Punt Cultural
Setembre 2019

02/09/2019
10:00 Inici del període d’inscripció de S’Espai de Circ per al Curs de Circ Teatral Infantil i Juvenil
Inici del termini d'inscripció per al proper curs de Circ Teatral Infantil i Juvenil amb S’Espai de Circ.Grups per edats, de 4 a 16
anys.MATRÍCULES OBERTES TOT L’ANY.Les classes es realitzaran al CEIP Margalida Florit.Inscripcions, del 2 al 12 de setembre,
de dilluns a dijous, de 10h a 12h al local de la companyia S’Espai de Circ (c/ Cabrera, 25).Per a més informació: S’Espai de
Circ.Tel./Whatsapp:606061926 https://www.facebook.com/ESPAIDECIRCmenorca http://sespaidecirc.blogspot.com/
https://www.instagram.com/sespaidecirc/ Correu electrònic: sespaidecirc@gmail.com
20:00 Presentació del llibre Alice's
Presentació del llibre Alice's a càrrec de l'autor Xavier Muñoz Puiggròs.Biografia de la doctora i humanista anglesa Alice Roughton
(1905-1995). Roughton va viure els avatars del segle des de la seva mansió de Cambridge, on va rebre malalts mentals, joves
estudiants, artistes, amics, homosexuals perseguits i refugiats dels diferents èxodes del nostre temps (jueus alemanys el 1939,
hongaresos el 1956 i xilens el 1973). Va ser, a més, mecenes d’artistes i intel·lectuals com el músic català Robert Gerhard i el ballarí
alemany Kurt Jooss, entre altres artistes. Es va relacionar amb J. M. Keynes, Joan Robinson, Bertrand Russell, Stephen Hawking, el
codescobridor de l’ADN James Watson o el compositor Benjamin Britten. A través de la seva biografia el llibre dóna a conèixer l'entorn
cultural, científic i artístic privilegiat del Cambridge de la major part del segle XX.Activitat gratuïta.A la Biblioteca Pública de Ciutadella.
04/09/2019
18:00 Inici del període de matrícules de l'Escola d'Adults
MATRÍCULA PER AL CURS 2019-20CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES CIUTADELLAC/ MALLORCA, 67, PORTA A,
1a plantaTelèfon 971 38 61 24cepaciutadella@educaib.euwww.escolaadultsciutadella.esDel 4 al 24 de setembreels dilluns, dimarts i
dimecres de 18 a 21 h i els divendres matí d’11 a 13.30 hRecollida general de tiquets per a l’alumnat: a partir de dia 9 de setembre a
les 18 hCURSOS : ensenyances inicials, acollida lingüística, educació secundària per a persones adultes (ESPA), preparació d’accés
a formació professional, preparació d’accés a la universitat, català, informàtica, anglès, francès, italià, tertúlies literàries, història,
genealogia, llengua de signes, astronomia, economia, artteràpia, com gestionar les nostres emocions, taller de comunicació, dietètica i
nutrició, fotografia digital, jardineria, flors de bach, plantes medicinals, tast de vins, guitarra, costura, llatra, cuina, maquillatge, balls de
saló, visites culturals, excursions...
20:00 Música alternativa amb "Tarta Relena"
Dins el marc del Festival Pedra Viva 2019, Tarta Relena amb "Ora pronobis".- Marta Torrella, contralt- Helena Ros, sopranoDimecres 4
de setembre, a les 20h, a les Pedreres de Lithica.Venda d'entrades: Lithica, Cafeteria Ànima i on-line a www.pedravivamenorca.com
06/09/2019
18:00 "Fuerzas" Teatre itinerant a Lithica
Fuerzas és una experiència nova a les pedreres: una obra de teatre itinerant concebuda per Belén Martínez, especialment per al
nostre espai i que es desenvolupa al llarg del recorregut, amb escenes en els diferents àmbits de les pedreres.Els personatges reben
el públic des de la zona de recepció mateix i l’acompanyen als espais de les diferents escenes, fins a retornar al punt d’inici i
final.Aforament: 40 persones per sessió.Entrada: 10€ anticipada / 12€ a taquillaPunts de Venda: Lithica i Aloha (c. Seminari,
Ciutadella)+Info: nosomtres@gmail.com / Instagram: fuerzasteatroitinerante
19:00 Inauguració de l’exposició «En versió original. Art Brut»
Inauguració de l’exposició «En versió original. Art Brut» que tindrà lloc dia 6 de setembre de 2019, a les 19 h, al Centre Municipal d’Art
(CMAC), Espai d’art Xec Coll (c. del Seminari, 5 de Ciutadella).L'exposició romandrà oberta per a la seva visita del 6 al 28 de setembre
de 2019, en el següent horari:De dilluns a dissabte: de 10:00h a 13:30h i de 18:00h a 21:00h.Diumenge i festius tancat.Entrada lliure.
20:00 "Autobiografía y cuerpo: La lección de anatomía y Clavícula", xerrada de l'escriptora Marta Sanz.
Marta Sanz (Madrid,1967) és doctora en Filologia i escriptora. Ha publicat, entre altres, "El frío", "Lenguas muertas", "Los mejores
tiempos" (Premio Ojo Crítico 2001), "Animales domésticos", "Susana y los viejos" (finalista del Nadal en 2006), "La lección de
anatomía, Clavícula y Amor fou"."Marta Sanz es la amabilidad en persona. Luego uno abre sus libros y la amabilidad desaparece"
(Ana Nance)"A veces hay que leer a Marta Sanz (Madrid, 1967) cubriéndose parcialmente los ojos con las manos. Como cuando en
las películas de miedo están a punto de cargarse a alguien y no quieres mirar, pero te puede el morbo. Solo que ella no necesita tirar
de fenómenos paranormales para hacer trizas al lector. Le vale con retratar la oscuridad silenciosa que envuelve lo cotidiano" (Eva
Blanco)Activitat gratuïta.A la Biblioteca Pública de Ciutadella.
23:00 Concert de Pau Vallvé al Jazzbah
Amb més de 20 anys damunt els escenaris i després de dues llargues gires presentant els seus dos anteriors treballs, Pau Vallvé torna
per presentar el seu 16è disc titulat “Life vest under your seat”, el 5è signat sota el seu nom.Tot i que el títol és en anglès, el disc està
cantat íntegrament en català i ha estat composat, tocat, mesclat i produït única i exclusivament pel propi Pau Vallvé sol al seu estudi,
com ja és tradició en ell.Pau Vallvé torna amb un disc explosiu, elèctric i alhora introspectiu i emocional. Dotze cançons que destil·len

com ja és tradició en ell.Pau Vallvé torna amb un disc explosiu, elèctric i alhora introspectiu i emocional. Dotze cançons que destil·len
aquesta mescla d’emocions tan característica a la què ens té acostumats el músic barceloní.Venda d'entrades: de 7€ a 10€, a
Codetickets.

07/09/2019
11:30 Visita guiada a l'exposició "Arqueologia urbana. 20 anys entre vesins, màquines i manobres"
A càrrec de les arqueòlogues Mª José León i Elena Sintes, comissàries de l'exposició. Sala municipal d'exposicions El Roser. Gratuït.
A l'exposició "Arqueologia urbana", que serà al Roser fins al 9 de novembre de 2019, s'hi faran visites guiades els dies 7 i 28 de
setembre, 5 d'octubre i 9 de novembre, a les 11:30 h.
18:00 "Fuerzas" Teatre itinerant a Lithica
Fuerzas és una experiència nova a les pedreres: una obra de teatre itinerant concebuda per Belén Martínez, especialment per al
nostre espai i que es desenvolupa al llarg del recorregut, amb escenes en els diferents àmbits de les pedreres.Els personatges reben
el públic des de la zona de recepció mateix i l’acompanyen als espais de les diferents escenes, fins a retornar al punt d’inici i
final.Aforament: 40 persones per sessió.Entrada: 10€ anticipada / 12€ a taquillaPunts de Venda: Lithica i Aloha (c. Seminari,
Ciutadella)+Info: nosomtres@gmail.com / Instagram: fuerzasteatroitinerante
09/09/2019
21:00 Festival d'Orgue 2019
Concerts i recitals. La Capella Davídica, juntament amb la col·laboració del Museu Diocesà del Convent i Claustre de Sant Agustí (El
Socors), organitza el Festival d'Orgue 2019, mitjançant el què s'han programat uns concerts amb l'orgue barroc de l'auditori, construït
per Josep Casas i Soler entre 1794 i 1797.Hora: 21:00hPreu: 10€ (7€ per socis)Programació:2 de setembre: Marco Mezquida (orgue) i
Mercedes Gancedo (soprano)9 de setembre: Jordi Pajares (orgue) i Ana Brendemühl (flauta)16 de setembre: Tomé Olives (orgue) i
Merce(des) González (acordeó)23 de setembre: Joan Seguí (orgue), a la Catedral de Menorca Les entrades no seran numerades.Es
podran retirar anticipadament a l'entrada del Museu Diocesà de 10h a 16h a partir del dia 26 d'agost o una hora abans del concert en
taquilla.
10/09/2019
18:30 Inici del període de matriculació de l'Associació Es Músics
Dies de matriculació: 10, 11 i 17 de setembre, en horari de 18:30h a 20:30h.Lloc: C/ Caragol núm. 50Per a més informació, al correu
electrònic: esmusics@hotmail.com
12/09/2019
23:00 Trasnoche flamenca al Jazzbah
Trasnoche flamenca presenta AlmeaAlmea és una trobada d'artistes en la què el flamenc abraça i integra altres sons i formes. A través
de la música i la dansa, l'espectador podrà sentir el batec del seu cor, en cada ritme, en cada nota, en cada peuada,..Armònics: Ulises
Pistolo"Cante": La Mery i Kiko CortésFlauta: Juanma Gómez PonsGuitarres: Antonio Roldán i VitusPercussió: Alberto, El PelusaDansa
i direcció artística: Elena BarajasVenda d'entrades: 5€, a taquilla.
13/09/2019
18:00 "Fuerzas" Teatre itinerant a Lithica
Fuerzas és una experiència nova a les pedreres: una obra de teatre itinerant concebuda per Belén Martínez, especialment per al
nostre espai i que es desenvolupa al llarg del recorregut, amb escenes en els diferents àmbits de les pedreres.Els personatges reben
el públic des de la zona de recepció mateix i l’acompanyen als espais de les diferents escenes, fins a retornar al punt d’inici i
final.Aforament: 40 persones per sessió.Entrada: 10€ anticipada / 12€ a taquillaPunts de Venda: Lithica i Aloha (c. Seminari,
Ciutadella)+Info: nosomtres@gmail.com / Instagram: fuerzasteatroitinerante
19:00 Presentació del Programa "Aquí ara"
Presentació del Curs pràctic per desenvolupar habilitats per habitar el moment present i afavorir el propi benestar.La presentació es
farà al Centre Social Sa Nostra, al Camí de Maó 9-11 de Ciutadella.Es tracta d'un curs quinzenal, que es farà en divendres, des del
mes d'octubre fins l'abril, en horari de 17.30h a 19h.Activitat gratuïta."Tots i totes tenim en nosaltres un conjunt d'habilitats que ens
ajuden a prestar atenció a l'aquí i l'ara: l’atenció, la respiració, la consciència sensorial, la relaxació, la postura, el moviment i la veu.
Durant les sessions les anirem descobrint i posant en pràctica per fer créixer la caixeta d'eines personals pel nostre benestar. El treball
amb tot el grup, sumat a la pràctica autònoma amb àudios que s’enviaran als i les participants, pretén convidar a crear una rutina
personal per mantenir aquest benestar dia a dia."Ponent: MARIA BAGUR LLUFRIU, mestra de música del CEIP Mare de Déu del Toro
de Ciutadella.Per a
inscripcions:http://www.associaciobaleardemindfulness.com/tallers-i-activitats/detall-taller/?idTaller=8&t=3a5739a0-c7f3-4a8a-a38d-887
744057263
23:00 Ghost Trip al Jazzbah
Ghost Trip és un grup d’electro-rock de Barcelona que tot just acaba de publicar “Pesadillas, malos tiempos y todos sus amigos“, un
disc que renova el seu estil musical i trenca amb frescor i naturalitat el panorama musical actual.Entrada 5€ a taquilla.
14/09/2019
18:00 "Fuerzas" Teatre itinerant a Lithica
Fuerzas és una experiència nova a les pedreres: una obra de teatre itinerant concebuda per Belén Martínez, especialment per al
nostre espai i que es desenvolupa al llarg del recorregut, amb escenes en els diferents àmbits de les pedreres.Els personatges reben
el públic des de la zona de recepció mateix i l’acompanyen als espais de les diferents escenes, fins a retornar al punt d’inici i
final.Aforament: 40 persones per sessió.Entrada: 10€ anticipada / 12€ a taquillaPunts de Venda: Lithica i Aloha (c. Seminari,
Ciutadella)+Info: nosomtres@gmail.com / Instagram: fuerzasteatroitinerante

Ciutadella)+Info: nosomtres@gmail.com / Instagram: fuerzasteatroitinerante

9:00 Inici de la venda d'entrades del Teatre de Butxaca
Teatre de butxaca - Venda d'entradesDissabte dia 14: de les 9h a les 19hDe dilluns dia 16 a dijous dia 19: de 9.15h a 13h i de 16h a
19hEspai Sant Josep de Ciutadella Antiga,al carrer Santa Clara, 9Per a més informació 971 48 22 80
15/09/2019
11:00 Cantada popular a favor del clima
La Plataforma de Menorca pel Clima (www.menorcapelclima.org) organitza la Cantada popular a favor del clima, que es celebrarà
diumenge dia 15, a les 11h, a la Plaça de la Catedral.La coneguda cançó italiana Bella Ciao, amb lletra adaptada, s'està convertint en
un himne internacional a favor del clima. S'ha fet una traducció al català de la lletra que s'està usant a favor del clima i es cantarà de
manera organitzada, amb una filmació que després tindrà difusió a xarxes socials.Lletra adaptada:Fa temps la terraque té_un
problema,hem de trobar soluciói resoldra’l ja…És cosa teva,és cosa nostra,ja_està bé i_hem de pensar Tenim es deure, fa molta
faltaque despertem, madurem i_actuem ja, jaÉs necessaricor i consciènciai construir un món millor.Lletra: José Abelairas Gener
16/09/2019
09:00 Inici del període de matriculació de l'Escola Oficial d'Idiomes
IDIOMES A L'EOI CIUTADELLA: PLACES VACANTS SETEMBRESi vols estudiar idiomes, encara hi ets a temps! A l'Escola Oficial
d'Idiomes de Ciutadella s'ofereixen cursos d'alemany, anglès i francès. Al setembre fan matrícules de darreres vacants.Període de
matriculació:- Per antics alumnes aprovats al setembre: del 16 al 22 de setembre.- Per a nous alumnes: del 20 al 26 de
setembre.Consulta www.eoiciutadella.com per a més informació.O bé a les oficines de l'EOI mateix, al c/Mallorca, 67Correu electrònic:
info@eoiciutadella.com
09:00 Oberta inscripció idiomes 2019/20 Escola de Turisme - Menorca
Cursos d'idiomes pel sector turístic, bonificables 100%.Formació In Company adaptada a empreses i col·lectius
específics.Certificacions oficials.Escola de Turisme de Balears - MenorcaC/ València, 36. Ciutadellainfo.menorca@etb-baleares.es
21:00 Festival d'Orgue 2019
Concerts i recitals. La Capella Davídica, juntament amb la col·laboració del Museu Diocesà del Convent i Claustre de Sant Agustí (El
Socors), organitza el Festival d'Orgue 2019, mitjançant el què s'han programat uns concerts amb l'orgue barroc de l'auditori, construït
per Josep Casas i Soler entre 1794 i 1797.Hora: 21:00hPreu: 10€ (7€ per socis)Programació:2 de setembre: Marco Mezquida (orgue) i
Mercedes Gancedo (soprano)9 de setembre: Jordi Pajares (orgue) i Ana Brendemühl (flauta)16 de setembre: Tomé Olives (orgue) i
Merce(des) González (acordeó)23 de setembre: Joan Seguí (orgue), a la Catedral de Menorca Les entrades no seran numerades.Es
podran retirar anticipadament a l'entrada del Museu Diocesà de 10h a 16h a partir del dia 26 d'agost o una hora abans del concert en
taquilla.
19/09/2019
19:30 IAP "Ahir femers, avui tresors (carrer Mirador, Ciutadella)"
Intervenció Arqueològica Preventiva (IAP) i la seva troballa més emblemàtica: "Ahir femers, avui tresors (carrer Mirador, Ciutadella), a
càrrec de Joana Gual i Antoni Camps, arqueòlegs. Activitat integrada al programa entorn a l'exposició "Arqueologia urbana. 20 anys
entre vesins, màquines i manobres" que es pot veure al Roser fins al 9 de novembre de 2019. Espai Cultural Can Saura. Gratuït.
20:15 Comença el Teatre de butxaca
Horari de les funcions:20.15h i 21.30hObriu l'enllaç "Més informació" per consultar les funcions
23:00 Vermú al Jazzbah
Banda habitual en les nits d’estiu a Menorca, amb músics de reconeguda trajectòria, des d'Amsterdam, Irlanda fins a
Barcelona.Matthew Zacchaeys Mcdaid: veu i guitarraNacho Olivar: guitarraJoan Comaposada: baixToni Genestar: bateriaEntrada
lliure.
20/09/2019
09:00 Inici del periode per a les inscripcions a les activitats de celebració del Dia mundial del turisme
Activitats gratuïtes en motiu de la celebració del Dia mundial del turisme:- 26 de setembre: Visita dramatitzada "The secret of
Ciutadella"/"El secreto de Ciutadella", a les 11h i a les 19h, respectivament.- 28 de setembre: Visites guiades a la Torre des Castellar
(català, castellà, anglès i francès), en diversos horaris.- 28 de setembre: Tast sensorial del producte local de Menorca.Places
limitades.Inscripcions, del 20 al 25 de setembre, a l'oficina de turisme de Ciutadella (Plaça Born, 15), telèfon (+34) 971 381050 ext.
4405
18:00 Fira del producte local
Divendres 20 de setembre, de 18h a 21h, a la Plaça dels Pins.
20:00 Conferència "Atrévete a ser tú misma"
Conferència a càrrec d’Eva Garriga, terapeuta en creixement personal.Lloc: Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic.Acte gratuït.
20:15 Comença el Teatre de butxaca
Horari de les funcions:20.15h, 20.45h, 21.15h, 21.45h, 22.15h i 22.45hObriu l'enllaç "Més informació" per consultar les funcions
23:00 Feeling al Jazzbah
Música festiva i roquera perquè no aturis de ballar i xalar!!!Entrades: 5€, a taquilla.

21/09/2019
10:00 Fira del producte local
Dissabte 21 de setembre, de 10h a 22h, a la Plaça dels Pins.
11:00 Taller per a filletes i fillets "La càpsula del temps"
Destinat a filletes i fillets de 8 a 12 anys. Activitat integrada al programa entorn a l'exposició "Arqueologia urbana. 20 anys entre vesins,
màquines i manobres" que es pot veure al Roser fins al 9 de novembre de 2019. Espai Cultural Can Saura. Gratuït però amb inscripció
prèvia, enviant un correu electrònic a museu@ajciutadella.org
11:00 Comença la matinal del Teatre de butxaca
Horari de les funcions:11.00h, 11.30h, 12.00h, 12.30h i 13.00hObriu l'enllaç "Més informació" per consultar les funcions.
19:00 Presentació del curs 2019/20 del Club de Lectura Plaça de Lletres
Dia 21 a les 19 h a la Biblioteca Pública de Ciutadella: presentació del curs 2019/2020 del club de lectura Plaça de Lletres, dinamitzat
per Thaïs Fadrique. Totohom interessat a participar-hi, està convidat.Organitza: Biblioteca Pública de Ciutadella.Activitat gratuïta.
20:00 Concert dels Sis de Ponent
Dins el marc de la Fira del producte local 2019, actuació dels Sis de Ponent, a la Plaça dels Pins.
20:15 Comença el Teatre de butxaca
Horari de les funcions:20.15h, 20.45h, 21.15h, 21.45h, 22.15 i 22.45h.Obriu l'enllaç "Més informació" per consultar les funcions.
22/09/2019
10:00 Fira del producte local
Diumenge 22 de setembre, de 10h a 14h, a la Plaça dels Pins.
23/09/2019
09:00 Inici inscripcions als cursos gratuïts per a desocupats 2019/20 de l'Escola de Turisme
Cursos gratuïts per a desocupats, subvencionats pel SOIB. Certificats de professionalitat i idiomes.Dilluns 23 de setembre
(09:00h)Organitza l'Escola de Turisme - Menorca C/ València, 36. Ciutadellainfo.menorca@etb-baleares.es
21:00 Festival d'Orgue 2019
Concerts i recitals. La Capella Davídica, juntament amb la col·laboració del Museu Diocesà del Convent i Claustre de Sant Agustí (El
Socors), organitza el Festival d'Orgue 2019, mitjançant el què s'han programat uns concerts amb l'orgue barroc de l'auditori, construït
per Josep Casas i Soler entre 1794 i 1797.Hora: 21:00hPreu: 10€ (7€ per socis)Programació:2 de setembre: Marco Mezquida (orgue) i
Mercedes Gancedo (soprano)9 de setembre: Jordi Pajares (orgue) i Ana Brendemühl (flauta)16 de setembre: Tomé Olives (orgue) i
Merce(des) González (acordeó)23 de setembre: Joan Seguí (orgue), a la Catedral de Menorca Les entrades no seran numerades.Es
podran retirar anticipadament a l'entrada del Museu Diocesà de 10h a 16h a partir del dia 26 d'agost o una hora abans del concert en
taquilla.
26/09/2019
11:00 Visita dramatitzada "The secret of Ciutadella"
En motiu de la celebració del Dia mundial del turisme, visita dramatitzada, en anglès, "The secret of Ciutadella"Amb l'actuació de Xavi
Núñez i Mariona Forteza.Escrita per Carlos Garrido ("Menorca Màgica")Inscripcions a l'oficina de turisme de Ciutadella (Plaça Born,
15), telèfon (+34) 971 381050 ext. 4405Activitat gratuïta.
19:00 Visita dramatitzada "El secreto de Ciutadella"
En motiu de la celebració del Dia mundial del turisme, visita dramatitzada, "El secreto de Ciutadella"Amb l'actuació de Xavi Núñez i
Mariona Forteza.Escrita per Carlos Garrido ("Menorca Màgica")Inscripcions a l'oficina de turisme de Ciutadella (Plaça Born, 15), telèfon
(+34) 971 381050 ext. 4405Activitat gratuïta.
27/09/2019
18:00 "Fuerzas" Teatre itinerant a Lithica
Fuerzas és una experiència nova a les pedreres: una obra de teatre itinerant concebuda per Belén Martínez, especialment per al
nostre espai i que es desenvolupa al llarg del recorregut, amb escenes en els diferents àmbits de les pedreres.Els personatges reben
el públic des de la zona de recepció mateix i l’acompanyen als espais de les diferents escenes, fins a retornar al punt d’inici i
final.Aforament: 40 persones per sessió.Entrada: 10€ anticipada / 12€ a taquillaPunts de Venda: Lithica i Aloha (c. Seminari,
Ciutadella)+Info: nosomtres@gmail.com / Instagram: fuerzasteatroitinerante
20:00 Presentació del llibre "Los planos de Hugo de Cesano. Levantados en su visita a las Baleares en 1551"
Presentació a càrrec de Juan Tous, l’autor.Organitza: SHA Martí i Bella.Lloc: Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic.Acte gratuït.
22:00 "Menorca canta" al Jazzbah
"Menorca canta" amb Cris Juanico i Anna Ferrer.Homenatge a Traginada, versió íntima.Concert de música menorquina de la mà dels
solistes Anna Ferrer i Cris Juanico, acompanyats d'una selecció dels músics que han participat en els darrers homenatges al grup
Traginada després de la celebració dels 40 anys del primer disc. Música menorquina adaptada als nous temps, amb tota la càrrega
d'autenticitat.Venda d'entrades: des de 13€ a 17€, a codetickets.
28/09/2019

10:30 Caminada solidària a favor de les persones diagnosticades amb Fibrosi Quística
La sortida serà a les 10:30h des de la Plaça dels Pins, i s'acabarà a la mateixa plaça, després de realitzar un circuit d'uns 6 km.Tothom
pot participar. No hi ha límit d'edat.Les inscripcions s'han de fer una estona abans de les 10:30h, a la taula d'inscripcions.Per
col·laborar, cada participant haurà de cercar una o vàries persones que la patrocinin. També hi ha la possibilitat de patrocinar-se a un
mateix. Els patrocinis seran a partir de 1,00€ per km recorregut o bé una quantitat fixa. Aquesta quantitat es podrà lliurar al participant
perquè aquest la faci arribar el dia de la caminada a l’hora d'inscriure's o bé es podrà ingressar directament en el nombre de compte
IBAN: ES60 2100 5202 0031 6916 que la Fundació té a La Caixa, posant el nom i DNI de la persona que fa l'ingrés (molt important) i el
concepte "Donatiu Caminada"Els donatius que es recullin seran donats a la Fundació Respiralia i a l’Associació Balear de FQ per
ajudar als fillets i joves amb aquesta malaltia.
10:30 Visita guiada a la Torre des Castellar (anglès/francès)
En motiu de la celebració del Dia mundial del turisme, visita guiada a la Torre des Castellar, en anglès i francès.Activitat gratuïta, amb
places limitades.Inscripcions, del 20 al 25 de setembre, a l'oficina de turisme de Ciutadella (Plaça Born, 15), telèfon (+34) 971 381050
ext. 4405
11:30 Visita guiada a la Torre des Castellar (castellà)
En motiu de la celebració del Dia mundial del turisme, visita guiada a la Torre des Castellar, en castellà.Activitat gratuïta, amb places
limitades.Inscripcions, del 20 al 25 de setembre, a l'oficina de turisme de Ciutadella (Plaça Born, 15), telèfon (+34) 971 381050 ext.
4405
11:30 Visita guiada a l'exposició "Arqueologia urbana. 20 anys entre vesins, màquines i manobres"
A càrrec de les arqueòlogues Mª José León i Elena Sintes, comissàries de l'exposició. Sala municipal d'exposicions El Roser. Gratuït.
A l'exposició "Arqueologia urbana", que serà al Roser fins al 9 de novembre de 2019, s'hi faran visites guiades els dies 7 i 28 de
setembre, 5 d'octubre i 9 de novembre, a les 11:30 h.
18:00 "Fuerzas" Teatre itinerant a Lithica
Fuerzas és una experiència nova a les pedreres: una obra de teatre itinerant concebuda per Belén Martínez, especialment per al
nostre espai i que es desenvolupa al llarg del recorregut, amb escenes en els diferents àmbits de les pedreres.Els personatges reben
el públic des de la zona de recepció mateix i l’acompanyen als espais de les diferents escenes, fins a retornar al punt d’inici i
final.Aforament: 40 persones per sessió.Entrada: 10€ anticipada / 12€ a taquillaPunts de Venda: Lithica i Aloha (c. Seminari,
Ciutadella)+Info: nosomtres@gmail.com / Instagram: fuerzasteatroitinerante
18:30 Visita guiada a la Torre des Castellar (català)
En motiu de la celebració del Dia mundial del turisme, visita guiada a la Torre des Castellar, en català.Activitat gratuïta, amb places
limitades.Inscripcions, del 20 al 25 de setembre, a l'oficina de turisme de Ciutadella (Plaça Born, 15), telèfon (+34) 971 381050 ext.
4405
19:00 Tast sensorial de producte local de Menorca
En motiu de la celebració del Dia mundial del turisme, tast sensorial de producte local de Menorca.Activitat gratuïta, amb places
limitades.Inscripcions, del 20 al 25 de setembre, a l'oficina de turisme de Ciutadella (Plaça Born, 15), telèfon (+34) 971 381050 ext.
4405
20:00 Projecció de curtmetratges en llengua de signes
Projecció de curtmetratges en llengua de signes per la celebració del Dia Internacional de les Llengües de Signes i Persones
Sordes.Organitza: ASSORME.Col·labora: Cercle Artístic.Lloc: Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic.Acte gratuït.
29/09/2019
10:00 Visita guiada "L´aprofitament de recursos geològics durant la prehistòria de Menorca"
A cala Morell s'emplaça un dels jaciments arqueològics més espectaculars de l'illa de Menorca. El conformen una gran necròpolis i un
poblat costaner habitat durant l'Edat del Bronze (1400 - 1000 a.C.). La visita al jaciment donarà peu a parlar de l'aprofitament dels
diferents recursos geològics que han estat documentats en el mateix.Hora: 10:00 a 13:00hActivitat gratuïtaDificultat baixaGuiada per
Montserrat Anglada (Historiadora)Places limitades, inscripció prèvia a través de:- Telèfon: 971 37 45 05- Formulari al web:
http://www.menorcabiosfera.org/Contingut.aspx?idpub=3412
30/09/2019
18:00 "Fuerzas" Teatre itinerant a Lithica
Fuerzas és una experiència nova a les pedreres: una obra de teatre itinerant concebuda per Belén Martínez, especialment per al
nostre espai i que es desenvolupa al llarg del recorregut, amb escenes en els diferents àmbits de les pedreres.Els personatges reben
el públic des de la zona de recepció mateix i l’acompanyen als espais de les diferents escenes, fins a retornar al punt d’inici i
final.Aforament: 40 persones per sessió.Entrada: 10€ anticipada / 12€ a taquillaPunts de Venda: Lithica i Aloha (c. Seminari,
Ciutadella)+Info: nosomtres@gmail.com / Instagram: fuerzasteatroitinerante

