Punt Cultural
Març 2020

06/03/2020
18:00 Contes al carrer
Ciutadella per la igualtat: 8 de març, dia internacional de la dona.Ni fades ni princeses. Contes al carrer.Amb LAB_L.Just davant Can
Saura.
19:30 Xerrada: Com fem la pau les dones
Ciutadella per la igualtat: 8 de març, dia de la dona.Xerrada: Com fem la pau les dones.Amb la novel·lista Lolita Bosch.A Can Saura.
20:00 Concert God Needs Wasabi
Dins el marc de la programació del Dia internacional de la Dona, concert de God Needs Wasabi.Al Palau Saura.Activitat gratuïta
20:00 Conferència "Vermeer, sa dolçor de sa llum pintada"
Conferència: Vermeer: «Sa dolçor de sa llum pintada», a càrrec de Carlos Mascaró, pintor.Organitza: Cercle ArtísticLloc: Sala Jeroni
Marquès del Cercle ArtísticActe gratuït
21:15 Marxa lila
Ciutadella per la igualtat: 8 de març, dia de la dona.3º marxa lila. Marxa mixta.Sortida de Can Saura.
07/03/2020
11:00 Taller de robòtica familiar
Taller de robòtica familiar (1 infant de 6 a 12 anys + 1 adult) a càrrec d'Aprentik.A la biblioteca infantil a les 11 h.Places limitades amb
inscripció prèvia a la biblioteca a partir del 24 de febrer.
12:00 Converses pioneres: Aina Moll, la primera filòloga i catedràtica de francès de les Illes Balears
Converses pioneres: Aina Moll, la primera filòloga i catedràtica de francès de les Illes Balears"La periodista Carla Ameller entrevista a
Pilar Arnau, professora de llengua catalana, crítica literària i gestora cultural, autora de la biografia d'Aina Moll, per conversar sobre la
figura de la filòloga menorquina, figura central de la cultura i la normalització del català a les Balears i Catalunya.A la biblioteca a les
12h.
17:00 Cafè concert: Aromes menorquins
Aromes menorquinsCafè concert a la Sala MultifuncionalDissabte 7 de març, a les 17hActivitat gratuïta
19:00 "Mutis", monòleg escrit i interpretat per Natàlia Bravo
Mutis. Monòleg escrit i interpretat per Natàlia Bravo.Dissabte 7 de març a la sala gran de Can Saura.Hora: 19:00hActivitat gratuïta. Cal
inscripció prèvia a museu@ajciutadella.org
19:00 Concert de Fusiona2
Concert de Fusiona2Dissabte 7 de març, a les 19h, al JazzbahEntrada lliure

