSICALS».

Dilluns 28 de desembre
Dijous 24 de desembre
A les 19.00 h, a l’església de Sant Antoni.
Missa del Gall.

A les 19.00 h, al teatre de Fornells.
Espectacle d’humor amb Xavi Canyelles.
Aforament limitat, entrada/invitació a les
xarxes socials de l’Ajuntament.

ACTIVITATS DE NADAL 2020/2021
Dissabte 30
5 dededesembre
Dimecres
desembre

Divendres 1 de gener

Dimarts 5 de gener

A les 19.00 h, al teatre de Fornells. Actuació
infantil «Un somni de Nadal», amb les
mascotes de Ritmo Menorca. Aforament
limitat, entrada/invitació a les xarxes socials
de Ritmo Menorca.

A les 11.00 h, a l’església de Sant Antoni.
Missa d’Any Nou.

A les 19.00 h, arribada dels Reis Mags
d’Orient. Discurs reial en directe per a tots
els fillets i filletes de Fornells. Aquest any el
discurs serà retransmès a través de les
xarxes socials de l'Ajuntament. Seguidament,
recorregut pel poble. Els reis passaran per
tots els carrers. Per tant, es recomana evitar
aglomeracions i esperar-los per veure’ls
passar des de cases, balcons, portes i
finestres.

Dissabte 2 de gener
A les 12.00 h, a la plaça de s’Algaret. Música
amb el grup Bluemoon. Actuació
emmarcada dins el projecte de «COMPRES
MUSICALS».
A les 19.00 h, al teatre de Fornells. Cinema
infantil.
Aforament
limitat,
entrada/invitació
al
correu
programacioajmercadal@gmail.com fins a
completar l’aforament.

Dimecres 6 de gener
A les 11.00 h, a l’església de Sant Antoni.
Tradicional Missa del dia de Reis.

ALTRES ACTIVITATS DE NADAL

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 any, es compta amb la col·laboració de Biosport, les escoles
del municipi i el supermercat des Mercadal. La campanya finalitzarà
dia 13 de desembre amb la recollida i preparació dels lots per
repartir abans de les dates de Nadal.

COMPRES MUSICALS, cada dissabte migdia, des del 5 de desembre fins
al 16 de gener. Música d’ambient en directe al carrer amb diferents
artistes locals per fomentar la dinamització comercial i cultural del
poble.

L'Ajuntament agraeix a totes les persones i
entitats la dedicació, el temps i l'esforç per
fer possible aquesta programació.

CARTA ALS REIS MAGS D’ORIENT
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