Punt Cultural
Juny 2019

01/06/2019
19:00 Stop Stop, The Band, al Jazzbah
Una de les bandes de hard rock internacionals més actives i atrevides del moment, formada a Barcelona pel menorquí Jacob A.M. el
2007 i residents al Regne Unit des de fa 8 anys.Organitza: Jazzbah.Entrades: de 7€ a 10€.
19:00 Celebració del 50 aniversari AE Federico Pareja
Celebració dels 50 anys d'activitat continuada de l'AE Federico Pareja en el món de l'escoltisme. A la Plaça de la Catedral, a les 19h.Hi
haurà menjar i beguda, i els concerts dels grups següents:- Grup folkloric Tramuntana- Swing a càrrec de Menorca Lindy HopFeelingActivitat gratuïta.
19:30 Concert de Primavera
Concert de Primavera, a càrrec de la Banda Jove de l'Escola de Música de Ciutadella i la Banda Municipal de Ciutadella.Direcció: Joan
Mesquida.Dissabte 1 de juny, a les 19:30h, a la Plaça dels Pins.
02/06/2019
18:00 VI Festival de dansa
VI Festival de dansaA la Sala Multifuncional, el diumenge 2 de juny a les 18h.Entrades: 6€. Venda d'entrades a partir del 15 de maig a
l'Escola de Dansa Carmen Estela, i una hora abans de la funció.Organitza: Escola de Dansa Carmen Estela.
20:00 Mostra de Teatre
Representacions de final de curs del alumnes de les Aules de Teatre del Cercle Artístic.Les tres escenificacions es titulen: La misión de
Margarita, creació pròpia; Muertos de la risa, de Jean-Pierre Martínez; i, Por turnos, d'Elisa Ibáñez. Diumenge 2 de juny, a les 20h, al
Teatre de l'I.E.S. Josep M. Quadrado.Activitat gratuïta.
21:00 Concert del grup Feeling
Dins dels actes de la Festa externa de Maria Auxiliadora, concert del Grup Feeling. Davant del centre social dels salesians, en acabar
la processó.Organitza: Unió Antics Alumnes de Don BoscoActivitat gratuïta
05/06/2019
09:30 Commemoració del Dia mundial del medi ambient
A la Plaça dels Pins, de 9:30h a 13:30h, amb les següents activitats:- Mercat d’Intercanvi per alumnes de 5è a 2n d’ESO.- Mostra “Tria
el teu Paradís".- “La diversió pot venir d’on menys t’ho esperes!”. Mostra de jocs tradicionals i d’altres fets amb material reciclat.Activitat “Conviure amb la fauna silvestre de Menorca.A les 12h, minut de silenci i lectura pública del Pacte pel Medi Ambient, elaborat
l’any passat pels alumnes de 5è i 6è de primària de Ciutadella, i al qual hi va donar suport el Plenari Municipal.
20:00 Presentació del llibre "El fill de l'italià"
Presentació del llibre "El fill de l'italià" de Rafel Nadal, Premi Ramon Llull 2019, a càrrec Maite Salord i l'autor.Dimecres 5 de juny a les
20 h a la Biblioteca Pública de Ciutadella.Activitat gratuïta.
06/06/2019
19:00 2es Jornades Laiques "Laïcisme i democràcia"
En el marc de les 2es Jornades Laiques, ponència "Laïcisme i democràcia", a càrrec del Sr. Juanjo Picó (Europa Laica).Dijous 6 de
juny, a les 19h, al Palau Saura.
19:00 Conferència del cineasta Manuel Gutiérrez Aragón
"En busca de un Quijote cinematogràfico": conferència del cineasta Manuel Gutiérrez Aragón.Dijous 6 de juny a les 19 h a la sala
Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura.Organitza: Biblioteca Pública i Talleres Islados.Activitat gratuïta.
19:00 Taller "Sanación con la voz"
Taller de "Sanación con la voz", segons el mètode Soul Voice, a càrrec de Olga Currás, terapeuta.Taller 1: dijous 6 de juny, a les
19h.Taller 2: dijous 13 de juny, a les 19h.Al centre Terra d'Àngels.Cost de l'activitat: 15€ cada taller.
07/06/2019
19:00 2es Jornades Laiques "Un nou laïcisme per una nova societat"
En el marc de les 2es Jornades Laiques, ponència "Un nou laïcisme per una nova societat", a càrrec del Sr. Pere Alzina.Divendres 7
de juny, a les 19h, al Palau Saura.

23:00 Festa electrònica al Jazzbah
Bah! - Dj's Anika Kunst i Black Koko.Acompanyaran la sessió Byone i Bojak, qui serà l'encarregat d'obrir la sessió.Divendres 7 de juny,
a les 23h, al Jazzbah.Entrades: de 7€ a 10€ a codetickets.
08/06/2019
19:00 2es Jornades Laiques "Dones i lliure pensament. El recolzament al cas de Belén Sárraga, 1896"
En el marc de les 2es Jornades Laiques, ponència "Dones i lliure pensament. El recolzament al cas de Belén Sárraga, 1896", a càrrec
de la Sra. Dolors Marín.Dissabte 8 de juny, a les 19h, al Palau Saura.
09/06/2019
11:15 Concert de la Coral Casa de Menorca
En el marc de la gira per Menorca 2019 de la Coral Casa de Menorca, celebració del concert a l'Hospital Geriàtric de Ciutadella.
12/06/2019
17:30 Jornada de jocs tradicionals
Als patis dels centres CP Mare de Déu del Toro, CP Joan Benejam i CEIP Pintor Torrent, diferents jocs tradicionals dinamitzats per
professionals.Dimecres 12 de juny, a partir de les 17:30h.Activitat gratuïta.
13/06/2019
19:00 Taller "Sanación con la voz"
Taller "Sanación con la voz", segons el mètode Soul Voice, a càrrec de Olga Currás, terapeuta.Taller 1: dijous 6 de juny (19h).Taller 2:
dijous 13 de juny (19h).Al centre Terra d'Àngels.Cost de l'activitat: 15€ cada taller.
20:30 Pel·lícula "Me llamo Gennet"
ASSORME (Associació de Persones Sordes de Menorca), gràcies a la col·laboració de Cinemes Canal Salat, organitza la projecció
subtitulada de la pel·lícula "Me Llamo Gennet" en motiu del Dia Nacional de les Llengües de Signes.La projecció està oberta a tot el
públic que vulgui participar.Entrades: 6'50€.
23:30 Disco Marisco al Jazzbah
Participen:Turtur (Jonny Knupple – Berlín)Noloöp (Disco Marisco)Dijous 13 de juny, a les 23:30h, al Jazzbah.Activitat gratuïta.
14/06/2019
18:00 Taller de creació i programació d'un robot (I)
El Sant Joan més robòtic!!Taller de creació i programació d'un robot. A càrrec de Maria Orfila de Robotix Balears. Els dies 14 i 19 de
juny de 18 a 19 h a la Biblioteca Infantil.Adreçat a fillets i filletes de 9 a 12 anys prèvia inscripció a la biblioteca, abans de l'11 de juny.
Places limitades a 14.
20:00 Presentació del llibre "Les festes de Sant Joan durant la dominació francesa"
Presentació del llibre "Les festes de Sant Joan durant la dominació francesa", de Josep Pons Lluch. Premi d'Investigació Històrica en
la X Biennal Literària i Artística (1985).Divendres 14 de juny, a les 20h, a la sala gran de Can Saura.Activitat gratuïta.
21:00 Foc i Fum
Els anys senars el Cercle Artístic és l'encarregat de l'organització de la sarsuela costumista Foc i Fum, de Joan Benejam i mestre
Rosselló.Les representacions seran:- Divendres 14, a les 21h.- Dissabte 15, a les 20h.- Diumenge 16, a les 12h.El preu de l'entrada és
de 16€ per als socis i de 20€ per a no socis. Venda anticipada d'entrades, en el Cercle Artístic, en els següents dies i hores:- Dilluns 10
de juny, de 19h a 21.30h.- Dimarts 11 de juny, de 16h a 20h.- Dimecres 12 de juny, de 10h a 13.30h.- Dijous 13 de juny, de 10h a
13.30h.I una hora abans de cada funció, a la taquilla del Teatre de Ciutadella (Calós).
23:30 Leonmanso amb banda, al Jazzbah
Leonmanso amb banda, al Jazzbah, el divendres 14 de juny, a les 23:30h.Organitza: Jazzbah.Entrades: de 7€ a 10€.
15/06/2019
20:00 Foc i Fum
Els anys senars el Cercle Artístic és l'encarregat de l'organització de la sarsuela costumista Foc i Fum, de Joan Benejam i mestre
Rosselló.Les representacions seran:- Divendres 14, a les 21h.- Dissabte 15, a les 20h.- Diumenge 16, a les 12h.El preu de l'entrada és
de 16€ per als socis i de 20€ per a no socis. Venda anticipada d'entrades, en el Cercle Artístic, en els següents dies i hores:- Dilluns 10
de juny, de 19h a 21.30h.- Dimarts 11 de juny, de 16h a 20h.- Dimecres 12 de juny, de 10h a 13.30h.- Dijous 13 de juny, de 10h a
13.30h.I una hora abans de cada funció, a la taquilla del Teatre de Ciutadella (Calós).
16/06/2019
12:00 Foc i Fum
Els anys senars el Cercle Artístic és l'encarregat de l'organització de la sarsuela costumista Foc i Fum, de Joan Benejam i mestre
Rosselló.Les representacions seran:- Divendres 14, a les 21h.- Dissabte 15, a les 20h.- Diumenge 16, a les 12h.El preu de l'entrada és
de 16€ per als socis i de 20€ per a no socis. Venda anticipada d'entrades, en el Cercle Artístic, en els següents dies i hores:- Dilluns 10
de juny, de 19h a 21.30h.- Dimarts 11 de juny, de 16h a 20h.- Dimecres 12 de juny, de 10h a 13.30h.- Dijous 13 de juny, de 10h a
13.30h.I una hora abans de cada funció, a la taquilla del Teatre de Ciutadella (Calós).
19/06/2019

18:00 Taller de creació i programació d'un robot (II)
El Sant Joan més robòtic!!Taller de creació i programació d'un robot. A càrrec de Maria Orfila de Robotix Balears. Els dies 14 i 19 de
juny de 18 a 19 h a la Biblioteca Infantil.Adreçat a fillets i filletes de 9 a 12 anys prèvia inscripció a la biblioteca, abans de l'11 de juny.
Places limitades a 14.
20:00 Inauguració de l'exposició "Orquídees silvestres de Menorca"
Exposició "Orquídees silvestres de Menorca", del grup de fotografia F_Ochos del Cercle Artístic de Ciutadella, a la sala d'exposicions
de l'Espai d'Art Xec Coll.Inauguració: 19 de juny, a les 20h.Fins el 15 de juliol.
20/06/2019
23:30 Cris Juanico & The Verrati's band
Cris Juanico & The Verrati's band feat. Shanti Gordi, al Jazzbah, el dijous 20 de juny, a les 23:30h.Organitza: Jazzbah.Entrades a
taquilla: 8€.
22/06/2019
20:30 Festa de carrer a Ses Voltes
Actuació del Grup Folklòric Arrels de Sant Joan, davant la Imprempta des Racó
21:00 Fester i festa de carrer a la Plaça del Born
Amb les actuacions del Grup Folklòric des Born (20.30 h) i del grup Feim Poble (21.30 h).Davant el local del Cercle Artístic.
21:00 Festa de carrer a la Contramurada/Casino 17 de Gener
Amb l'actuació del grup Billy Goat's Band
21:00 Fester i festa al carrer Mercadal
Amb l'actuació de Dani Juanico i Joss Crespi
21:00 Festa de carrer a la Plaça Nova
Amb l'actuació del Grup Folklòric Tramuntana
21:00 Festa de carrer a la Plaça Llibertat
Amb l'actuació de Jukebox Band
21:00 Fester i festa de carrer a la Contramurada/Calós
Actuació de la Xaranga de Ponent, davant el local social dels salesians.
21:00 Fester i festa al carrer Lepant
Amb l'actuació musical de Bep Marquès
21:00 Fester i festa al c/ St. Antoni Mª Claret
Amb l'actuació del grup Verlaat Band
21:00 Festa al Camí de Maó
Davant el local de l'Associació Democràtica de Jubilats
21:00 Fester i festa a la Plaça d'Artrutx
Davant el Bar Reno
21:00 Fester al c/ General Morera
Organitzat per l'Associació de Veïns
21:00 Festa de carrer al c/ Glosador Vivó
Organitzada per l'Associació de Veïns
21:30 Fester i festa al carrer Orient
Amb l'actuació de Dos Sipiots
23/06/2019
14:00 Primer toc i inici del replec
Carrer de Sant Jeroni - carrer de Sant Francesc
18:00 Caragol des Born
Caragol a la Plaça des Born
19:00 Avellanes
Avinguda de la Constitució, plaça de ses Palmeres i avinguda de Jaume I el Conqueridor
19:30 Cant de Vespres a Sant Joan de Missa

22:00 Corregudes a la plaça
Corregudes per la Plaça de la Catedral, Ses Voltes i Plaça Nova
23:30 Caragol de Santa Clara
Caragol als carrers propers al convent de Santa Clara
24/06/2019
08:00 Primer toc i inici del replec
Carrer de Sant Jeroni - carrer de Sant Francesc
10:00 Jocs des Pla des matí
Jocs des Pla, al Pla de Sant Joan
13:30 Caragol de Santa Clara
Caragol als carrers propers al convent de Santa Clara
14:30 Missa de Caixers
Missa de Caixers, a la Catedral de Menorca
17:00 Inici del replec del capvespre
Carrer de Sant Jeroni - carrer de Sant Francesc
19:30 Jocs des Pla
Jocs des Pla, al Pla de Sant Joan
23:00 Corregudes a la plaça
Corregudes per la Plaça de la Catedral, Ses Voltes i Plaça Nova
25/06/2019
00:30 Caragol de Santa Clara
Caragol als carrers propers al convent de Santa Clara
05:00 Darrer toc de fabiol
Darrer toc de fabiol, a Cal Bisbe.L'hora és aproximada.
23:00 Focs artificials per clausurar les festes de Sant Joan 2019
Es llançaran des de la Punta Prima de la Urbanització Son Oleo
29/06/2019
18:00 Espectacle de circ, final de curs
"MONS", espectacle de final de curs de S'Espai de Circ.S’Espai de Circ presenta l’espectacle de final de curs, on l’alumnat de l’escola
de circ i arts escèniques mostrarà el treball realitzat durant el curs.“MONS” Hi ha infinitat de mons... Món marí, món urbà, mons
imaginaris, mons màgics, ... També hi ha el meu món interior, i el teu... Diversitat d’espècies, de paisatges, de formes de pensar... La
singularitat de cadascú i de cada cultura. I la consciència que vivim al mateix univers i només tenim un planeta. Organitza: S’Espai de
Circ. Escola de circ i arts escèniques.Direcció artística: Pepe Bosch i Eva Adserías.Venda d’entrades.Preus: 6 €. Fins a 3 anys no
paguen entrada, però no tenen dret a butaca. Anticipada: a Foto Estudi Hernando (a partir del 26 de juny). A taquilla, 1h abans de l’inici
de la funció. En cas d’exhaurir les entrades, s'informarà via xarxes socials: https://www.facebook.com/ESPAIDECIRCmenorca
https://www.instagram.com/sespaidecirc/+ info: http://sespaidecirc.blogspot.com/ Dissabte 29 de juny a les 18h, i diumenge 30 de juny
a les 12.30h i a les 19.30h, al Teatre Sant Miquel.
21:00 Nit de Gospel
Concert solidari a favor dels Cors Lluitadors de Duchenne.Dissabte 29 de juny, a les 21h, al pati del Convent de Santa Clara.Preu de
l'entrada: Donatiu.
23:00 Concert d'El Petit de Cal Eril i Esperit!
Concert d'El Petit de Cal Eril i Esperit!, dissabte 29 de juny, a les 23h, al Jazzbah.Entrades: de 7€ a 10€, a codetickets.
30/06/2019
12:30 Espectacle de circ, final de curs
"MONS", espectacle de final de curs de S'Espai de Circ.S’Espai de Circ presenta l’espectacle de final de curs, on l’alumnat de l’escola
de circ i arts escèniques mostrarà el treball realitzat durant el curs.“MONS” Hi ha infinitat de mons... Món marí, món urbà, mons
imaginaris, mons màgics, ... També hi ha el meu món interior, i el teu... Diversitat d’espècies, de paisatges, de formes de pensar... La
singularitat de cadascú i de cada cultura. I la consciència que vivim al mateix univers i només tenim un planeta. Organitza: S’Espai de
Circ. Escola de circ i arts escèniques.Direcció artística: Pepe Bosch i Eva Adserías.Venda d’entrades.Preus: 6 €. Fins a 3 anys no
paguen entrada, però no tenen dret a butaca. Anticipada: a Foto Estudi Hernando (a partir del 26 de juny). A taquilla, 1h abans de l’inici
de la funció. En cas d’exhaurir les entrades, s'informarà via xarxes socials: https://www.facebook.com/ESPAIDECIRCmenorca
https://www.instagram.com/sespaidecirc/+ info: http://sespaidecirc.blogspot.com/ Dissabte 29 de juny a les 18h, i diumenge 30 de juny
a les 12.30h i a les 19.30h, al Teatre Sant Miquel.

a les 12.30h i a les 19.30h, al Teatre Sant Miquel.

19:00 Presentació del "Sistema de Diseño Humano"
Xerrada de presentació del "Sistema del Diseño Humano"A les 19h, en el Centre de Yoga Ananda (c/ Màrius Verdaguer, 13).També es
presentarà la "Escuela de Verano del Diseño Humano" que tindrà lloc del 5 al 21 de juliol.Organitza: Javier Ares (mail:
happy@sertumismo.org)Activitat gratuïta.
19:30 Espectacle de circ, final de curs
"MONS", espectacle de final de curs de S'Espai de Circ.S’Espai de Circ presenta l’espectacle de final de curs, on l’alumnat de l’escola
de circ i arts escèniques mostrarà el treball realitzat durant el curs.“MONS” Hi ha infinitat de mons... Món marí, món urbà, mons
imaginaris, mons màgics, ... També hi ha el meu món interior, i el teu... Diversitat d’espècies, de paisatges, de formes de pensar... La
singularitat de cadascú i de cada cultura. I la consciència que vivim al mateix univers i només tenim un planeta. Organitza: S’Espai de
Circ. Escola de circ i arts escèniques.Direcció artística: Pepe Bosch i Eva Adserías.Venda d’entrades.Preus: 6 €. Fins a 3 anys no
paguen entrada, però no tenen dret a butaca. Anticipada: a Foto Estudi Hernando (a partir del 26 de juny). A taquilla, 1h abans de l’inici
de la funció. En cas d’exhaurir les entrades, s'informarà via xarxes socials: https://www.facebook.com/ESPAIDECIRCmenorca
https://www.instagram.com/sespaidecirc/+ info: http://sespaidecirc.blogspot.com/ Dissabte 29 de juny a les 18h, i diumenge 30 de juny
a les 12.30h i a les 19.30h, al Teatre Sant Miquel.

