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CALENDARI DE FIRES I MERCATS DE LES ILLES BALEARS  2011 
 

 
MERCATS SETMANALS A L’ILLA D’EIVISSA 

 
Santa Eulària  
des Riu: el dimecres, mercat artesanal, a punta d’Arabí, es Canar (de 10 a 19 h). 
 el dissabte, mercat artesanal, a la carretera de Sant Carles (de 10 a 22 h). 

 

 
 

MERCATS ESTACIONALS A L’ILLA D’EIVISSA 
 
Eivissa: d’abril a desembre: dissabte i diumenge, mercat de productes locals d’Eivissa, al Mercat Vell, 

plaça de la Constitució (de 10 a 21 h). 
 de maig a octubre: diàriament, mercat del port, al port d’Eivissa (de 17 a 24 h). 

 de maig a octubre: diàriament, mercat de ses Figueretes, al passeig de ses Pitiüses (de 17 a 24 h). 
 de juny a setembre: el dijous, tallers artesanals al pati d’armes de l’Ajuntament d’Eivissa  (de 18 a 

22 h). 
 de l’1 al 30 de desembre: diàriament, mercat de Nadal, al passeig de Vara del Rei (de 10 a 24 h). 

 
Sant Antoni  
de Portmany: de maig a setembre: el dissabte, tallers d’artesania a l’Espai Cultural Molí d’en Simó, al carrer de 

l’Estrella (de 18 a 22 h). 
 de maig a octubre: diàriament, mercat al passeig de les Fonts (de 18 a 24 h). 

 de gener a abril i de novembre a desembre: el diumenge, mercat al passeig de les Fonts (de 10 a 
14 h). 

 
 
Sant Joan  
de Labritja: de l’1 de juny al 30 de setembre: el dijous, mercat de Sant Miquel, a la plaça de Sant Miquel (de 

18 a 22 h). 
 
Sant Josep  

de sa Talaia: de l’1 de maig al 31 d’octubre: diàriament, mercat al carrer des Caló de Sant Agustí des Vedrà 
(de 19 a 23 h). 

 del 25 de maig al 30 de setembre: diàriament, mercat a la platja d’en Bossa de Sant Jordi de ses 
Salines (de 19 a 23 h). 

 
Santa Eulària  
des Riu: de maig a octubre: diàriament, mercat  al passeig de l’Alamera (de 10 a 21 h). 

 


