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PUNT CULTURAL MAIG 2016
Diumenge 1 de maig
9.00 h: Segueix oberta l'exposició de pintures a l'oli de Manuel Galeote en benefici de
l'Associació de Pares de Nens amb Càncer de Balears (ASPANOB), al local social de
l'UAADB (bar de Calós), fins al 28 de maig. Gratuït.
9.30 h: Dia del Laberint: jornada de portes obertes a les pedreres de s'Hostal, amb
sessió de marcat de pedres apadrinades. A les 11.00 h, Ruta dels Laberints: mineral,
vegetal i jardí, passeig guiat amb Anna Bagur. Pedreres de s'Hostal (Líthica). Camí Vell,
km 1.
12.00 h: Festa de l'1 de maig organitzada pel sindicat CGT al palmerar de Cala en
Blanes, fins a les 20 h, amb les actuacions musicals d'Àngel Gómez, Emilio el Negro i
Santiago Avello, Pele, Transmuntanus i Naughty Noise. Gratuït.
13.00 h: Actuació de ball clàssic i contemporani a càrrec de la ballarina Laura Galeote.
Bar de Calós. Gratuït.
18.00 h: Trobada i ballada d'escoles de ball folklòric de Ciutadella. Sonarà el Grup
Folklòric des Born. Plaça de Joan de Borbó. Gratuït.
Dilluns 2 de maig
10.30 h: Segueix oberta l'exposició D CARA, amb obres d'alumnes i professors dels
Tallers d'Art (Associació per a l'Ensenyament de les Arts a Menorca), a la sala municipal
el Roser, fins al 7 de maig. Gratuït.
10.30 h: Segueix oberta l'exposició del 25è aniversari del CEIP Pintor Torrent, a l'Espai
d'Art Xec Coll, fins al 10 de maig. Gratuït.
20.00 h: Audició instrumental a càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i
Dansa. Sala d'audicions de l'edifici annex de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
Dimecres 4 de maig
18.00 h: Primera sessió del Taller per a famílies d'infantil, fins a les 20 h, amb la
psicòloga i terapeuta familiar Vanesa Carreras. Inclosa dins el Programa de Treball amb
Famílies 2016 de l'Ajuntament. Casa de Cultura. Gratuït, però requereix inscripció prèvia (Àrea
d'Educació, Projectes Educatius, de l'Ajuntament).

19.00 h: Primera sessió del taller Amor i rivalitat: la relació entre germans, fins a les 21 h,
amb la pedagoga, terapeuta familiar i psicoterapeuta Irune Inchaustegui. Inclosa dins el
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Programa de Treball amb Famílies 2016 de l'Ajuntament. Casa de Cultura. Gratuït, però
requereix inscripció prèvia (Àrea d'Educació, Projectes Educatius, de l'Ajuntament).

Dijous 5 de maig
19.30 h: Audició de baix i bateria a càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i
Dansa. Sala d'audicions de l'edifici annex de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
20.30 h: Òpera al cinema: retransmissió en diferit de l'òpera La Bohème, de Giacomo
Puccini, des del Palau de les Arts de València. Cinemes Canal Salat.
Divendres 6 de maig
18.30 h: Trobada del grup Família i Lectura sobre Literatura infantil en tots els formats.
Biblioteca infantil. Casa de Cultura. Gratuït.
19.30 h: XV Menorca Jazz: Trobada de Dixieland: cercavila de Monkey Doo i Jinx Jazz
Band, en una ruta que inclourà els bars i restaurants Casino Nou, Es Pou, Cas Quinto,
Questat?, Hogar del Pollo, Can Catapan, Curniola 35, Ses Voltes, Clàssic, La Reina i
Imperi. Gratuït.
20.00 h: Conferència Escriure el millor llibre del món. Ramon Llull, mestre en la
producció i distribució de llibres, a càrrec del professor Antoni Bordoy. Sala d'Actes del
Cercle Artístic. Gratuït.
20.00 h: Sine Dolore World Park, contra el dolor y por la calidad de vida: taula rodona
moderada per la doctora Marian Lorente, metgessa de la Clínica del Dolor Teknon i
directora del Laboratori d'Anatomia Quirúrgica i Funcional. Es comptarà amb les
aportacions Dolor crónico y calidad del sueño, a càrrec de la doctora Carmen Martínez
Caballero, directora de projectes científics de l'EMNIPRE; Afrontando el dolor, a càrrec
del doctor Ignacio Velázquez Rivera, responsable de la unitat del dolor de l'Hospital de
Alta Resolución de Guadix (Granada); Entrenando el cerebro para aliviar el dolor, a
càrrec del doctor Pedro Montoya, catedràtic de Psicobiologia de la UIB; i El dolor dental,
a càrrec del doctor Cosme Gay Escoda, catedràtic de Patologia Quirúrgica Bucal i
Maxil·lofacial de la Universitat de Barcelona. Saló Gòtic de l'Ajuntament. Gratuït.
22.00 h: XV Menorca Jazz: Trobada de Dixieland: concert a càrrec de Jinx Jazz Band, a
La Margarete. Entrada gratuïta.
23.00 h: XV Menorca Jazz: Trobada de Dixieland: concert a càrrec de Monkey Doo, a
Moriarty. Entrada gratuïta.
Dissabte 7 de maig
11.00 h: XV Menorca Jazz: Trobada de Dixieland: cercavila de Long Time No Swing, en
una ruta que inclourà els bars i restaurants Ses Persianes, Reno, Sa Placeta, Cafè
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Viena, Sa Bona Birra, Ulisses, Can Rafa, Es Mercat de Ca na Riera, Hogar del Pollo i
Can Catapan. Gratuït.
11.00 h: Recital de fi de grau professional d'oboè amb piano a càrrec d'alumnes del
Conservatori Professional de Música de Menorca. Espai Sant Josep de Ciutadella
Antiga. Gratuït.
12.00 h: Contacontes a Calós, activitat oberta al públic en general i organitzada pels
salesians. Teatre de Calós. Gratuït.
12.30 h: XV Menorca Jazz: Trobada de Dixieland: vermut & dixi amb Jinx Jazz Band al
restaurant Pins 46 (plaça des Pins, 46). Entrada gratuïta.
20.00 h: Ballada popular a càrrec del Grup Folklòric Sant Isidre. Placeta del Roser.
Gratuït.

20.45 h: Cicle de concerts del mes de maig al santuari de Maria Auxiliadora: concert
Cançons a la Mare, amb Ester Pons Barro (violí), Andreu Cardona Mir (viola), Esperança
Rotger Hernández (piano) i Corretja Genestar Mesquida (veu). Gratuït.
22.00 h: Concert Tribut a Rolling Stones i a AC/DC, organitzat per Balear Acústic amb
els grups RStones i The Billy Young Band. Sala Polivalent del Canal Salat. Venda
anticipada d'entrades als bars Imperi, Casino 17 de Gener, Questat? i Cafeteria Tramuntana (12 €), i
també a la taquilla de la Sala una hora abans de l'espectacle (17 €).

23.00 h: XV Menorca Jazz: Trobada de Dixieland: concert a càrrec de Long Time No
Swing, Monkey Doo i Jinx Jazz Band, al Jazzbah (pla de Sant Joan). Preu: 4 € (anticipada) o
5 € (taquilla) amb consumició mínima.

Diumenge 8 de maig
Hora per determinar: Geolodia 2016: trobada per a l'excursió Una descoberta
geològica del marès a les pedreres de s'Hostal, organitzada per l'Associació de Geòlegs
de les Illes Balears. Pedreres de s'Hostal (Líthica). Camí Vell, km 1. Gratuït, però és
necessària la inscripció prèvia, moment en què també es dirà l'hora concreta de la trobada
(geolodiamenorca@gmail.com).

12.00 h: Concert vermut a càrrec d'Àngel Gómez, per a presentar el disc Mai més. Bar
de Calós. Entrada gratuïta.
Dilluns 9 de maig
19.00 h: Audició de clarinets a càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i
Dansa. Espai Sant Josep de Ciutadella Antiga. Gratuït.
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19.00 h: Primera sessió del taller La nostra relació s'ha trencat, però seguim funcionant
com a pares i mares, fins a les 21 h, amb la psicòloga Cati Pons. Inclosa dins el
Programa de Treball amb Famílies 2016 de l'Ajuntament. Casa de Cultura. Gratuït, però
requereix inscripció prèvia (Àrea d'Educació, Projectes Educatius, de l'Ajuntament).

20.00 h: Audició instrumental a càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i
Dansa. Sala d'audicions de l'edifici annex de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
Dimarts 10 de maig
20.00 h: Audició de metall i oboè a càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i
Dansa. Sala d'audicions de l'edifici annex de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
Dimecres 11 de maig
19.30 h: Audició de flauta sense piano a càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal de
Música i Dansa. Sala d'audicions de l'edifici annex de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
Dijous 12 de maig
19.00 h: Audició de piano a càrrec dels alumnes d'Esperança Rotger de Sa Fàbrica de
Músics. Espai Sant Josep de Ciutadella Antiga. Gratuït.
19.30 h: Audició de guitarra a càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
Sala d'audicions de l'edifici annex de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
19.30 h: Inauguració de la mostra Dones de prop, exposició de les fotografies
presentades en l'homenatge col·lectiu a les dones de la nostra ciutat, organitzada per la
Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament. Espai d'Art Xec Coll. Fins al 21 de maig. Gratuït.
Divendres 13 de maig
19.30 h: Projecció de la pel·lícula Promise, organitzada per Podemos Menorca dins el
cicle de cinefòrums que realitzen en diferents localitats de l'illa. Sala d'Actes de la Casa
de Cultura. Gratuït.
Dissabte 14 de maig
09.30 h: Taller de bonsais a càrrec de l'Associació Bonsai Menorca, fins a les 13.30 h, a
l'Umbracle de Venus de la Casa de Cultura. S'hi pot dur qualque arbre per fer-hi feina.
Gratuït.

11.00 h: Recital de fi de grau professional de violí amb piano a càrrec d'alumnes del
Conservatori Professional de Música de Menorca. Espai Sant Josep de Ciutadella
Antiga. Gratuït.
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19.00 h: Club de lectura vaDllibres: La volta al món amb la tieta Mame, de Patrick
Dennis. Gratuït.
20.45 h: Cicle de concerts del mes de maig al santuari de Maria Auxiliadora: Concert
poètic amb esquitxos musicals, amb Sergi Febrer (teclat), Maria Àngels Anglada (veu) i
José Serra Melis (coordinador poesies). Gratuït.
Dimarts 17 de maig
11.00 h: Obertura de l'exposició Calidoscopi. Mirades de Sant Joan, produïda per
l'Ajuntament. Sala Municipal el Roser, fins al 2 de juliol. Gratuït.
Dimecres 18 de maig
09.30 h: Jornada de portes obertes a les pedreres de s'Hostal, amb motiu del Dia
Internacional dels Museus. També, visita guiada punta Nati-paisatge de pedra, per la
zona de punta Nati. Pedreres de s'Hostal (Líthica). Camí Vell, km 1.
10.00 h: Jornada de portes obertes al Museu Municipal Bastió de sa Font, amb motiu del
Dia Internacional dels Museus. Fins a les 14.30 h, i de 18 a 21 h. També, jornada de
portes obertes els dies dijous 19, divendres 20 i dissabte 21 de maig. Entrada gratuïta.
19.00 h: Audició de violí a càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
Espai Sant Josep de Ciutadella Antiga. Gratuït.
19.30 h: Audició de piano a càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i Dansa. A
les 20.15 h hi tindrà lloc una segona audició. Sala d'audicions de l'edifici annex de l'IES
Josep M. Quadrado. Gratuït.
20.00 h: Conferència El dipòsit 5 de la cova des Càrritx. Una aproximació al món de les
creences i als rituals vinculats a la mort durant la prehistòria de Menorca , a càrrec de Mª
José León, arqueòloga municipal i tècnica del Museu. Museu Municipal Bastió de sa
Font. Gratuït.
Dijous 19 de maig
19.45 h: Audició de trompeta i piano a càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal de Música
i Dansa. Sala d'audicions de l'edifici annex de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
Divendres 20 de maig
9.00 h: Sortida de la V Trail Menorca Camí de Cavalls (TMCdC) des de la plaça des
Pins: 185 km corrent pel Camí de Cavalls. Aquesta sortida està pensada per als atletes
que tenguin una previsió de fer la prova en més de 32 hores. A les 14.00 h es donarà
una segona sortida de la TMCdC pensada per als atletes que tenguin una previsió de fer
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el recorregut en menys de 32 hores (entre 20 i 32). L'arribada dels primers atletes es
preveu entre les 9.30 i les 10 h del matí del dissabte 21 de maig, a la meta situada
davant l'IES M. Àngels Cardona. Gratuït.
18.30 h: Musicontes, contes musicats a càrrec d'Icar Toset i Josep Mascaró. Biblioteca
Infantil. Casa de Cultura. Gratuït.
20.00 h: Concert de banda jove i col·lectiva de vent a càrrec d'alumnes de l'Escola
Municipal de Música i Dansa. Sala d'Actes de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
20.00 h: Dedicatòria a José Luis Mayans Ochoa (òbit 20-05-2015): Pepe Mayans i la
SHA Martí i Bella: La força de la il·lusió. A continuació, conferència Canteras de muelas
del sureste de España, de la protohistòria a la época moderna, a càrrec de Timothy
Anderson, doctor en Història, arqueòleg i molinòleg. Organitzat per la SHA Martí i Bella.
Sala d'Actes del Cercle Artístic. Gratuït.
23.00 h: XV Menorca Jazz: concert a càrrec d'El Niño Alcalino & The Chuskers, al
Jazzbah (pla de Sant Joan). Preu: 4 € (anticipada) o 5 € (taquilla) amb consumició mínima.
Dissabte 21 de maig
9.00 h: Sortida del Trekking Costa Nord (TCN) des del Pilar: 37 km corrent pel Camí de
Cavalls. L'arribada dels primers atletes es preveu devers les 12 h, a la meta situada
davant l'IES M. Àngels Cardona. Gratuït.
9.30 h: Horari previst d'arribada, a la meta situada davant l'IES M. Àngels Cardona, dels
primers atletes participants a la Trail Menorca Costa Nord (TMCN), que hauran sortit a la
1 h de la matinada des de la fortalesa de la Mola de Maó (100 km pel Camí de Cavalls).
A les 16.00 h, horari previst d'arribada, al mateix lloc, dels primers atletes participants a
la Trail Menorca Costa Sud (TMCS), que hauran sortit des Castell a les 8 h (85 km pel
Camí de Cavalls) i dels primers atletes participants al Trekking Costa Sud (TCS), que
hauran sortit de Cala en Porter a les 11 h (55 km pel Camí de Cavalls) . Gratuït.
12.00 h: Contacontes a Calós, activitat pública organitzada pels salesians. Teatre de
Calós. Gratuït.
13.30 h: XV Menorca Jazz: Vega Jazz, pícnic al palmerar de Cala en Blanes, amb les
actuacions d'El Niño Alcalino & The Chuskers (Àlex Besalduch, Jordi Tugores, Miquel
Àngel Rigo, Pep Lluís Garcia, Jaume Riera, Guillem Nadal, Dani Pi de Gènova i Rubén
Garcia), Trispol (Gon Matas, Xanguito Muntaner, Pep Garau, Miquel Perelló i Joana
Gomila), Mr. Kenyatta Quartet (Antonio Lo Re, Marc Cortès, Pablo Millás i Guiem Pons) i
Airblues-340 (Joe Mina, Martí Genestar i Eduard Florit). Gratuït.
17.30 h: Audició de corda a càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
Sala d'audicions de l'edifici annex de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
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19.00 h: Sessió del club de lectura Plaça de Lletres, per comentar L'amiga genial,
d'Elena Ferrante. Casa de Cultura. Gratuït.
19.30 h: Taula rodona Dones de prop, avui i demà. Sala d'Actes del Cercle Artístic. Acte
de cloenda de l'exposició Dones de prop que es pot veure a l'Espai d'Art Xec Coll entre
els dies 12 i 21 de maig. Gratuït.
20.45 h: Cicle de concerts del mes de maig al santuari de Maria Auxiliadora: concert
Dones, amb el Cor Cadenza, dirigit per Corretja Genestar i amb Orest Lemekh al piano.
Gratuït.

20.30 h: Visita nocturna a l'exposició Calidoscopi. Mirades de Sant Joan de la Sala
municipal El Roser. També a les 22 h. Gratuït.
Diumenge 22 de maig
20.00 h: Processó de M. Auxiliadora, patrona de Ciutadella, pels carrers de la població.
Sortirà del santuari de M. Auxiliadora, on, abans, a les 19 h, hi tindrà lloc una missa.
També, a les 21.30 h, concert davant el local social de la UAADB (bar de Calós), que
inclourà el Primer Jaleo. Gratuït.
Dilluns 23 de maig
19.00 h: Concert d'orquestra infantil i violoncels a càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal
de Música i Dansa. Sala d'audicions de l'edifici annex de l'IES Josep M. Quadrado.
Gratuït.

20.00 h: Inauguració de Detalls de festa i tradició, exposició santjoanera organitzada
pels Voluntaris de Sant Joan. Espai d'Art Xec Coll. Fins al 28 de maig. Gratuït.
Dimecres 25 de maig
19.00 h: Audició de cant a càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
Espai Sant Josep de Ciutadella Antiga. Gratuït.
20.00 h: Audició instrumental a càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i
Dansa. Sala d'audicions de l'edifici annex de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
Dijous 26 de maig
19.00 h: Audició de trompeta i saxo a càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i
Dansa. Sala d'audicions de l'edifici annex de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
Divendres 27 de maig
17.00 h: XIV Jornades de Recerca Històrica de Menorca: I Simpòsium Festes de Sant
Joan de Ciutadella: Sant Joan, criteris i mesures de salvaguarda per a un patrimoni
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cultural en perill: ponència Retrat de Sant Joan al llarg del temps, evolució i
transformació. Canviar, adaptar-se o morir, a càrrec de Jaume Mas Rosselló, psicòleg
social. A les 18.45 h, comunicacions Aspectes controvertits dels protocols, a càrrec de
Joan Pons Alzina; i Pla d'Autoprotecció de Sant Joan, a càrrec d'Ignasi Camps. A les 20
h, inauguració de les Jornades i ponència La vital fragilitat del patrimoni cultural
immaterial, a càrrec d'Honorio Velasco Maillo, catedràtic d'Antropologia de la UNED.
Organitzades per la Societat Historicoarqueològica Martí i Bella i l'associació Voluntaris
de Sant Joan. Sala d'Actes del Cercle Artístic. Més informació: www.shamartibella.es.
20.00 h: Shopping Night: activitat organitzada per l'associació de comerciants Ciutadella
Antiga a la zona entre la placeta d'Artrutx, tot el Rodol (Muralla d'Artrutx, Castell Rupit,
Santíssim, Dolors, Roser i Seminari) i fins Santa Clara, Sant Antoni i carrer Carnisseria;
amb comerços oberts, i amb descomptes i promocions especials. Fins a les 00.00 h; hi
tindran lloc, també, diferents actuacions musicals, de dansa i altres (al carrer i a
botigues), amb paradetes, degustacions gastronòmiques, etc.
21.00 h: Concert de Primavera a càrrec de la Banda Municipal de Música, dirigida per
Joan Mesquida Faner. Teatre de Calós.
21.00 h: Festival Jo he somiat, homenatge a Martin Luther King, a càrrec de la comunitat
del Centre Catequístic de Sant Miquel. Plaça des Pins. Gratuït.
Dissabte 28 de maig
10.00 h: XIV Jornades de Recerca Històrica de Menorca: I Simpòsium Festes de Sant
Joan de Ciutadella: Sant Joan, criteris i mesures de salvaguarda per a un patrimoni
cultural en perill: ponència Planificació de la seguretat als esdeveniments festius
massificats. Cas pràctic: festes de San Fermín, Pamplona, a càrrec de Francisco José
Fernández Elizalde, exdirector general d'Interior del Govern de Navarra. A les 11.15 h,
comunicació Propostes i innovació, a càrrec de Voluntaris de Sant Joan. A les 12.15 h,
ponència Sant Joan, perspectiva històrica i social d'una festa única, a càrrec Jaume
Mascaró Pons, professor d'Antropologia de la Universitat de Barcelona. Sala d'Actes del
Cercle Artístic. Més informació: www.shamartibella.es.
13.30 h: XIV Jornades de Recerca Històrica de Menorca: I Simpòsium Festes de Sant
Joan de Ciutadella: Sant Joan, criteris i mesures de salvaguarda per a un patrimoni
cultural en perill: visita guiada Casa Olivar, el paper de la noblesa menorquina. A les
18.00 h, visita guiada a l'exposició didàctica sobre Sant Joan a l'Espai d'Art Xec Coll. Més
informació: www.shamartibella.es.

18.00 h: Actuació de final de curs de les Aules de Teatre del Cercle Artístic, impartides
per Maribel Silvent. Sala d'Actes de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
18.30 h: Concert de Primavera a càrrec de la Banda Municipal de Música, dirigida per
Joan Mesquida Faner. Teatre de Calós.
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19.00 h: XIV Jornades de Recerca Històrica de Menorca: I Simpòsium Festes de Sant
Joan de Ciutadella: Sant Joan, criteris i mesures de salvaguarda per a un patrimoni
cultural en perill: taula rodona Sant Joan, tradició i modernitat: necessitat de canvis?,
moderada per Pere Bagur, periodista, i amb les intervencions d'un membre de la Junta
de Caixers Senyors; d'Ignasi Camps, cap de la Policia Local; d'un membre de l'equip
redactor del Pla d'Autoprotecció de Sant Joan; i d'Eva Moll, membre dels Voluntaris de
Sant Joan. Sala d'Actes del Cercle Artístic. Més informació: www.shamartibella.es.
21.00 h: Concert d'intercanvi entre el Cor Cadenza, dirigit per Corretja Genestar i amb
Orest Lemekh com a pianista, i l'Associació d'Amics de la Música de Llucmajor
(Mallorca), que actuaran a l'església del convent de Santa Clara. Gratuït.
21.00 h: Actuació de Chachas Sense Fronteres amb Improcatch. Teatre del Casino 17
de Gener.
Diumenge 29 de maig
12.00 h: XIV Jornades de Recerca Històrica de Menorca: I Simpòsium Festes de Sant
Joan de Ciutadella: Sant Joan, criteris i mesures de salvaguarda per a un patrimoni
cultural en perill: replec de Sant Joan a la finca des Pinaret, amb mostra de gastronomia
i d'artesania de les festes. Més informació: www.shamartibella.es.
Dilluns 31 de maig
19.30 h: Audició final de percussió a càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i
Dansa. Sala Centenària de Calós. Gratuït.
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CURSOS i TALLERS
Tallers al Museu Municipal Bastió de sa Font
Taller de gravat L'art de la pedra, per a fillets d'entre 6 i 16 anys, el divendres 20 de
maig, de 18 a 20.30 h (gratuït); i taller infantil Vols saber com és la feina de camp d'un
arqueòleg? Vine al Museu a excavar, per a fillets d'entre 7 i 12 anys, el dissabte 21 de
maig, a les 11 h (gratuït). Es requereix inscripció prèvia, telefonant al 971 38 02 97
(Museu) o enviant un missatge de correu electrònic a museu@ajciutadella.com
XIV Jornades de Recerca Històrica de Menorca
Els dies 27, 28 i 29 de maig, al Cercle Artístic, organitzades per la Societat
Historicoarqueològica Martí i Bella i l'associació Voluntaris de Sant Joan, tindrà lloc el I
Simpòsium Festes de Sant Joan de Ciutadella: Sant Joan, criteris i mesures de
salvaguarda per a un patrimoni cultural en perill. La relació de ponències, comunicacions
i activitats es poden consultar a l'apartat del dia a dia d'aquest punt cultural. Inscripcions i
més informació: SHA Martí i Bella. Plaça des Born, 19. 971 38 57 53 //
shamartibella@gmail.com // www.shamartibella.es
Taller sobre consciència per a l'embaràs, el part i el naixement feliços i segurs
Dies 20, 21 i 22 de maig, impartit per Jenny Koslow, educadora perinatal, especialista en
estratègies d'ensenyament per a l'educació materna i directora de Previda, centre que
duu vint-i-cinc anys preparant mares i pares per al part. Lloc i horaris concrets per
confirmar. Organitzat per Companyia Karbala. Més informació i inscripcions: Karbala.
669 934 839 (Maica Martínez).
Programa de Treball amb Famílies 2016
Tallers La nostra relació s'ha trencat, però seguim funcionant com a pares i mares
(de 6 a 12 anys: 9, 16, 23 i 30 de maig, de 19 a 21 h, impartit per Cati Pons, psicòloga,
màster en protecció infantil en serveis socials i màster en prevenció i tractament de la
violència familiar); Taller per a famílies d'infantil (de 0 a 6 anys: 4, 11, 18 i 25 de maig,
de 18 a 20 h, impartit per Vanesa Carreras, psicòloga i terapeuta familiar); Amor i
rivalitat: la relació entre germans (de 6 a 12 anys: 4, 11 i 18 de maig, de 19 a 21 h,
impartit per Irune Inchaustegui, pedagoga, terapeuta familiar i psicoterapeuta); Ser
pares d'adolescents (de 14 a 16 anys: 27 de setembre, i 4, 11, 18 i 25 d'octubre,
impartit per Sili Liz, psicòloga i terapeuta familiar); i Tallers per a famílies amb fills i
filles en l'etapa preadolescent: 1r i 2n d'ESO (de 12 a 14 anys: 6, 13, 20 i 27
d'octubre, i 3 de novembre, impartit per Violant Agut, educadora social, entrenadora
integradora i mediadora familiar). Totes les sessions tindran lloc a la Casa de Cultura.
Més informació i inscripcions (gratuïtes): Per als tallers del segon semestre, fins al 23
de setembre. Àrea d'Educació de l'Ajuntament. 971 48 41 60 // 628 244 187 //
projecteseducatius@ajciutadella.org
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Ara que tenc temps (programa d'activitats per a persones majors de 65 anys)
Taller de restauració de mobles (6, 13, 20 i 27 de maig, de 17 a 19 h), taller Brodat:
l'herbari de Menorca (2, 4, 9, 11 i 16 de maig, de 10 a 12 h) i taller Com cuidar-te amb
cosmètica natural (19 de maig, de 10 a 13 h). Per a més informació i disponibilitat de
places i funcionament: Serveis Socials de l'Ajuntament. Ca sa Milionària, de 9 a 14 h.
Camí de Maó, 102. 971 48 06 04.

CONCURSOS
XXXIII Concurs d'Imatge de les Festes de Sant Joan 2016
Convocat per l'Ajuntament. Termini d'admissió d'originals: fins a les 14 hores del
divendres 6 de maig de 2016. Es poden lliurar en mà o es poden remetre a: Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, Regidoria de Cultura, plaça des Born, 15, 07760 Ciutadella de
Menorca. Premi únic de 500 € a la imatge guanyadora, que servirà per a fer el
cartell de les festes de Sant Joan 2016 i per a altra propaganda impresa de les festes
d'enguany, si es dóna el cas. Les tècniques són lliures, i s'ha de presentar en format
vertical mida DIN A3, rígid, sense marc ni vidre. Les obres que s'hi presentin han de dur
incorporat el text següent: Festes de Sant Joan 2016. Dies 19, 23 i 24 de juny. Ciutadella
de Menorca. Per a més informació: 971 48 41 54 // cultura@ajciutadella.org //
www.ajciutadella.org
XV Premi Contarella de Literatura Infantil 2017
Convocat per l'Ajuntament. Termini d'admissió d'originals: fins a les 14 hores del 17
de febrer de 2017. Es poden lliurar en mà o es poden remetre a: Ajuntament de
Ciutadella de Menorca. Regidoria de Cultura. Plaça des Born, 15, 07760 Ciutadella de
Menorca. Premi de 500 € i la publicació de l'obra guanyadora durant el mes d'abril de
l'any 2018. La temàtica de les obres (contes o narracions breus) és lliure, han de ser
rigorosament inèdites i anar adreçades al públic infantil. Edat mínima per participar-hi: 14
anys. Extensió: no inferior a sis folis DIN A4 ni superior a tretze, mecanografiats amb cos
de lletra de dotze punts i amb un màxim de trenta-quatre línies per foli. El premi es
lliurarà en un acte públic que tindrà lloc al voltant de la Festa del Llibre de l'abril de 2017.
Per a més informació: 971 48 41 54 // cultura@ajciutadella.org // www.ajciutadella.org

XLI Premi Born de Teatre 2016
Premi de textos teatrals convocat per la societat cultural Cercle Artístic, amb el patrocini
de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, el Consell Insular de Menorca, el Govern de
les Illes Balears i el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música. Premi únic de
14.000 € al text guanyador i l'edició de l'obra en les quatre llengües oficials de
l'Estat espanyol. Els textos es poden presentar en català o en castellà, fins al 15 de
juny de 2016 a: Secretaria del Cercle Artístic, XLI Premi Born de Teatre 2016, plaça des
Born, 19, 07760 Ciutadella de Menorca. L'obra premiada i el nom de la persona autora
es faran públics el dia 22 d'octubre de 2016. Per a més informació: 971 38 57 53 //
www.cercleartistic.com
(http://www.cercleartistic.com/pr_WP/wpcontent/uploads/2016/03/Premi-Born-dors.jpg) // gerencia@cercleartistic.com
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II Residències de Creació Teatral Premi Born
Premi convocat per la societat cultural Cercle Artístic en el marc de la celebració del XLI
Premi Born de Teatre. Adreçat a companyies teatrals, i per a projectes i muntatges
teatrals col·lectius de tot l'Estat espanyol. S'han de presentar, fins al 15 de juny de 2016,
projectes teatrals per a muntatges de textos clàssics, muntatge de textos contemporanis,
muntatge de nova dramatúrgia (original i adaptada) i muntatge de creació col·lectiva. Els
projectes es poden presentar en format PDF a l'adreça premiborndeteatre@gmail.com.
L'adjudicació de la Residència es donarà a conèixer el 15 de juliol de 2016 i s'haurà
de desenvolupar entre el 6 i el 20 d'octubre de 2016 a Ciutadella de Menorca. Per a
més
informació:
971
38
57
53
//
www.cercleartistic.com
(http://www.cercleartistic.com/pr_WP/wp-content/uploads/2016/03/residencies-dors.jpg) //
gerencia@cercleartistic.com // premiborndeteatre@gmail.com

IV Concurs de Fotografia Líthica
Concurs convocat per la Fundació Líthica-Pedreres de s'Hostal sota el lema punta Natipaisatge de pedra, amb l'objectiu de difondre, valorar i contribuir a la preservació
d'aquest patrimoni cultural i paisatgístic de Menorca, actualment en perill. Hi poden
participar totes les persones majors de 18 anys, aficionades o professionals de la
fotografia, de temàtica lliure, d'acord amb el lema anunciat i amb fotografies
obligatòriament realitzades a la zona de punta Nati de Ciutadella. Presentació de les
obres en suport electrònic o informàtic a Líthica-Pedreres de s'Hostal (camí Vell, km 1.
Ciutadella. lithicaconcurs@gmail.com), fins al 31 de maig de 2016. Premi de 500 € a la
millor fotografia, i tres accèssits. Amb la imatge guanyadora s'editarà una postal. Una
selecció de les millors fotografies s'integraran a l'exposició conjunta que la Fundació
Líthica i la SHA Martí i Bella preparen per a la difusió i defensa de punta Nati a la sala
del Roser entre els dies 7 de juliol i 6 d'agost de 2016. Per a més informació: Pedreres
de s'Hostal. Camí Vell, km, 1. 971 48 15 78 // 605 929 568 // www.lithica.es //
lithicaconcurs@gmail.com
XV Saló Fotogràfic Fotobosco '17
Convocat per la Unió d'Antics Alumnes Don Bosco de Ciutadella. Temàtica: art, cultura,
festes i tradicions populars. Tècnica lliure, sense diferenciar entre color i monocrom.
Poden participar-hi totes les persones aficionades que ho desitgin, amb un màxim de
tres obres per autor. Les obres han de tenir unes dimensions mínimes de 20x30 cm i
màximes de 45x30 cm, i s'han de lliurar muntades sobre un cartó ploma de mesures
exactes: 35x50 cm. Poden lliurar-se personalment o ser remeses a: Secretaria de la
UAADB, av. Constitució, 57, 07760 Ciutadella de Menorca, amb el detall: XV Saló
Fotogràfic Don Bosco, abans del 31 de març de 2017. Primer premi de 1.500 €, segon
premi de 1.000 € i tercer premi de 500 €, i també possible accèssit del Jurat (250 € en
material fotogràfic) a la fotografia realitzada per un menor de 18 anys que se'n faci
mereixedor per la tècnica, per l'art o per la qualitat. Amb les fotografies presentades es
muntarà una exposició, i les trenta finalistes formaran part d'un catàleg promogut per
l'entitat organitzadora. Per a més informació: uaadbciutadella@hotmail.com
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VISITES
Biblioteca Pública Municipal de Ciutadella
C/ de l'Hospital de Santa Magdalena, 1 (Casa de Cultura).
INFANTIL: de dilluns a divendres, de 16.30 a 20 h; i dissabte, d'11 a 13 h. 971 48 41 48.
ADULTS: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h; i dissabte, d'11 a 13 h.
971 48 41 47.
Sala municipal el Roser
Fins al 7 de maig: D CARA, amb obres d'alumnes i professors dels Tallers d'Art
(Associació per a l'Ensenyament de les Arts a Menorca), i artistes convidats, sobre el
rostre i la cara.
Del 17 de maig al 2 de juliol: Exposició Calidoscopi. Mirades de Sant Joan, produïda
per l'Ajuntament. El dissabte 21 de maig hi haurà visites nocturnes a les 20.30 i a les 22
h.
C/ del Roser. 971 38 35 63. Gratuït. De dilluns a dissabte, de 10.30 a 13.30 h i de 17.30
a 20.30 h. A partir del 17 de maig, de dilluns a dissabte, d'11 a 13.30 h i de 18 a 21.30 h.
Espai d’Art Xec Coll
Fins al 10 de maig: Exposició del 25è aniversari del CEIP Pintor Torrent.
Del 12 al 21 de maig: Dones de prop, exposició de les fotografies presentades en
l'homenatge col·lectiu a les dones de la nostra ciutat, organitzada per la Regidoria
d'Igualtat de l'Ajuntament
Del 23 al 28 de maig: Detalls de festa i tradició, exposició santjoanera organitzada pels
Voluntaris de Sant Joan.
C/ des Seminari, 5. 971 38 13 35. Gratuït. De dilluns a divendres, de 10.30 a 14 h i de 18
a 21 h; i dissabte, de 10.30 a 14 h.
Local social de l'UAADB (bar de Calós)
Fins al 28 de maig: Exposició de pintures a l'oli de Manuel Galeote, a benefici de
l'Associació de Pares de Nens amb Càncer de Balears (ASPANOB).
Museu Municipal de Ciutadella Bastió de sa Font
Exposició Cala en Busquets 2006: la història submergida
També, exposició permanent d’arqueologia, de dimarts a dissabte, de 10 a 14.30 h i de
18 a 21 h. 971 38 02 97 (públic en general, 2,46 €; jubilats, 1,23 €; menors de 12 anys i
estudiants, gratuït; dimecres, gratuït).
Els dies 18, 19, 20 i 21 de maig, jornada de portes obertes, amb motiu del Dia
Internacional dels Museus (entrada gratuïta). El dimecres 18 de maig a les 20 h,
conferència El dipòsit 5 de la Cova des Càrritx. Una aproximació al món de les
creences i dels rituals vinculats a la mort durant la prehistòria de Menorca. El divendres
20 de maig, de 18 a 20 h (per a fillets d'entre 6 i 16 anys), taller de gravat L'art de la
pedra. El dissabte 21 de maig a les 11 h (per a fillets d'entre 7 i 12 anys), taller Vols
saber com és la feina de camp d'un arqueòleg? Vine al Museu a excavar! Gratuïts, amb
inscripció prèvia (971 38 02 97 // museu@ajciutadella.com).
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Pedreres de s’Hostal (Líthica)
Camí Vell, km 1. 971 48 15 78. Obert de dilluns a dissabte, de 9.30 a 14.30 h i de 16.30
fins a la posta del sol. Diumenge, de 9.30 a 14.30 h. Preus: 5 € (adults), 2,50 € (majors
de 65 anys), 3 € (grups de més de 12 persones), entrada lliure (socis i fillets de manco
de 10 anys). Jornades de portes obertes: diumenge 1 de maig (Dia del Laberint) i
dimecres 18 de maig (Dia Internacional dels Museus).
Naveta des Tudons
Monument funerari pretalaiòtic. Carretera Maó-Ciutadella, km 40.
Poblat prehistòric Son Catlar
Carretera de Son Saura (a uns 8 km al sud de Ciutadella). Accés lliure i ininterromput.
Poblat prehistòric Torretrencada
Camí Vell de Maó (a uns 7 km a l’est de Ciutadella). Obert des de les 8 h i fins a la posta
de sol. Gratuït.
Poblat prehistòric Torrellafuda
Carretera Maó-Ciutadella, km 37. Accés lliure i ininterromput.
Necròpolis de Cala Morell
Urbanització de Cala Morell. Accés lliure i ininterromput.
Convent i Claustre de Sant Agustí (El Socors)
Carrer des Seminari. Del 2 de maig i fins el 31 d'octubre, obert de dilluns a dissabte, de
10 a 16 h.
Catedral de Menorca
Plaça de la Catedral i carrer de cal Bisbe. Des del 2 de maig i fins al 31 d'octubre, obert
de dilluns a dissabte, de 10 a 16 h.
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