Punt Cultural
Setembre 2021

01/09/2021
09:00 Inici del període de matriculació de l'Associació Es Músics
MATRÍCULES ASSOCIACIÓ ES MÚSICS CURS 2021-2022MATRÍCULES OBERTES TELEMÀTICAMENT DE L'1 AL 15 DE
SETEMBRE DE 2021Més info: www.esmusics.es
21:00 Festival d'Orgue 2021, a la Catedral
Festival d'Orgue 2021Dimecres 1 de setembre, 21 h, a la Catedral:Abraham Martínez (orgue i sintetitzadors)Beatriz Rivas (creació
visual, mapping)Dilluns 6 de setembre, 21 h, al Socors:Patricia Romero (orgue)Jaume Sans (flauta)Dilluns 13 de setembre, 21 h, al
Socors:Tomé Olives (orgue)Maria Elisabeth Montenegro (veu)Dilluns 20 de setembre, 21 h, al Socors:Nadal Roig (orgue)Joan
Cánovas (trompeta)Dilluns 27 de setembre, 21 h, al Socors:Jaime González-Sierra (orgue)Ana Nicolás de Cabo (percussió
històrica)Venda anticipada d'entrades al Museu Diocesà de 10.30 a 14 h i a taquilla una hora abans del concertPreu de les entrades:
10 euros
02/09/2021
19:30 Presentació del llibre "El nostre Marroc", a Can Saura
Presentació del llibre "El Nostre Marroc"Vivències i caminades per l'Alt Atles OrientalAutors: Abel Pascual i Magdala PeyPresentat per
Jaume Mascaró, amb la presència de l'autor Abel PascualEntrada lliureAforament limitat
03/09/2021
19:00 Conferència "Cuadernos perdidos de Japón", a la Casa de Cultura
La cocina de la escritura. “Cuadernos perdidos de japón”A càrrec de Patricia AlmarceguiOrganitza: Biblioteca Pública de Ciutadella i
Talleres IsladosConferència que pretén mostrar els dubtes, el mètode i les qüestions que duen a escriure un llibre. Obrir el procés de
construció d'una obra, accedir als secrets "de la cuina de l'escriptura", perquè escriure no és només redactar o corregir, és sobretot
dubtar.Aforament limitat!
19:00 Inauguració de l'exposició d'escultures d'Andreu Bosch, a la sala municipal d'exposicions Xec Coll
Inauguració de l'exposició d'escultures d'Andreu Bosch, a la sala municipal d'exposicions Xec CollL'exposició romandrà fins el 28 de
setembre. De dilluns a divendres de 10 a 13.30 h. i de 18 a 21 h; i els dissabtes de 10 a 13.30 h
05/09/2021
20:30 "Fuego salvaje", circ al Teatre des Born
CIRC: Piensa en Wilbur presenta "FUEGO SALVAJE", al Teatre des BornEntrada general 10 €, reduïda 8 €Més info a
https://www.acirkaos.org/es/festival2021 i a la web del Teatre www.teatredesborn.com
06/09/2021
21:00 Festival d'Orgue 2021, al Socors
Festival d'Orgue 2021Dimecres 1 de setembre, 21 h, a la Catedral:Abraham Martínez (orgue i sintetitzadors)Beatriz Rivas (creació
visual, mapping)Dilluns 6 de setembre, 21 h, al Socors:Patricia Romero (orgue)Jaume Sans (flauta)Dilluns 13 de setembre, 21 h, al
Socors:Tomé Olives (orgue)Maria Elisabeth Montenegro (veu)Dilluns 20 de setembre, 21 h, al Socors:Nadal Roig (orgue)Joan
Cánovas (trompeta)Dilluns 27 de setembre, 21 h, al Socors:Jaime González-Sierra (orgue)Ana Nicolás de Cabo (percussió
històrica)Venda anticipada d'entrades al Museu Diocesà de 10.30 a 14 h i a taquilla una hora abans del concertPreu de les entrades:
10 euros
07/09/2021
18:00 Tast de Cultura a Torre Saura
Tast de Cultura a Torre SauraSortida a les 18 h des de la Plaça dels Pins (av. Negrete)Actuació: Bon oratge, a càrrec dels ballarins
Carme i Joan Taltavull, Júlia Portella i Joel ColmeneroActivitat: les torres de defensa del camp menorquíTast de producte localPreu: 20
€ (inclou autobús d'anada i tornada)No es permet anar-hi en vehicle particularVenda d'entrades en línia:
www.ajciutadella.orgAnticipada: a partir del 27 de juliol, a Can Saura: els dimarts en horari de 18 h a 20 h i els dijous en horari d'11 h a
13.30 h
09/09/2021
20:30 "Flor de sal", al Teatre des Born
Flor de Sal - Joan Mesquida, al Teatre des BornLa més salada de totes. Flor de sal neix dins del marc cultural mediterrani, en format
musical.Joan Mesquida (clarinet) acompanyat del seu quartet i amb les col·laboracions ens endinsen en un concert intimista, amable i,
perquè no, saladet.Més info a www.teatredesborn.com

perquè no, saladet.Més info a www.teatredesborn.com

10/09/2021
18:00 Fira de producte local, a la Plaça dels Pins
Fira de producte local, a la Plaça dels PinsDivendres 10 de setembre de 18 h a 22 hDissabte 11 de setembre de 10 h a 22 hDiumenge
12 de setembre de 10 h a 14 h
20:00 Glosat amb Soca de Mots, a la Plaça dels Pins
Glosat amb Soca de Mots, a la Plaça dels PinsAforament limitatActivitat gratuïta
20:00 Teatre de Butxaca, a diversos espais de Ciutadella
Novena edició del Teatre de ButxacaDivendres i dissabte vespre a les: a partir de les 20 h , sessions cada 30 minutsDissabte matí: a
partir de les 11 h, sessions cada 30 minutsPodeu consultar la programació i la venda d'entrades
aquí:https://entradas.codetickets.com/entradas/ciutadellaantiga
20:30 Treu la llengua: concert de Zoo, Suc i Sopes i Verlaat, a Sa Vinyeta
Treu la llengua: concert de Zoo, Suc i Sopes i Verlaat, a Sa VinyetaSa Vinyeta de Ciutadella és l’escenari escollit per fer valer la
música en català amb tres dels grups del moment. Els jardins de Sa Vinyeta de Ciutadella seran l’escenari escollit per a un dels
concerts de més impacte d’aquest estiu a Menorca. El 10 de setembre, el grup valencià Zoo i els grups menorquins Verlaat i Suc i
Sopes, seran els protagonistes del concert “Treu la llengua”. El concert té per objecte aproximar la llengua catalana a la gent jove i fer
valer la música en català, implicant el jovent en la seva organització. El grup valencià Zoo és el plat fort del concert, que presentarà a
Menorca el seu tercer àlbum, “Tobogan”. La banda de Gandia s’ha convertit en un dels principals referents del panorama musical urbà,
i en un dels grups de música en català més reclamats arreu. Amb un estil que fon la música electrònica amb els ritmes del rap, el
hip-hop, el rock i l’ska, les lletres de “Tobogan” són un cant a la llibertat, i amb una visió crítica en temes socials i d’actualitat. Els
acompanyen Verlaat i Suc i Sopes. Verlaat no es casa amb cap estil musical, deixant la porta oberta a recursos de tota mena. Així, les
seves cançons sonen a Pop-Rock, Ska o Funk, però també hi son presents el folklore menorquí, els ritmes llatinoamericans o fins i tot
l’electrònica. Suc i Sopes és un grup de música en català nascut a Ciutadella de Menorca a conseqüència d’una joventut i un estil de
vida compartit per gran grup d’amics i amigues. Neix sense voler res, tan sols fer festa i tocar per als de sempre, per la simple
necessitat de compartir i disfrutar de la cultura entre joves. Obertura portes: 20:30 Preu: 10€ entrada Aforament molt limitat Hi haurà
servei de transport Maò, Alaior, Mercadal i Ferreries (1€) Organitzadors: + Que Música i Joves per la Llengua Impulsat per: DG Política
Lingüística del Govern, Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, i Ajuntament de
CiutadellaVenda d'entrades aquí: https://ticketib.com/events/treu-la-llengua-menorca-ciutadella-10-de-stembre-2021
11/09/2021
10:00 Fira de producte local, a la Plaça dels Pins
Fira de producte local, a la Plaça dels PinsDivendres 10 de setembre de 18 h a 22 hDissabte 11 de setembre de 10 h a 22 hDiumenge
12 de setembre de 10 h a 14 h
11:00 Jocs tradicionals i populars, a la Plaça dels Pins
Jocs tradicionals i populars, amb Bota i Juga, a la Plaça dels PinsHorari: d'11 h a 13 hAforament limitatActivitat gratuïta
11:00 Teatre de butxaca, a diversos espais de Ciutadella
Novena edició del Teatre de ButxacaDivendres i dissabte vespre a les: a partir de les 20 h , sessions cada 30 minutsDissabte matí: a
partir de les 11 h, sessions cada 30 minutsPodeu consultar la programació i la venda d'entrades
aquí:https://entradas.codetickets.com/entradas/ciutadellaantiga
18:00 Feim fanalets amb síndries, a la Plaça dels Pins
Feim fanalets amb síndries, amb Bota i Juga, a la Plaça dels PinsAforament limitatActivitat gratuïta
20:00 Música amb Josep i Mariona Ruete, a la Plaça dels Pins
Música amb Josep i Mariona Ruete, a la Plaça dels PinsAforament limitatActivitat gratuïta
20:00 Teatre de butxaca, a diversos espais de Ciutadella
Novena edició del Teatre de ButxacaDivendres i dissabte vespre a les: a partir de les 20 h , sessions cada 30 minutsDissabte matí: a
partir de les 11 h, sessions cada 30 minutsPodeu consultar la programació i la venda d'entrades
aquí:https://entradas.codetickets.com/entradas/ciutadellaantiga
21:00 Bacon Radars, al Teatre des Born
Bacon Radars - Keep the Lights OffBacon Radars és el grup de música que feia falta a Menorca. Energia, joventut, i alguna
gamberrada. "Keep the lights off" és la versió menorquina del "Que no pare la fiesta" o el "Don't stop me now"! No enceneu els llums,
que la festa continua!Més info a www.teatredesborn.com
12/09/2021
10:00 Fira de producte local, a la Plaça dels Pins
Fira de producte local, a la Plaça dels PinsDivendres 10 de setembre de 18 h a 22 hDissabte 11 de setembre de 10 h a 22 hDiumenge
12 de setembre de 10 h a 14 h
11:00 Taller "Fes la teva cosmètica natural", a la Plaça dels Pins
Taller sensorial "Fes la teva cosmètica natural", amb Carolina Carreras, a la Plaça dels PinsAforament limitatCal inscripció prèvia a
Enjoy Ciutadella, a la web www.ajciutadella.org

20:00 Transbord, al Teatre des Born
Transbord, al Teatre des BornTransbord és un ampli recorregut per la identitat de gènere, una qüestió que passa de ser individual per
a convertir-se en un dels grans reptes de les societats occidentals. La transició de génere d’un jove esdevé en un gran laberint
personal, social i també burocràtic.Més info a www.teatredesborn.com
13/09/2021
19:00 Eines per a no repetir allò que heretam de la nostra família, a la Casa de Cultura
TREBALL AMB FAMÍLIES 202122 anys acompanyant mares, pares, àvies i avisDilluns 13, 20, 27 de setembre; 4, 11 d’octubre; de 19h
a 21hVIATGEM AL PASSAT: PER QUÈ REPETEIXO AMB ELS MEUS FILLS I FILLESALLÒ QUE HAN FET ELS MEUS PARES,
AVIS...? EINES PER A NO REPETIR ALLÒ QUE HERETAM DE LA NOSTRA FAMÍLIAImparteix:Rosa Maria Pallisé
FaxedaMestraExperta en pedagogia i psicologia sistèmiquesDirigit a:Mares i pares de PrimàriaMirar, trobar, veure i fer conscients totes
aquelles creences, els valors, mites, secrets... que hem heretat i que ens limiten com a persona, i que no ens permeten avançar o
créixer. Una mirada introspectiva, una mirada cap a la família ens donarà les eines per a poder canviar patrons apresos que ens surten
d’una forma inconscient i que traslladam a la següent generació, els nostres fills i filles.CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIAServei
d’EducacióTel. 971 38 10 50 (ext. 4345)628 244 187projecteseducatius@ajciutadella.orgGRATUÏTLloc dels tallers:Casa de Cultura
21:00 Festival d'Orgue 2021, al Socors
Festival d'Orgue 2021Dimecres 1 de setembre, 21 h, a la Catedral:Abraham Martínez (orgue i sintetitzadors)Beatriz Rivas (creació
visual, mapping)Dilluns 6 de setembre, 21 h, al Socors:Patricia Romero (orgue)Jaume Sans (flauta)Dilluns 13 de setembre, 21 h, al
Socors:Tomé Olives (orgue)Maria Elisabeth Montenegro (veu)Dilluns 20 de setembre, 21 h, al Socors:Nadal Roig (orgue)Joan
Cánovas (trompeta)Dilluns 27 de setembre, 21 h, al Socors:Jaime González-Sierra (orgue)Ana Nicolás de Cabo (percussió
històrica)Venda anticipada d'entrades al Museu Diocesà de 10.30 a 14 h i a taquilla una hora abans del concertPreu de les entrades:
10 euros
14/09/2021
18:00 Tast de Cultura a Bellaventura
Tast de Cultura a BellaventuraSortida a les 18 h des de la Plaça dels Pins (av. Negrete)Actuació: Menorca filmada. Obres audiovisuals
de Macià Florit CampinaActivitat: visita al poblat talaiòticTast de producte localPreu: 20 € (inclou autobús d'anada i tornada)No es
permet anar-hi en vehicle particularVenda d'entrades en línia: www.ajciutadella.orgAnticipada: a partir del 27 de juliol, a Can Saura: els
dimarts en horari de 18 h a 20 h i els dijous en horari d'11 h a 13.30 h
17/09/2021
19:00 Inauguració de l'exposició "Un espai propi", a la sala municipal d'exposicions del Roser
Inauguració de l'exposició "Un espai propi", a la sala municipal d'exposicions del RoserL'exposició romandrà oberta fins el 23 d'octubre,
de dilluns a dissabte, de 10.30 h a 13.30 h i de 17.30 h a 20.30 h
20:00 Presentació del llibre "Aina Moll i Marquès", a Can Saura
Presentació del llibre "Aina Moll i Marquès", a Can SauraInscripció prèvia a adm.ime@cime.es i al tel. 971 35 15 00
18/09/2021
20:00 Som Talaiòtics 2021: visita nocturna a Torre d'en Galmés
SOM TALAIÒTICS 2021Què ens uneix i què ens separa amb la cultura talaiòtica? Els visitants podran conèixer en què consisteix i com
s’articulen els components o àrees territorials de la candidatura. La relació dels talaiòtics amb els astres, l’agricultura, la mort o
l’arquitectura completaran un viatge fascinant a l’extraordinari patrimoni que ens van llegar.El programa “Som Talaiòtics?” pretén que
els participants no només coneguin en profunditat els jaciments, sinó també el paisatge en el qual s'insereixen. A final de gener, el
Consell Insular de Menorca va entregar a la UNESCO el nou expedient de la candidatura, amb un marcat accent en l’anàlisi de la
relació entre el paisatge i els monuments talaiòtics.Les activitats són gratuïtes, però en alguns casos les places són limitades. Cal
apuntar-s’hi amb uns dies d’antelació a la web https://www.gobmenorca.com/inscripcio-excursio o trucant al telèfon 971 35 07 62.Pel
que fa a les excursions que disposen de servei d’autobús per tornar al punt de partida, el servei té un cost d’entre 3 i 5 euros per
persona i s’ha de pagar en el mateix moment d’agafar-lo.Les dates són les següents:Diumenge 7 de març: visita a Son Catlar
(Ciutadella) amb l’arqueòloga Majo León.Diumenge 11 d’abril: visita a Torrellafuda (Ciutadella) amb l’arqueòleg Ismael Moll.Diumenge
9 de maig: visita a Sant Agustí (es Migjorn Gran) amb l’arqueòleg Ismael Moll.Dissabte 5 de juny: visita nocturna a Trepucó (Maó) amb
l’arqueòloga Elena Sintes.Dissabte 18 de setembre: visita nocturna a Torre d’en Galmés (Alaior) amb l’arqueòleg Borja
Corral.Diumenge 3 d’octubre: visita a Son Mercer de Baix (Ferreries) amb l’arqueòloga Cristina Rita.Diumenge 7 de novembre: visita a
Torelló, Talatí de Dalt i Cornia Nou (Maó) amb l’arqueòleg Toni Ferrer.Diumenge 12 de desembre: visita a So na Caçana (Alaior) amb
l’arqueòloga Cristina Bravo.L'horari indicat a l'agenda és aproximat. Pregam confirmació al telèfon 971 35 07 62
21:00 Leonmanso, al Teatre des Born
Leonmanso, al Teatre des BornEntrades a www.jazzbah.es
19/09/2021
20:00 Stay Homas, al Teatre des Born
Stay Homas, al Teatre des BornEl grup revelació del 2020 va ser sense cap mena de dubte Stay Homas. En plena pandèmia i el món
aturat a causa del confinament, va irrompre aquesta banda conformada per en Klaus, en Guillem i en Rai, tres músics professionals
que varen compartir pis durant el confinament!Més info a www.teatredesborn.com
20/09/2021
19:00 Eines per a no repetir allò que heretam de la nostra família, a la Casa de Cultura
TREBALL AMB FAMÍLIES 202122 anys acompanyant mares, pares, àvies i avisDilluns 13, 20, 27 de setembre; 4, 11 d’octubre; de 19h
a 21hVIATGEM AL PASSAT: PER QUÈ REPETEIXO AMB ELS MEUS FILLS I FILLESALLÒ QUE HAN FET ELS MEUS PARES,

a 21hVIATGEM AL PASSAT: PER QUÈ REPETEIXO AMB ELS MEUS FILLS I FILLESALLÒ QUE HAN FET ELS MEUS PARES,
AVIS...? EINES PER A NO REPETIR ALLÒ QUE HERETAM DE LA NOSTRA FAMÍLIAImparteix:Rosa Maria Pallisé
FaxedaMestraExperta en pedagogia i psicologia sistèmiquesDirigit a:Mares i pares de PrimàriaMirar, trobar, veure i fer conscients totes
aquelles creences, els valors, mites, secrets... que hem heretat i que ens limiten com a persona, i que no ens permeten avançar o
créixer. Una mirada introspectiva, una mirada cap a la família ens donarà les eines per a poder canviar patrons apresos que ens surten
d’una forma inconscient i que traslladam a la següent generació, els nostres fills i filles.CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIAServei
d’EducacióTel. 971 38 10 50 (ext. 4345)628 244 187projecteseducatius@ajciutadella.orgGRATUÏTLloc dels tallers:Casa de Cultura

21:00 Festival d'Orgue 2021, al Socors
Festival d'Orgue 2021Dimecres 1 de setembre, 21 h, a la Catedral:Abraham Martínez (orgue i sintetitzadors)Beatriz Rivas (creació
visual, mapping)Dilluns 6 de setembre, 21 h, al Socors:Patricia Romero (orgue)Jaume Sans (flauta)Dilluns 13 de setembre, 21 h, al
Socors:Tomé Olives (orgue)Maria Elisabeth Montenegro (veu)Dilluns 20 de setembre, 21 h, al Socors:Nadal Roig (orgue)Joan
Cánovas (trompeta)Dilluns 27 de setembre, 21 h, al Socors:Jaime González-Sierra (orgue)Ana Nicolás de Cabo (percussió
històrica)Venda anticipada d'entrades al Museu Diocesà de 10.30 a 14 h i a taquilla una hora abans del concertPreu de les entrades:
10 euros
21/09/2021
19:30 Espai de ciutadania sobre el Projecte de recuperació de la Plaça des Born, a la Casa de Cultura
Espai de ciutadania sobre el Projecte de recuperació de la Plaça des Born, a la Casa de CulturaL'Ajuntament de Ciutadella convoca un
nou espai de ciutadania per a presentar la proposta inicial del Projecte de recuperació de la plaça des Born, i recollir les opinions i les
propostes dels vesins sobre l'espai més emblemàtic i significatiu de la nostra ciutat.L'equip de govern presentarà l'acte a la Casa de
Cultura dimarts 21 de setembre a les 19.30 h.Per motius d'aforament, qui hi vulgui assistir cal que en faci la inscripció prèvia a
projectedeciutat@ajciutadella.org
22/09/2021
20:30 Visita guiada a l'Observatori Astronòmic de Menorca
Visita guiada a l'Observatori Astronòmic de MenorcaPreus:- Adult: 4 €- Menors de 18 anys: 2 €Es poden seguir comprant les entrades
a través de la web de l'Ajuntament o a l'enllaç:https://ticketib.com/events/visita-a-observatori-astronomic-de-menorca
21:30 Visita guiada a l'Observatori Astronòmic de Menorca
Visita guiada a l'Observatori Astronòmic de MenorcaPreus:- Adult: 4 €- Menors de 18 anys: 2 €Es poden seguir comprant les entrades
a través de la web de l'Ajuntament o a l'enllaç:https://ticketib.com/events/visita-a-observatori-astronomic-de-menorca
23/09/2021
19:00 Video-projecció "L'embolic del gènere. Per què els cossos importen", a la sala municipal d'exposicions del Roser
Video-projecció "L'embolic del gènere. Per què els cossos importen", a la sala municipal d'exposicions del RoserEl CCCB a El Roser.
Qui és Judith Butler? Sessió I. Judith Butler, Fina Birulés i Marta Segarra. L'embolic del gènere. Per què els cossos importen?
19:30 El projecte "Museu virtual de la dona combatent", a Can Saura
El projecte "Museu virtual de la dona combatent", a Can SauraA càrrec de Tània Balló i Gonzalo BergerInscripció prèvia necessària a
memoriesdemenorca@gmail.com
19:30 Comunic-arte, viu l'art de la comunicació assertiva; a la Casa de Cultura
TREBALL AMB FAMÍLIES 202122 anys acompanyant mares, pares, àvies i avisDijous 23, 30 de setembre; 7, 14, 21, 28 d’octubre; de
19.30h a 21.30hCOMUNIC-ARTEVOLS NODRIR LA BASE D’UNES RELACIONS SANES?VIU L’ART DE LA COMUNICACIÓ
ASSERTIVAImparteix:Pilar Camps GómezTerapeuta GestaltExperta en tècniques de comunicació (escolta activa i comunicació
assertiva)Acompanyament emocional en la infància i la famíliaDirigit a:Mares i pares de Primària i ESOAutoescolta. Aprendre a
escoltar activament per a acompanyar constructivament, especialment als nostres fills i filles. Aprendre a comunicar per a gestionar
conflictes assertivament. Autoregulació emocional i de les respostes que donam. Relacionssanes des d’una comunicació
adequada.CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIAServei d’EducacióTel. 971 38 10 50 (ext. 4345)628 244
187projecteseducatius@ajciutadella.orgGRATUÏTLloc dels tallers:Casa de Cultura
20:00 Contes per a persones adultes i voladores, a la Biblioteca pública
"La lleugeresa de les coses": contes per a persones adultes i voladores, a càrrec de Raquel de ManuelUn espai-temps de narració oral
i corporal que ens convida a entrar al bosc i a escoltar contes antics i pròxims, a obrir les ales a noves realitats possibles, més
lleugeres. Cadascuna decidirà si en vol sortir transformada o transmutada d'aquestes històries infinites.Aforament limitat amb inscripció
prèvia a partir del 6 de setembre a bibciutadella@menorca.es / 917484147
20:30 Visita guiada a l'Observatori Astronòmic de Menorca
Visita guiada a l'Observatori Astronòmic de MenorcaPreus:- Adult: 4 €- Menors de 18 anys: 2 €Es poden seguir comprant les entrades
a través de la web de l'Ajuntament o a l'enllaç:https://ticketib.com/events/visita-a-observatori-astronomic-de-menorca
21:30 Visita guiada a l'Observatori Astronòmic de Menorca
Visita guiada a l'Observatori Astronòmic de MenorcaPreus:- Adult: 4 €- Menors de 18 anys: 2 €Es poden seguir comprant les entrades
a través de la web de l'Ajuntament o a l'enllaç:https://ticketib.com/events/visita-a-observatori-astronomic-de-menorca
25/09/2021
11:30 Contacontes, a la Casa de Cultura
Jully PapallonaContacontes a càrrec de Laura AsensioPer a infants a partir de 4 anysJully Papallona és l'aventura d'una noia molt
valenta que viurà un any en una sequoia perquè no sigui tallada. Un conte inspirador que posa en relleu l'esperit aventurer i determinat
dels nens, l'amor i el respecte pels arbres centenaris i ancestrals.Aforament limitat amb inscripció prèvia a la biblioteca (971484147 /
bibciutadella@menorca.es) a partir del 13 de setembre.

bibciutadella@menorca.es) a partir del 13 de setembre.

18:00 Espectacle de clown "Ullallaaa" de SiClown, a s'Hort des Quei
ULLALLAAA de SiClownUn pallasso viatja fent auto-stop pel món, acompanyat només d’una maleta i una guitarra. El seu destí? Amor.
Pel camí ens troba a nosaltres, el públic, amb qui compartirà música, jocs i emocions. Un espectacle de clown, música i gest per a
totes les edats i públics.Organitza: No Som 3Preu de l'entrada: Aportació voluntària
27/09/2021
19:00 Eines per a no repetir allò que heretam de la nostra família, a la Casa de Cultura
TREBALL AMB FAMÍLIES 202122 anys acompanyant mares, pares, àvies i avisDilluns 13, 20, 27 de setembre; 4, 11 d’octubre; de 19h
a 21hVIATGEM AL PASSAT: PER QUÈ REPETEIXO AMB ELS MEUS FILLS I FILLESALLÒ QUE HAN FET ELS MEUS PARES,
AVIS...? EINES PER A NO REPETIR ALLÒ QUE HERETAM DE LA NOSTRA FAMÍLIAImparteix:Rosa Maria Pallisé
FaxedaMestraExperta en pedagogia i psicologia sistèmiquesDirigit a:Mares i pares de PrimàriaMirar, trobar, veure i fer conscients totes
aquelles creences, els valors, mites, secrets... que hem heretat i que ens limiten com a persona, i que no ens permeten avançar o
créixer. Una mirada introspectiva, una mirada cap a la família ens donarà les eines per a poder canviar patrons apresos que ens surten
d’una forma inconscient i que traslladam a la següent generació, els nostres fills i filles.CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIAServei
d’EducacióTel. 971 38 10 50 (ext. 4345)628 244 187projecteseducatius@ajciutadella.orgGRATUÏTLloc dels tallers:Casa de Cultura
19:00 Video-projecció "Gènere i sexualitat per a adolescents", a la sala municipal d'exposicions del Roser
Video-projecció "Gènere i sexualitat per a adolescents", a la sala municipal d'exposicions del RoserEl CCCB a El Roser.Sessió II.
Judith Butler. Gènere i sexualitat per a adolescents. Diàleg amb Miquel Missé i 300 estudiants.
21:00 Festival d'Orgue 2021, al Socors
Festival d'Orgue 2021Dimecres 1 de setembre, 21 h, a la Catedral:Abraham Martínez (orgue i sintetitzadors)Beatriz Rivas (creació
visual, mapping)Dilluns 6 de setembre, 21 h, al Socors:Patricia Romero (orgue)Jaume Sans (flauta)Dilluns 13 de setembre, 21 h, al
Socors:Tomé Olives (orgue)Maria Elisabeth Montenegro (veu)Dilluns 20 de setembre, 21 h, al Socors:Nadal Roig (orgue)Joan
Cánovas (trompeta)Dilluns 27 de setembre, 21 h, al Socors:Jaime González-Sierra (orgue)Ana Nicolás de Cabo (percussió
històrica)Venda anticipada d'entrades al Museu Diocesà de 10.30 a 14 h i a taquilla una hora abans del concertPreu de les entrades:
10 euros
28/09/2021
19:00 Conferència i diàleg "Les artistes capdavanteres de la història de l'art oblidades", a la sala municipal d'exposicions
del Roser
Conferència i diàleg "Les artistes capdavanteres de la història de l'art oblidades", a la sala municipal d'exposicions del Roser, per Ana
Llorens Bagur
29/09/2021
19:00 Tertúlia-debat "I tu, per què vas renunciar a fer art o ser artista?", a la sala municipal d'exposicions del Roser
Tertúlia-debat "I tu, per què vas renunciar a fer art o ser artista?", a la sala municipal d'exposicions del Roser
30/09/2021
19:00 Micro-obert entorn a la desigualtat, a la sala d'exposicions del Roser
Micro-obert entorn a la temàtica de la desigualtat. Pertanys a un grup minoritari i vols parlar i expressar les dificultats que et
succeeixen?
19:30 Comunic-arte, viu l'art de la comunicació assertiva; a la Casa de Cultura
TREBALL AMB FAMÍLIES 202122 anys acompanyant mares, pares, àvies i avisDijous 23, 30 de setembre; 7, 14, 21, 28 d’octubre; de
19.30h a 21.30hCOMUNIC-ARTEVOLS NODRIR LA BASE D’UNES RELACIONS SANES?VIU L’ART DE LA COMUNICACIÓ
ASSERTIVAImparteix:Pilar Camps GómezTerapeuta GestaltExperta en tècniques de comunicació (escolta activa i comunicació
assertiva)Acompanyament emocional en la infància i la famíliaDirigit a:Mares i pares de Primària i ESOAutoescolta. Aprendre a
escoltar activament per a acompanyar constructivament, especialment als nostres fills i filles. Aprendre a comunicar per a gestionar
conflictes assertivament. Autoregulació emocional i de les respostes que donam. Relacionssanes des d’una comunicació
adequada.CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIAServei d’EducacióTel. 971 38 10 50 (ext. 4345)628 244
187projecteseducatius@ajciutadella.orgGRATUÏTLloc dels tallers:Casa de Cultura

