PROGRAMA D'ACTIVITATS
AGOST 2012
Divendres 3

Mercat de nit

Dimarts 7 Fira mercat de joves creadors

De 19.00 a 23.00 h, mercat de nit d'artesania,
comerç, gastronomia i música. Lloc: nucli antic.
A la plaça d'Espanya, castell inflable per als
més petits, a les 19.30 h, banda infantil de
cornetes i tambors, i a les 22.00 h, actuació
musical. Ho organitzen: Ajuntament de
Ferreries i Associació de Comerciants de
Ferreries (ACOFE).

De 17.00 a 23.00 h, fira mercat de joves
dissenyadors de Catalunya (roba, joies i
complements, escultors, pintors, fotògrafs,
artesans, etc.). Lloc: plaça d'Espanya. Ho
organitza:
Delta
Org.
Hi
col·labora:
Ajuntament de Ferreries.

Divendres 3, dissabte 4 i diumenge 5
Fosquets d'Art

A les 19,00 h, inici del XX Campionat Social de
Tie-break Sant Bartomeu. Lloc: pistes de
tennis del club. Ho organitza: Club de Tennis
Ferreries. Ho patrocina: Esports Bosch.

A les 19.30 h (divendres), a la plaça d'
Espanya, inauguració de la 3a edició dels
Fosquets d'Art, mostra d'art, música i
arquitectura. Oberta els dies 3, 4 i 5 d'agost, de
20.00 a 23.00 h. Lloc: nucli antic. Ho
organitza: Art's. Hi col·laboren: Ajuntament de
Ferreries, Consell Insular de Menorca, “la
Caixa”, Gestió Ferreries, Ateneu Musical de
Ferreries, Hort Sant Patrici, i bars i restaurants
dels voltants.

Divendres 3

Concert de gospel

A les 21.00 h, venda de menjar, i a les 21.30 h
inici del concert solidari Som Gospel Menorca,
a benefici del Programa Socioeducativo Iglesia
Católica “Paso a Paso” a San Pedro de Sula,
Hondures, on treballa Óscar González. Lloc:
església de Santa Maria. Ho organitza:
Parròquia Sant Bartomeu. Hi col·laboren:
Ajuntament de Ferreries i Jaume Mascaró.

Divendres 3

Actuació musical

A les 21.30 h, actuació d'un guitarrista flamenc.
Lloc: plaça de Menorca. Ho organitza:
Restaurant Rias Baixas.

Divendres 3

Concert

A les 23.00 h, música en viu a càrrec dels grups
Mala Bava i Sucarrell. Lloc: Pla de l'Església.
Ho organitza: Bar Ca'n Bernat.

Dissabte 4

Mercat Artesanal

De 9.00 a 13.00 h, mercat artesà i
agroalimentari, amb l’actuació del Grup de Ball
es Penell. Lloc: plaça d'Espanya. Ho
organitza: Ajuntament de Ferreries.

Dimecres 8

Dimecres 8

Torneig Tie-break
Sant Bartomeu

Presentació del programa
de festes

A les 19.30 h, presentació del programa de
festes de Sant Bartomeu 2012. Lloc: Hort de
Sant Patrici. Ho organitza: Ajuntament de
Ferreries. Hi col·labora: Hort de Sant Patrici.

Divendres 10

Mercat de nit

De 19.00 a 23.00 h, mercat de nit d'artesania,
comerç, gastronomia i música. Lloc: nucli antic.
A la pl. Espanya, castell inflable per als més
petits, a les 20.00 h, actuació infantil amb Sa
Xaranga, i a les 22.00 h, actuació musical. Ho
organitzen: Ajuntament Ferreries i Associació
de Comerciants de Ferreries (ACOFE).

Dissabte 11

Mercat artesanal

De 9.00 a 13.00 h, mercat artesà i
agroalimentari, amb l’actuació del grup Tres
Nits Trio. Lloc: plaça d'Espanya. Ho organitza:
Ajuntament de Ferreries.

Dilluns13

Meditació

A les 20.00 h, meditació per la pau a la terra, a
càrrec de Rafel Andreu. Entrada lliure. Lloc:
carrer Rev. Guillem Coll, 30 (centre de ioga).

Divendres 17

Mercat de nit

De 19.00 a 23.00 h, mercat de nit d'artesania,
comerç, gastronomia i música. Lloc: nucli antic.
A la plaça d'Espanya, castell inflable per als
més petits, a les 19.30 h, banda infantil de
cornetes i tambors, i a les 22.00 h, actuació

musical. Ho organitzen: Ajuntament de
Ferreries i Associació de Comerciants de
Ferreries (ACOFE).

Dissabte 18

Mercat artesanal

De 9.00 a 13.00 h, mercat artesà i
agroalimentari, amb l’actuació del Grup de Ball
es Penell. Lloc: plaça d'Espanya. Ho
organitza: Ajuntament de Ferreries.

Divendres 31

Mercat de nit

De 19.00 a 23.00 h, mercat de nit d'artesania,
comerç, gastronomia i música. Lloc: nucli antic.
A la pl. Espanya, castell inflable per als més
petits, a les 19.30 h, banda infantil de cornetes i
tambors, i a les 22.00 h, actuació musical. Ho
organitzen: Ajuntament de Ferreries i
Associació de Comerciants de Ferreries
(ACOFE).

ESPLAI D'ESTIU A L'IES BIEL MARTÍ, DEL
16 DE JULIOL AL 17 D'AGOST
Tallers: experiments científics, dibuix, cant,
conversa i jocs en anglès; hort urbà, escalada,
construcció de mòduls de patins, construcció de
miniparc de patinatge, escacs, debats...
Horari:
• Dilluns, dimecres i divendres, de 17.30 a 20.30 h,
tallers dirigits a alumnes de 3r de primària a 2n
d'ESO. Els monitors són alumnes de 3r d'ESO i
més grans.
• Divendres, de 20.30 a 23.30 h, tallers per a joves
de 3r d'ESO fins a 2n de batxillerat.
On apuntar-se? A l'Institut, en l'horari assenyalat. Es
cobrarà 1,00 €/sessió pel material.

Informació diversa
PROGRAMA FESTES SANT BARTOMEU
2012
Per consultar les activitats programades del 9 al 25
d'agost, vegeu el programa específic de les Festes
de Sant Bartomeu d'enguany.

ENRAMADA DE CARRERS
L'Ajuntament proposa de començar a enramar els
carrers el cap de setmana del 10 al 12 d'agost.

SOPARS A LA FRESCA
Es recorda que es fixa el dimarts 21 d'agost per fer
els tradicionals sopars a la fresca amb motiu de les
festes.
Les persones interessades a organitzar-ne que ho
comuniquin a l'Ajuntament abans del dijous 16
d'agost a efectes organitzatius (tancament de
carrers, préstec de material, entre altres).

L'AJUNTAMENT DE FERRERIES DESITJA
MOLT BON SANT BARTOMEU A TOTHOM

HORARI D'ESTIU DEL CASAL DE JOVES
Dimarts i dijous, de 17.30 a 20.30 h
Per a més informació: tel. 971 37 40 49

CENTRE DE LA NATURA
Exposicions actuals:
- “Pedres, minerals i fòssils. Un passeig de 400
milions d'anys per la història de Menorca”
- “El medi ambient de Menorca”
- “Camí de Cavalls, camí de detalls”
Horari: de dimarts a dissabte, de 10.30 a 13.30 i de
17.30 a 20.30, tret dels divendres capvespre, que
és obert de 19.00 a 23.00 h.

ESCOLA D'ADULTS DE FERRERIES
Podeu consultar l'oferta formativa del curs 20122013 al bloc:
http://escolaadultsferreries.blogspot.com.es/

AJUNTAMENT DE FERRERIES

