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CALENDARI DE FIRES I MERCATS DE LES ILLES BALEARS 2012  

 
 

MERCATS SETMANALS A L’ILLA DE MENORCA 
 
El dilluns: es Castell, Sant Lluís 
El dimarts: Maó  
El dimecres: es Castell, es Migjorn Gran, Sant Lluís 
El dijous:  Alaior 
El divendres: Ciutadella 
El dissabte: Ciutadella, Ferreries, Maó  
 

 
MERCATS ESTACIONALS A L’ILLA DE MENORCA 

 
Alaior: de maig a octubre: el dilluns i el dijous, mercat ambulant de Cala en Porter, a la plaça d’en 

Mevis (de 19 a 23 h). 
juliol i agost: el dimecres, mercat de nit, al nucli antic (de 19 a 23 h). 

 
es Castell: de juny a setembre: diàriament, mercat de Cales Fonts, a la rampa central de Cales Fonts (de 

20 a 2 h). 
  juliol i agost: dilluns, mercat creatiu artesanal, a la plaça de l’Esplanada (de 19 a 24 h). 
 
Ciutadella: de juny a setembre: diàriament, mercat de Capllonc, al carrer de Pere Capllonc (de 18 a 1 h). 

de juliol a setembre: el dilluns, mercat artesanal  (de 19 a 24 h). 
de juny a setembre: diàriament, Firac al carrer del Portal de la Mar.  

 
Ferreries: juliol i agost: el dimecres, mercat de nit de Cala Galdana (de 20 a 23 h). 
 
Maó: d’abril a octubre: diàriament, mercat ambulant al parc Rotxina, al port de Maó (de 10 a 20 h).  

  
es Mercadal: de maig a octubre: divendres, dissabte i diumenge, mercat al carrer de la Mar de Fornells (a 

partir de les 20 h). 
de maig a octubre: el dijous, mercat al carrer de les Roques de Fornells (de 8 a 14 h). 
de juny a setembre: el dilluns, mercat agroalimentari al carrer Major de Fornells (de 19 a 23 h). 
de finals de juny a principis de setembre: el dijous, mercat a la plaça del Pare Camps i al carrer 
Nou des Mercadal (de 19 a 22 h). 
d’octubre a maig: en diumenges alterns, mercat agroalimentari al carrer Major de Fornells (de 
10 a 14 h). 
de novembre a maig: el diumenge, mercat a la plaça del Pare Camps des Mercadal (de 10 a 14 

h). 
es Migjorn 

Gran:  del 3 de juliol al 28 d’agost: el dimarts, mercat de nit als carrers cèntrics (de 19.30 a 23.30 h). 
 
 
Sant Lluís:  de l’1 de juny al 15 de setembre: el dilluns, el dimecres, el dijous i el diumenge, mercat de Punta 

Prima al passeig de s’Arenal (de 17.30 a 22.30 h). 
 del 26 de juliol al 16 d’agost: el dijous, mercat de nit al carrer de Sant Lluís (de 18 a 24 h). 
  
 
 


