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Benvolgudes mercadalenques i mercadalencs,

Com ja deveu saber, tenc el privilegi de representar enguany l’Ajuntament a la Qualcada de Sant Martí, i açò farà que tengui 
l’honor de poder viure les festes des d’un lloc certament privilegiat.

Seran, sens dubte, dos dies que em faran sentir més orgullós que mai de ser mercadalenc i em faran estimar més que mai 
aquest poble nostre i la seva gent.

Seran dos dies de sentiments i emocions que per força han de quedar gravats en el meu record ja per sempre. I és per açò, 
davant la responsabilitat que se m’encomana com a caixer batle, que esper ser un bon caixer batle i representar de la millor 
manera possible el nostre Ajuntament.

Així mateix, i com a regidor de Festes, desitj de tot cor que el programa de festes que amb tant d’esforç i dedicació hem 
maldat a confeccionar per a aquests dies assenyalats sigui del gust de tothom. Petits i grans, tots mereixem uns dies de festa 
i d’entreteniment amb la companyia de les nostres famílies, veïns i visitants.

Finalment, i ho dic de manera molt seriosa, us vull demanar que ens ajudeu a respectar i a fer respectar la nostra festa i que 
en tot moment es faci complir allò que estableixen els Protocols de les festes de Sant Martí i el gran mirament que s’ha de 
tenir envers els qui en són els protagonistes: els caixers i els cavalls. Estic segur que en aquesta tasca tan important els meus 
companys de la Junta de Caixers, així com la Qualcada tota, del més novell al més veterà, ens ajudaran a fer de Sant Martí 
la millor de les festes possibles.

A totes les mercadalenques i mercadalencs: molt bones festes i visca Sant Martí!

Lluís Arjona Camps, Regidor de Festes i caixer batle

Salutació
Arriben de nou les festes de Sant Martí, el moment més esperat de l’any per totes les mercadalenques i els mercadalencs. 
Arriben els dies més intensos i emocionants de tot l’any per viure i conviure amb tots els nostres vesins la festa d’un poble que 
s’identifica amb la terra, la seva història i les seves tradicions.

Sant Martí és especial perquè ens aporta elements heretats de la nostra herència pagesa, perquè incorpora l’empenta i 
l’esforç de les associacions i entitats en la confecció d’un programa d’actes intens i divers; però és, per damunt de tot, la 
síntesi de la idiosincràsia d’un poble que treballa incansablement per tenir un entorn millor i que quan fa festa la sap viure i 
compartir d’una manera envejable.

Des d’aquest sentiment de poble, de comunitat, amb què ben segur ens  identificam tots, us anim que ens ajudeu un any 
més a fer que de manera molt especial aconseguim que el sopar de vesins sigui el reflex d’un poble unit i entusiasmat, ple-
nament bolcat en la celebració de la nostra festa patronal. Per açò, des de l’Ajuntament, us demanam que faceu extensiva 
la convidada a tants mercadalencs com pugueu i que animeu tots els nouvinguts a compartir taula a la plaça Pare Camps 
com a forma d’integrar-se en la nostra comunitat.

Festa, revetles, jocs, cavalls i tantes coses més... És ben bé açò, aquest Sant Martí nostre; però en totes les llars des Mercadal, 
en totes les famílies, també serà bo en aquestes festes que tinguem un moment per al record i la memòria dels qui malau-
radament no hi podran ser.

Finalment, des de la responsabilitat de la Batlia, permeteu-me així mateix que us demani prudència. Açò vol dir que hem de 
saber viure la festa, sí, amb gran intensitat, però sempre evitant riscos i incidents que després hàgim de lamentar.

De tot cor, idò, us desitjam que aquestes festes que ara encetam siguin una vegada més les millors de les festes possibles i 
que gaudiu de tot cor aquest intens programa que us presentam i que amb l’esforç de tanta i tanta gent hem pogut con-
feccionar.

Molt bones festes de Sant Martí a tothom!

Francesc Ametller Pons, Batle des Mercadal
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L’objecte d’estudi de la investigació serà la gestió 
sostenibilista que la societat pre-industrial merca-
dalenca feia de l’aigua de pluja. Es proposa re-
descobrir una bella i subtil història, encara evident 
al nostre entorn si mirem amb atenció, de mutu 
acord i apoderament entre l’ésser humà i la bi-
osfera. Una convivència de recíproca ajuda tre-
mendament específica i perfectament adaptada 
a les característiques ambientals i climàtiques de 
Menorca que va permetre durant segles habitar 
l’illa sense haver-la de malmetre.

L’anàlisi es realitzarà a tres escales diferents - la de 
l’objecte construït, la de la ciutat i la del territori – i 
posarà en evidència com els nuclis poblacionals 
històrics i el territori rural menorquí feien (i en al-
guns casos encara fan) quelcom molt semblant 
al que fan els aljubs, gestionar de manera sosteni-
ble en el temps i sense malmetre el medi ambient 
l’aigua dolça d’un determinat indret per satisfer 
les necessitats humanes.

ALJUBS

S’analitzaran alguns aljubs de Mercadal, prestant 
especial atenció al gran aljub municipal que es 
documentarà amb tot detall. El seu estudi es re-
alitzarà entenent-los com a part d’una complexa 
estratègia que supera àmpliament la seva apa-
rença d’objectes aïllats i els posa en relació amb 

moltes altres coses. Em refereixo a la gestió en ci-
cles materials tancats (processos que no generen 
residus o els transformen de nou en recursos) dels 
serveis ambientals d’un determinat indret amb 
l’objectiu de fer-lo habitable. 

Les societats pre-industrials, abans de tenir accés 
a la gran quantitat d’energia que generen els 
combustibles fòssils en els que ara basem la nos-
tra existència (carbó, petroli i gas), satisfeien totes 
les seves necessitats vitals a través d’una sàvia 
gestió dels recursos naturals que existien al lloc 
que habitaven. Per tant, la seva supervivència de-
penia de la qualitat i la capacitat de “producció” 
del medi natural on vivien i la seva interacció amb 
ell evitava a tota costa el seu deteriorament. 

Aquestes societats orgàniques són immillorables 
models de sostenibilitat i els aljubs que van cons-
truir a Menorca, a més del seu interès com a singu-
lars construccions a mig camí entre l’adequació 
paisatgística i l’arquitectura, són eloqüents exem-
ples d’una gestió respectuosa d’un recurs natural 
de primera necessitat cada vegada més escàs, 
l’aigua dolça. 

POBLE

La investigació pretén demostrar com gestionava 
l’antic Mercadal l’aigua de pluja, estudiant com 

Els “Aljubs” de Mercadal
La cultura de l’aigua a la Menorca tradicional,
un model de gestió hídrica sostenible
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totes les cobertes del poble eren aprofitades com 
a superfícies captadores de l’apreciat recurs i in-
clús com els seus carrers conduïen les escorren-
ties cap a zones d’horts convertint-los en grans 
canals de rec. Llavors, des d’aquest punt de vista, 
podrem entendre els nuclis poblacionals històrics 
com grans aljubs.

Al Mercadal de no fa gaires anys quasi totes les 
cases tenien al seu darrera un hortet, un indret on 
es produïa bona part de l’aliment de la població i 
una important transformació. Als horts, amb la ne-
cessària ajuda de l’aigua de pluja captada, tot el 
residu orgànic de la població es transformava en 
un nou recurs, el nutrient de les plantes, tancant així 
un important cicle material del metabolisme urbà. 

TERRITORI

Tal com fan els aljubs, el territori rural menorquí 
també capta, emmagatzema i distribueix l’aigua 
de pluja que li cau. A part de poder associar tota 
l’illa a un gran aljub, on l’aqüífer seria el seu gran 
dipòsit, a aquesta escala s’analitzarà la importàn-
cia que la gestió de la pluja va tenir en la configu-
ració del paisatge rural de Menorca.

En tot el territori illenc, la dimensió i ubicació de 
les parets seques, síquies i canals no era en ab-
solut fortuïta. Tot el contrari, atenia a factors molt 
concrets associats a temes tan variats com evitar 
l’erosió del sòl, retenir l’aigua d’escorrentia, adap-
tar-se a una determinada topografia o portar l’ai-
gua cap a determinats indrets per poder-la em-
magatzemar.

Així com es feia a les superfícies rocoses capta-
dores d’aigua d’alguns aljubs, excavant canals a 
la pedra per dur tota la pluja cap a una cisterna, 
el camp menorquí pot entendre’s com una gran 
construcció gestora d’erosions, regs i escorrenties 
amb els seus nutrients associats.

La recerca pretén recuperar el coneixement tradi-
cional de la gestió de l’aigua a Menorca i posar-lo 
a l’abast de tothom per ajudar a proposar, en el 
present i un futur cada vegada més proper, millors 
maneres d’habitar el nostre entorn. Maneres que 
per assolir les nostres necessitats vitals no hagin 
de malmetre sistemàticament la qualitat del nos-
tre medi natural i, per tant, la nostra qualitat de 
vida.

Ferran Vizoso Rodríguez, 22.06.2013
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Dijous 5
A les 19 h, a Ca n’Àngel,
Inauguració de l’EXPOSICIÓ
“Recorregut vital”. 
Col·lecció d’aquarel·les, dibuixos i pintures de 
Magdalena Triay Riudavets.
La podreu visitar fins al 14 de juliol.
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 19 a 22 h, 
dimarts i dijous de 10.30 a 13.30 h

Dissabte 6
A partir de les 21 h, al poliesportiu,
PATINATGE: festival commemoratiu dels 20 anys 
de l’Escola de Patinatge des  Mercadal. 
Ho organitza: Escola de Patinatge i Ajuntament 
des Mercadal. 

A partir de les 22 h,  a la plaça Constitució, 
Celebració del 1r aniversari de l’ASSOCIACIÓ DE 
BALLS DES MERCADAL, amb l’actuació musical 
del grup Oasis.

Diumenge 7
A les 20.30 h, a la plaça Pare Camps, 
GRAN PASAREL·LA DE MODELS DES MERCADAL.
Ho organitza: Associació de Comerciants des 
Mercadal.

Dilluns 8
A les 20 h,  plaça Pare Camps, 
Exhibició de GIMNÀSTICA RÍTMICA.

A partir de les 21.30 h, al pati del col·legi  públic 
Mare de Déu del Toro, 
Nit de CINEMA INFANTIL a la fresca. 

Dimarts 9
A les 20.30 h, a la plaça Pare Camps,
SUBHASTA d’objectes antics, curiosos i de col-
leccionisme. 
El 10 % de les vendes es destinarà a l’associació 
ASPANOB.
L’exposició estarà oberta a partir de les 19.30 h. 

Dimecres 10 
A partir de les 19.30 h,  a la plaça Pare Camps, 
Activitat familiar amb el GRAN  JOC DE L’OCA, a 
càrrec de Sa Xaranga.  

A les 21 h,  a la plaça Pare Camps, SOPAR SO-
LIDARI organitzat per Creu Roja des Mercadal. 
Hi haurà venda de menjar i la recaptació es 
destinarà a ajudar les persones del poble que 
més ho necessiten. Ho organitza: Creu Roja des 
Mercadal. 

Dijous 11
A les 19 h, a la plaça Pare Camps i al carrer Nou, 
MERCAT ARTESÀ des Mercadal. Tot de productes 
i especialitats d’elaboració artesana, tothom 
n’hi trobarà del seu gust. 

A les 20.30 h, a la plaça Pare Camps,

Sant Martí 2013
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Actuació del trio de jazz LUIS GONZÁLEZ TRIO, 
amb la col·laboració de Cris Juanico.

Divendres 12
A les 19 h, a la Sala Multifuncional, 
Lliurament dels PREMIS I MENCIONS ESPECIALS 
del CONCURS DE DIBUIX I FOTOGRAFIA SANT 
MARTÍ 2013, que aquest any han estat per a Lau-
ra Moiure i Ramón Reyes, respectivament. 
En acabar, lliurament del V Premi de Pintura Sant 
Martí-Sant Antoni.

A les 21 h, a la plaça Pare Camps, 
CONCERT de la Banda des Mercadal, sota la di-
recció de Litus Arguimbau. 

Dissabte 13
A les 12 h,  acte institucional 
d’INAUGURACIÓ de la nova ESCOLA DE MÚSICA. 
La  Banda Municipal des Mercadal amenitzarà 
l’acte, que acabarà amb una petita picada per 
a tots els assistents. Vos hi esperam! 

A partir de les 13 h,  FESTA DE SES CANYES VERDES 
del Club de Jubilats i Pensionistes del municipi. 
A les 13 hores, MISSA a l’església parroquial de 
Sant Martí i, seguidament, dinar de ses canyes 
verdes al restaurant Jeni. 
A les 17 h, al polígon industrial des Mercadal,
CURSA CICLISTA per eliminatòries. 
XXIII TROFEU FESTES DE SANT MARTÍ 2013. Circuit 
urbà de 1.000 m.
Inscripció: a Ca n’Àngel, una hora abans de la 
cursa; i lliurament de trofeus en finalitzar.
Ho organitza: Club Ciclista Centre de s’Illa.

A partir  de les 17 h, al poliesportiu, 
I Trofeu Sant Martí  de KICK BOXING I BOXE.

A partir de les 17.30 h, al Recinte Firal,  
XIII Torneig de PETANCA Sant Martí 2013. 

A les 20 h, al club hípic Ses Ramones, 
VIII TROBADA DE CAVALLS Sant Martí 2013. Bona 
música, begudes a preus populars i molt bon 
ambient. No us  ho perdeu!
Ho organitza: grup de joves cavallers i cavalle-
resses del club. 

A partir de les 22 h, a la plaça Pare Camps,
CONCERT JOVE, amb la participació de dife-
rents grups de rock de Menorca.
Ho organitza: Casal de Joves des Mercadal, 
AJIC i Ajuntament des Mercadal. 

A les 21 h , a la Sala Multifuncional.  Actuació 
teatral: DOCE HOMBRES SIN PIEDAD. Entrada an-
ticipada a la llibreria Monte Toro.

A partir de les 22 h,  BALL a la plaça Constitució,  
Amb l’actuació musical de “Jesus Música de ball”. 

Diumenge 14
A partir de les 9 h, al camp de tir Ses Moletes,
TIR al PLAT, a càrrec de tiradors locals i aficionats 
de tota l’illa.
Lliurament de trofeus en finalitzar la competició 
al Centre de Convencions.
L’acte està organitzat per la Societat de Tiradors 
al Plat des Mercadal i patrocinat per l’Ajunta-
ment. 
A partir de les 9.30 h,  XIII Torneig Petanca Sant 
Martí 2013, 
En acabar, es farà l’entrega de premis i una pi-
cada.

A partir de les 10 h i fins a les 14 h, a la piscina 
municipal,
“MULLA’T per L’ESCLEROSI MÚLTIPLE”. La piscina 
estarà oberta a tot el públic durant el matí en 
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suport de l’Associació per l’Esclerosi Múltiple.
Animau-vos a col·laborar-hi! 

A les 21 h,  a la  placeta de l’església, 
VETLADA DE GLOSAT. Venda de coques a la pla-
ceta mateix per recaptar fons per a la restaura-
ció del campanar.
Ho organitza: Parròquia de Sant Martí. 

Dilluns 15
A les 19 h, Cursa Popular Sant Martí.

A les 20.30 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament 
des Mercadal, PRESENTACIÓ DEL LLIBRE Manu-
el Luque. Charlas escritas. A càrrec de l’autor, 
Manuel Cañas. Llibre editat per la revista Xerra 
i Xala.

Dimarts 16
A partir de les 19 h, al carrer Major,
PINTURA a la FRESCA, a càrrec dels alumnes de 
l’Escola de Pintura de l’Associació PUNT@RT. 
Totes les persones interessades estan convida-
des a participar-hi. 
A les 21 h, a la plaça Pare Camps, 
Actuació de la Coral del Club de Jubilats del 
carrer Vasallo de Maó.
Hi col·labora: Club de Jubilats des Mercadal. 

Dimecres 17
A les 21 h, a la plaça Pare Camps,
XIV SOPAR de VESINS i ball amb el conjunt REYNÉS. 
Ens agradaria que féssiu extensiva aquesta con-
vidada a tots els mercadalencs i mercadalen-
ques que viuen fora del nostre municipi. 
Per apuntar-vos-hi: a l’Ajuntament fins al dimarts 
dia 16. 

(Agrairíem a totes les famílies i a tothom en ge-
neral que esperin a agafar taula fins que la bri-
gada municipal les tengui totes muntades, que 
serà devers les 14 h del mateix dia del sopar. 
Moltes gràcies.)

Dijous 18
A les 19 h, al carrer Nou i la plaça Pare Camps,
MERCAT ARTESÀ des Mercadal. 
Varietat de productes típics d’elaboració artesa-
na. 

A les 19 h, al pati del col·legi públic Mare de Déu 
del Toro, 
passarem una bona estona amb l’espectacle 
infantil EL GRAN PEPOT . 

A les 21.30 h, a la Sala Multifuncional, 
CONCERT amb Maria Camps i Pere Arguimbau. 
Presentació del segon disc Youkali Intim. 
Entrada anticipada: 8 euros, a la llibreria Monte 
Toro.

Divendres 19
A les 19 h, a la plaça Pare Camps, 
música i balls infantils a càrrec del grup PINYETA 
PINYOL.

A les 20 h, al Centre de Convencions
des Mercadal
PREMI D’INVESTIGACIÓ DES MERCADAL
I FORNELLS 2013.
presentació del projocte guanyador: ELS 
“ALJUBS” DE MERCADAL . La cultura de l’aigua 
a la Menorca tradicional, un model de gestió 
hídrica sostenible. L’autor, Ferran Vizoso 
Rodríguez, dissertarà sobre el contingut del seu 
treball.
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A les 22.30h, a la plaça Pare Camps,
BALL des PASTISSET, amb l’orquestra OASIS.
I després, revetla amb el grup mercadalenc 
BLACK PEARL.
Hi col·labora: Comissió de Festes de Sant Nicolau.

Dissabte 20
A les 10 h, davant la Sala Multifuncional, i men-
tre tots els fillets i filletes mercadalencs esperen 
els gegants: pintada de cartells de felicitació 
de les festes. Els cartells es penjaran després 
pels carrers del poble. Recomanam que la 
gent petita vénguin amb roba vella... per po-
der xalar més!
Ho organitza: Creu Roja des Mercadal.

A les 11 h, Circuit entre illes. Ruta 2: de l’illa des 
Porros a cala Viola, 2.070 m. Inscripcions a www.
elitechip.net

A les 12 h,  ARRIBADA DELS GEGANTS DES MER-
CADAL, en Martí i na Maria, que sortiran del Re-
cinte Firal. Els esperarem devora el teatre i tots 
junts anirem fins a les portes de l’Ajuntament 
acompanyats per la Banda de Música des 
Mercadal. 

A les 17 h, REPIC DE CAMPANES. I serà quan el 
fabioler, Francesc Gomila Pons, anirà a l’Ajunta-
ment a demanar permís per començar la festa 
i hi sonarà el primer toc de fabiol.

Seguidament, passarà a recollir la caixera so-
breposada, Catalina Barber Villalonga, i junts 
aniran a cercar la bandera a l’Ajuntament. Tot 
seguit, aniran replegant els altres caixers de 
la Qualcada fent voltes pels carrers de la vila. 
Al llarg del seu recorregut recolliran, dels seus 
respectius domicilis, el caixer pagès, Joan Mar-
quès Servera i el caixer casat, Jaume Villalonga 
Carreras.

Al mateix temps es durà a terme la cercavila 
amb la Banda des Mercadal, dirigida per Litus 
Arguimbau. Els acompanyaran els gegants i 
capgrossos i passaran pels carrers principals 
de la població juntament amb la Colla de Ge-
ganters de Maó.

A les 18 h, recollida del caixer capellà, Rev. 
Joan Tutzó Sans, a la plaça de l’Església; tot se-
guit aniran al carrer Major núm. 5  per recollir-hi 
el caixer batle, Lluís Arjona Camps, que és qui 
ha de presidir la Qualcada.

Una volta s’haurà completat la comitiva, es di-
rigiran a l’Ajuntament, on el caixer batle rebrà 
de mans de Francesc Ametller Pons,  batle del 
municipi, el bastó que l’acredita com a màxi-
ma autoritat de la Qualcada.

Llavors seguiran el recorregut pels carrers del 
poble fins a arribar a la plaça Constitució, on a 
les 19 h hi tindrà lloc el tradicional JALEO.

En acabar, es farà EL CARAGOL pels carrers 
cèntrics del poble.

A les 23.45 h, a l’església de Sant Martí,
Celebració de les SOLEMNES COMPLETES, amb 
l’assistència de caixers, caixeres i autoritats. Du-
rant aquest acte, els caixers més joves reparti-
ran les tradicionals candeletes. (És típic dur-la 
encesa fins a arribar a la Beguda de Caixers.)

Acabat l’acte, RECEPCIÓ OFICIAL per a auto-
ritats i convidats, a l’Ajuntament; i tot seguit hi 
haurà la Beguda per als caixers de la Qualca-
da  al mateix Ajuntament.

A partir de la 01.00 h, a la plaça Pare Camps, 
la festa segueix amenitzada amb la música de 
J.L. Febre. 
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Diumenge 21
A les 8.30 h, DIANA a càrrec de la Banda de Tam-
bors i Cornetes de Dalt Sant Joan. 

A les 9 h, sortida del fabioler, que farà el mateix 
camí que el dia anterior per iniciar el recorregut 
dels carrers de la població.

A les 11.00 h, a la plaça Constitució, JALEO i lliura-
ment de canyes verdes. 

Seguidament, MISSA SOLEMNE a l’església de Sant 
Martí amb l’assistència de caixers i autoritats, en el 
transcurs de la qual es repartirà l’aigua-ros.

En acabar la missa: recepció a la Sala que oferirà 
l’Ajuntament als caixers i a la resta del poble. Du-
rant aquest acte, el batle rebrà la bandera de part 
de la caixera sobreposada.

Després d’aquesta recepció, els caixers acompa-
nyaran el caixer batle i el caixer capellà fins als 
seus domicilis corresponents per acomiadar-se’n i 
es farà el darrer toc de fabiol.

Al capvespre, els caixers més joves aniran a repartir 
l’aigua-ros per les cases del poble.

A les 19.30 h,  a la plaça Pare Camps, 
Actuació circense a càrrec del grup IMPULSE. 

A les 21 h, a la plaça Pare Camps, 
ACTUACIÓ MUSICAL amb MOMENTS A COR. 

A les 23.00 h, a la plaça Pare Camps,
REVETLA amb l’actuació de l’orquestra HURACÁN. 

Dilluns 22
A partir de les 10 h i fins a les 18 h, a la piscina mu-
nicipal, JORNADA de PORTES OBERTES 

A les 11h,
MISSA en record dels naturals i vesins des Mercadal 
que han mort en el transcurs de l’any. 

A les 12 h, al pati de l’escola del CP Mare de Déu 
del Toro, 
FESTA INFANTIL DE L’ESPUMA, activitat per a fillets 
i filletes majors de 7 anys. Els menors han d’anar 
acompanyats tota l’estona d’un adult que se’n faci 
responsable.

A les 18.30 h, a la plaça Constitució,
JOCS POPULARS per a petits i grans. Veniu a partici-
par-hi jugant als jocs més tradicionals de sempre, 
presentats per en J.L. Febrer. 
Aquests jocs es faran gràcies a la col·laboració de 
la Comissió de Festes de Sant Martí. (es recorda 
que si és possible els petits vénguin  acompanyats 
d’un adult) 

A les 22 h, FOCS ARTIFICIALS.
L’espectacle pirotècnic serà a la zona pública de 
ses Alzines.

A les 22.30 h ,  a la plaça Pare Camps, 
Gran Concert amb el grup JUKEBOX Band Menor-
ca, que ens oferiran l’espectacle “Obrim avui”, amb 
un gran repertori de música pop espanyol dels 
anys 80.
Vos hi esperam a tots i a totes!

En acabar, revetla de final de festes  a càrrec del 
grup Oasis.

Dimecres 24 
A les 20 h,  a la plaça Pare Camps i carrer Nou,
Espectacle familiar al carrer:  BUGUI – BUGUI, APOL-
LO 19! de la companyia Festuc Teatre.
Amb la col·laboració de la Xarxa de Teatre Infantil 
de les Illes Balears i el patrocini de l’Obra Social de 
“La Caixa” 
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Jordi Moure Carreras,
menció especial 1r curs

Jacint Pons Coll,
menció especial 2n curs
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Paula Pérez
Santolaya,
menció especial 3r curs

Ana Pons Coll,
menció especial 4t curs
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Iker Pons Bosch,
menció especial 5è curs

Ocántomi González
Valdés,
menció especial 6è curs
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Joana Carreras Martí,
guanyadora del premi de dibuix de les Festes de Sant Martí 2013, categoria adults
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Apreciadas mercadalenques y mercadalencs,

Como ya sabréis, tengo el privilegio de representar este año al Ayuntamiento en la Qualcada de Sant Martí, y esto hará que 
tenga el honor de poder vivir las fiestas desde un lugar ciertamente privilegiado.

Serán, sin duda, dos días que me harán sentir más orgulloso que nunca de ser mercadalenc y me harán amar más que 
nunca este pueblo nuestro y su gente.

Serán dos días de sentimientos y emociones que por fuerza deben quedar grabados en mi recuerdo ya para siempre. Y es 
por esto, ante la responsabilidad que se me encomienda como caixer batle, que espero ser un buen caixer batle y represen-
tar de la mejor manera posible nuestro Ayuntamiento.

Asimismo, y como concejal de Fiestas, deseo de todo corazón que el programa de fiestas que con tanto esfuerzo y dedica-
ción hemos procurado confeccionar para estos días señalados sea del gusto de todos. Pequeños y mayores, todos merece-
mos unos días de fiesta y de entretenimiento con la compañía de nuestras familias, vecinos y visitantes.

Finalmente, y lo digo de manera muy seria, quiero pedir que nos ayudéis a respetar y a hacer respetar nuestra fiesta y que 
en todo momento se haga cumplir lo establecido en los Protocolos de las fiestas de Sant Martí y el gran esmero que se debe 
tener hacia los que son los protagonistas: los cavallers y los caballos. Estoy seguro de que en esta tarea tan importante mis 
compañeros de la Junta de Caixers, así como la Qualcada toda, del más novato al más veterano, nos ayudarán a hacer de 
este Sant Martí el mejor posible.

A todas las mercadalenques y mercadalencs: felices fiestas y viva Sant Martí!

Lluís Arjona Campos, concejal de Fiestas y caixer batle

Salutación
Llegan de nuevo las fiestas de Sant Martí, el momento más esperado del año para todas las mercadalenques y los merca-
dalencs. Llegan los días más intensos y emocionantes de todo el año para vivir y convivir con todos nuestros vecinos la fiesta 
de un pueblo que se identifica con la tierra, su historia y sus tradiciones.
Sant Martí es especial porque nos aporta elementos heredados de nuestro legado campesino, porque incorpora el empuje 
y el esfuerzo de las asociaciones y entidades en la confección de un programa de actos intenso y diverso, pero es, por en-
cima de todo, la síntesis de la idiosincrasia de un pueblo que trabaja incansablemente para tener un entorno mejor y que 
cuando hace fiesta la sabe vivir y compartir de una manera envidiable. 
Desde este sentimiento de pueblo, de comunidad, con la que seguro nos identificamos todos, os animo a que nos ayudéis 
un año más a que de manera muy especial consigamos que la cena de vecinos sea el reflejo de un pueblo unido y entu-
siasmado, plenamente volcado en la celebración de nuestra fiesta patronal. Por ello, desde el Ayuntamiento, os emplazamos 
a  que hagáis extensiva la invitación a tantos mercadalencs como sea posible y que animéis a todos los recién llegados a 
compartir mesa en la plaza Pare Camps como forma de integrarse en nuestra comunidad.
Fiesta, verbenas, juegos, caballos y tantas cosas más ... Ciertamente esto es nuestro Sant Martí, pero en todos los hogares 
de Es Mercadal, en todas las familias, también será bueno en estas fiestas que tengamos un momento para el recuerdo y la 
memoria de quienes lamentablemente no podrán estar.
Finalmente, desde la responsabilidad de la Alcaldía, permitidme asimismo que solicite prudencia. Esto quiere decir que de-
bemos saber vivir la fiesta, sí, con gran intensidad, pero siempre evitando riesgos e incidentes que después tengamos que 
lamentar.
De todo corazón, pues, os deseamos que estas fiestas que ahora inauguramos sean una vez más las mejores de las fiestas 
posibles y que disfrutéis de todo corazón este intenso programa que os presentamos y que con el esfuerzo de tanta y tanta 
gente hemos podido confeccionar. 
Felices fiestas  de Sant Martí para todos!

Francesc Ametller Pons, Alcalde de Es Mercadal
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Viernes 5
A las 19 h, a Ca n’Àngel,
Inauguración de la EXPOSICIÓN
“Recorregut vital”. 
Colección de acuarelas, dibujos i pinturas de 
Magdalena Triay Riudavets.
La podréis visitar hasta el 14 de julio.
Horario: lunes, miércoles y viernes de 19 a 22 h, 
martes y jueves de 10.30 a 13.30 h

Sábado 6
A partir de las 21 h, en el polideportivo,
PATINAJE: festival conmemorativo de los 20 años 
de la Escuela de Patinaje de Mercadal.
Organiza: Escuela de Patinaje y Ayuntamiento 
de Es Mercadal. 

A partir de las 22 h,  en la plaça Constitució, 
Celebración del 1 aniversario de la ASSOCIACIÓ 
DE BALLS DES MERCADAL, con la actuación musi-
cal del grupo Oasis.

Domingo 7
A las 20.30 h, en la plaza Pare Camps,
GRAN PASARELA DE MODELOS DE ES MERCA-
DAL.
Organiza: Asociación de Comerciantes de Es 
Mercadal.

Lunes 8
A las 20 h, plaza Pare Camps,

Exhibición de gimnasia rítmica.
A partir de las 21.30 h, en el patio del colegio 
público Virgen del Toro,
Noche de CINE INFANTIL al aire libre.

Martes 9
A las 20.30 h, en la plaza Pare Camps,
SUBASTA de objetos antiguos, curiosos y de co-
leccionismo.
El 10% de las ventas se destinará a la asociación 
ASPANOB.
La exposición estará abierta a partir de las 
19.30 h. 

Miércoles 10 
A partir de las 19.30 h, en la plaza Pare Camps,
Actividad familiar con el GRAN JUEGO DE LA 
OCA, a cargo de Sa Xaranga. 

A las 21 h, en la plaza Pare Camps, CENA SOLI-
DARIA organizado por Cruz Roja de Es Merca-
dal. Habrá venta de comida y la recaudación 
se destinará a ayudar a las personas del pueblo 
que más lo necesitan. Organiza: Cruz Roja de Es 
Mercadal.

Jueves 11
A las 19 h, en la plaza Pare Camps y en la calle 
Nueva,
MERCADO ARTESANO de Es Mercadal. Todo tipo 
de productos y especialidades de elaboración 

Sant Martí 2013
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artesana, todos encontraréis alguna de vuestro  
agrado. 

A las 20.30 h, a la plaça Pare Camps,
Actuación del trío de jazz LUIS GONZÁLEZ TRÍO, 
con la colaboración de Cris Juanico.

Viernes 12
A las 19 h, en la Sala Multifuncional,
Entrega de los PREMIOS Y MENCIONES ESPECIA-
LES del CONCURSO DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA 
Sant Martí 2013, que este año han sido para 
Laura Moure y Ramón Reyes, respectivamente.

Al terminar, entrega del V Premio de Pintura Sant 
Martí-Sant Antoni.

A las 21 h, en la plaza Pare Camps, 
CONCIERTO de la Banda de Es Mercadal, bajo 
la dirección de Litus Arguimbau. 

Sábado 13
A las 12 h, acto institucional
de INAUGURACIÓN de la nueva
ESCUELA DE MÚSICA.
La Banda Municipal de Es Mercadal amenizará 
el acto, que terminará con un pequeño aperiti-
vo para todos los asistentes. Os esperamos! 

A partir de las 13 h, FIESTA DE LAS CAÑAS VERDES
del Club de Jubilados y Pensionistas del muni-
cipio.
A las 13 horas, MISA en la iglesia parroquial de 
Sant Martí y, seguidamente, comida de las ca-
ñas verdes en el restaurante Jeni.
A las 17 h, en el polígono industrial de Es Merca-
dal, CARRERA CICLISTA por eliminatorias.
XXIII TROFEO FIESTAS SANT MARTÍ 2013. Circuito 
urbano de 1.000 m.

Inscripción: en Ca n’Àngel, una hora antes de la 
carrera, y entrega de trofeos al finalizar.
Lo organiza: Club Ciclista Centre de s’Illa.

A partir  de las 17 h, en el polideportivo, 
I Trofeu Sant Martí  de KICK BOXING y BOXEO.

A partir de las 17.30 h, en el Recinto Ferial,
XIII Torneo de PETANCA Sant Martí 2013.

A las 20 h, en el club hípico Ses Ramones,
VIII ENCUENTRO DE CABALLOS Sant Martí 2013. 
Buena música, bebidas a precios populares y 
muy buen ambiente. No se lo pierda!
Lo organiza: grupo de jóvenes cavallers y cava-
lleresses del club.

A partir de las 22 h, en la plaza Pare Camps,
CONCIERTO JOVEN, con la participación de di-
ferentes grupos de rock de Menorca.
Organiza: Casal de Jóvenes de Es Mercadal, 
AJIC y Ayuntamiento de Es Mercadal.

A las 21 h, en la Sala Multifuncional. Actuación 
teatral: Doce hombres sin piedad. Entrada anti-
cipada en la librería Monte Toro.

A partir de las 22 h, BAILE en la plaza Constitu-
ción,
Con la actuación musical de “Jesús Música de 
baile”.

Domingo 14
A partir de las 9 h, en el campo de tiro Ses Mo-
letes, Tiro al plato, a cargo de tiradores locales y 
aficionados de toda la Isla.
Entrega de trofeos al finalizar la competición en 
el Centro de Convenciones.
El acto está organizado por la Sociedad de Tira-
dores al plato de Es Mercadal y patrocinado por 
el Ayuntamiento.
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A partir de las 9.30 h, XIII Torneo Petanca Sant 
Martí 2013,
Al finalizar, se hará la entrega de premios y una 
picada.

A partir de las 10 h y hasta las 14 h, en la piscina 
municipal, “Mójate por la esclerosis múltiple”. La 
piscina estará abierta a todo el público durante 
la mañana en apoyo a la Asociación para la 
Esclerosis Múltiple.
Anímate a colaborar con ella!

A las 21 h, en la placita de la iglesia,
VELADA DE GLOSAT. Venta de ‘cocas’ en la mis-
ma plaza para recaudar fondos para la restau-
ración del campanario.
Organiza: Parroquia de Sant Martí.

Lunes 15
A las 19 h, Carrera Popular Sant Martí.

A las 20.30 h, en la Sala de Plenos del Ayunta-
miento de Es Mercadal, PRESENTACIÓN DEL LI-
BRO “Manuel Luque. Charlas escritas”. A cargo 
del autor, Manuel Cañas. Libro editado por la 
revista “Xerra i Xala”.

Martes 16
A partir de las 19 h, en la calle Major,
PINTURA la FRESCA, a cargo de los alumnos
de la Escuela de Pintura de la Asociación
PUNT@RT.
Todas las personas interesadas están invitadas 
a participar.

A las 21 h, en la plaza Pare Camps,
Actuación de la Coral del Club de Jubilados de 
la calle Vasallo de Maó.
Colabora: Club de Jubilados de Es Mercadal. 

Miércoles 17
A las 21 h, en la plaza Pare Camps,
XIV CENA de VECINOS y baile con el conjunto 
REYNÉS.
Nos gustaría que hicierais extensiva esta invita-
ción a todos los mercadalencs y mercadalen-
ques que viven fuera de nuestro municipio.
Para apuntarse a ella: en el Ayuntamiento hasta 
el martes día 16.
(Agradeceríamos a todas las familias y a todos 
en general que esperen para coger mesa a 
que la brigada municipal las tenga todas mon-
tadas, que será hacia las 14 h del mismo día de 
la cena. Muchas gracias.)

Jueves 18
A las 19 h, en la calle Nueva y la plaza Pare 
Camps,
MERCADO ARTESANO de Es Mercadal.
Variedad de productos típicos de elaboración 
artesana.

A las 19 h, en el patio del colegio público Virgen 
del Toro,
pasaremos un buen rato con el espectáculo in-
fantil EL GRAN Pepot.

A las 21.30 h, en la Sala Multifuncional,
CONCIERTO con María Campos y Pere Arguim-
bau.
Presentación del segundo disco Youkali Intim.
Entrada anticipada: 8 euros, en la librería Monte 
Toro.

Viernes 19
A las 19 h, en la plaza Pare Camps,
música y bailes infantiles a cargo del grupo Pin-
yeta Pinyol.
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A las 20 h, en el Centro de Convenciones
de Es Mercadal
PREMIO DE INVESTIGACIÓN DE ES MERCADAL
Y FORNELLS 2013.
Presentación del proyecto ganador: LOS “ALJI-
BES” DE ES MERCADAL. La cultura del agua en 
la Menorca tradicional, un modelo de gestión 
hídrica sostenible. El autor, Fernando Vizoso 
Rodríguez, disertará sobre el contenido de su 
trabajo.

A las 22.30 h, en la plaza Pare Camps,
Baile ‘des pastisset’, con la orquesta OASIS.
Y luego, verbena con el grupo mercadalenc 
BLACK PEARL.
Colabora: Comisión de Fiestas de Sant Nico-
lau.

Sábado 20
A las 10 h, ante la Sala Multifuncional, y mien-
tras todos los niños y niñas mercadalencs es-
peran los gigantes: pintada de carteles de feli-
citación de las fiestas. Los carteles se colgarán 
después por las calles del pueblo. Recomen-
damos que los pequeños vengan con ropa 
vieja ... para poder divertirnos más!
Organiza: Cruz Roja de  Es Mercadal.

A las 11 h, Circuito entre islas. Ruta 2: de la Illa 
des Porros en cala Viola, 2.070 m. Inscripciones 
en www.elitechip.net

A las 12 h, LLEGADA DE LOS GIGANTES DE ES 
MERCADAL, Martín y María, que saldrán del re-
cinto ferial. Los esperaremos junto al teatro y 
todos juntos iremos hasta las puertas del Ayun-
tamiento acompañados por la Banda de Mú-
sica de Es Mercadal.

A las 17 h, repique de campanas. Y será cuan-
do el Fabioler, Francisco Gomila Pons, irá al 

Ayuntamiento a pedir permiso para comenzar 
la fiesta y sonará el primer ‘toc de fabiol’.

Seguidamente, pasará a recoger a la caixera 
sobreposada, Catalina Barber Villalonga, y jun-
tos irán a buscar la bandera del Ayuntamiento. 
A continuación, irán incorporando a los otros 
caixers de la Qualcada dando vueltas por las 
calles de la villa. A lo largo de su recorrido irán 
a buscar, de sus respectivos domicilios, al cai-
xer pagès, Joan Marqués Servera y al caixer 
casat, Jaume Villalonga Carreras.

Al mismo tiempo se llevará a cabo el pasaca-
lles con la Banda de Es Mercadal, dirigida por 
Litus Arguimbau. Los acompañarán los gigan-
tes y cabezudos y pasarán por las calles prin-
cipales de la población junto con la Colla de 
Geganters de Maó.

A las 18 h, recogida del caixer capellà, Rev.. 
Joan Tutzó Sans, en la plaza de la Iglesia, a 
continuación irán a la calle Mayor n. 5 para re-
coger al caixer batle, Luis Arjona Campos, que 
es quien debe presidir la Qualcada.

Una vez se haya completado la comitiva, se di-
rigirán al Ayuntamiento, donde el caixer batle 
recibirá de manos de Francisco Ametller Pons, 
alcalde del municipio, el bastón que le acredi-
ta como máxima autoridad de la Qualcada.

Entonces seguirán el recorrido por las calles 
del pueblo hasta llegar a la plaza Constitu-
ción, donde a las 19 h tendrá lugar el tradicio-
nal JALEO.

Al finalizar, se hará EL CARAGOL por las calles 
céntricas del pueblo.

A las 23.45 h, en la iglesia de Sant Martí,
Celebración de las SOLEMNES COMPLETES, con 
la asistencia de caixers, caixeres y autoridades. 



20

Durante este acto, los caixers más jóvenes re-
partirán las tradicionales velas. (Es típico lle-
varla encendida hasta llegar a la Beguda de 
Caixers.)

Terminado el acto, RECEPCIÓN OFICIAL para 
autoridades e invitados, en el Ayuntamiento, y 
seguidamente se ofrecerá la Beguda para los 
caixers de la Qualcada en el mismo Ayunta-
miento.

A partir de la 01.00 horas, en la plaza Pare 
Camps, la fiesta sigue amenizada con la músi-
ca de JL Febre. 

Domingo 21
A las 8.30 h, DIANA a cargo de la Banda de 
Tambores y Cornetas de Dalt Sant Joan.

A las 9 h, salida del fabioler, que hará el mismo 
camino que el día anterior para iniciar el reco-
rrido por las calles de la población.

A las 11.00 h, en la plaza Constitución, JALEO y 
entrega de cañas verdes.

Seguidamente, MISA SOLEMNE en la iglesia de 
Sant Martí con la asistencia de caixers y auto-
ridades, en el transcurso de la cual se repartirá 
el ‘aigua-ros’.

Al terminar la misa: recepción en la Sala que 
ofrecerá el Ayuntamiento a los caixers y al resto 
del pueblo. Durante este acto, el alcalde reci-
birá la bandera de parte de la caixera sobre-
posada.

Después de esta recepción, los caixers acom-
pañarán al caixer batle y al caixer capellà 
hasta sus domicilios correspondientes para 
despedirse y se hará el ‘último toc de fabiol’.

Al atardecer, los caixers más jóvenes irán a re-
partir el ‘aigua-ros’ por las casas del pueblo.

A las 19.30 h, en la plaza Pare Camps, actua-
ción circense a cargo del grupo IMPULSE.

A las 21 h, en la plaza Pare Camps, 
ACTUACIÓN MUSICAL con MOMENTS A COR. 

A las 23.00 h, en la plaza Pare Camps,
VERBENA con la actuación de la orquesta HU-
RACÁN. 

Lunes 22
A partir de las 10 h y hasta las 18 h, en la pis-
cina municipal, jornadas de puertas abiertas

A las 11 h,
MISA en recuerdo de los naturales y vecinos de 
Es Mercadal que han muerto en el transcurso 
del año.

A las 12 h, en el patio de la escuela del CP Vir-
gen del Toro, FIESTA INFANTIL DE LA ESPUMA, ac-
tividad para niños y niñas mayores de 7 años. 
Los menores deben ir acompañados todo el 
tiempo por un adulto que se haga responsa-
ble.

A las 18.30 h, en la plaza Constitución, JUEGOS 
POPULARES para pequeños y grandes. Ven a 
participar jugando a los juegos más tradicio-
nales de siempre, presentados por JL Febre.
Estos juegos se harán gracias a la colabora-
ción de la Comisión de Fiestas de San Martín. 
(Se recuerda que si es posible los pequeños 
vengan acompañados de un adulto).

A las 22 h, FUEGOS ARTIFICIALES.
El espectáculo pirotécnico se hará en la zona 
pública de Ses Alzines.
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A las 22.30 h, en la plaza Pare Camps,
Gran Concierto con el grupo JUKEBOX Band 
Menorca, que nos ofrecerán el espectáculo 
“Obrim avui”, con un gran repertorio de músi-
ca pop española de los años 80.
Os esperamos a todos y todas!

Al terminar, verbena de fin de fiestas a cargo 
del grupo Oasis.

Miércoles 24 
A les 20 h,  en la plaza Pare Camps y calle Nue-
va, Espectáculo familiar en la calle: Bugui - Bu-
gui, APOLO 19! de la compañía Festuc Teatro.
Con la colaboración de la Red de Teatro Infan-
til de las Illes Balears y el patrocinio de la Obra 
Social de “la Caixa”
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AjuntAment des mercAdAl


