Punt Cultural
Juliol 2020

02/07/2020
19:00 Acte públic de resolució de la subhasta i de la rifa de Carotes de Sant Joan
RESOLUCIÓ DE LA SUBHASTA I DE LA RIFA DE CAROTES DE SANT JOAN(Aforament limitat per estricte ordre d'arribada)Dia
08/06/2020 s'aprovaren les bases que regulen la subhasta i la rifa de les Carotes de Sant Joan de 2020, l’autoria dels quals és del
pintor i novel·lista Pau Faner, que no podran ser rompudes als jocs del Pla el dia de Sant Joan.Les carotes a subhastar son les que
duen per títol:1. Sa Menorquina2. Es Moro3. MexicanoL’obertura dels sobres A serà dia 29 de juny de 2020, a les 9:00 hores a
l’Ajuntament de Ciutadella, davant l’alcaldessa, el caixer senyor, la regidora de festes, o qui els substitueixi, l’autor de les carotes i el
tècnic del servei de cultura, assistits per la secretària de l’Ajuntament.El dia 2 de juliol de 2020, a les 19:00 hores, a Can Saura tindrà
lloc l’acte d’obertura dels sobres B presentats. Aquest acte serà públic, tenint en compte les limitacions que puguin regir per causes
sanitàries per impedir la propagació del Covid-19.Les carotes que seran objecte de rifa són les que duen per títol :1. El fillet2. Al·lota
Música3. CavalletDia 2 de juliol a Can Saura i a continuació de la subhasta tindrà lloc el sorteig per a l’atribució de les carotes subjecte
a rifa. Aquest acte serà públic, tenint en compte les limitacions que puguin regir per causes sanitàries per impedir la propagació del
Covid-19.
03/07/2020
10:00 Exposició: Molinari Alessandro
Exposició Molinari AlessandroDel 3 al 27 de juliol de 2020, a l'Espai d'Art Xec Coll (c/ des Seminari, 5)Horari: de dilluns a divendres, de
10h a 13:30h i de 18h a 21h; i dissabtes, de 10h a 13:30h
06/07/2020
10:30 Reobertura de l'exposició "Que la terra et sigui lleu. Una història de la mort a Menorca"
REOBERTURA DE L'EXPOSICIÓ "QUE LA TERRA ET SIGUI LLEU. UNA HISTÒRIA DE LA MORT A MENORCA"Reobertura de
l'exposició, a la planta baixa de Can Saura.Entrada gratuïta.L'exposició es podrà visitar en horari de 10:30h a 14h i de 17:30h a 21:00h,
de dilluns a dissabte.Cal que dugueu la vostra pròpia mascareta i mantenir la distància de seguretat de 2m metres amb els altres
visitants.
08/07/2020
20:00 Sa mateixa. Dansa contemporània i música d'arrel
PEDRA VIVA 2020Sa mateixa. Dansa contemporània i música d'arrel.Creació i interpretació: Lali Ayguadé, Joana Gomila, Magí Serra,
Santi Careta, Laia VallèsDansa: Lali Ayguadé, Magí SerraVeu: Joana GomilaTeclat i electrònica: Laia VallèsGuitarra i electrònica:
Santi CaretaLlums: Irene FerreSo: Jan VallsProducció i management: d’Arrel Musical · Laia CarrerasAgraïments: Rut Pin, Ninel Çam,
Dorothee Elfring, Pep Ramis, L’Auditori de BarcelonaA SA MATEIXA, dos ballarins i tres músics han trobat un llenguatge comú que
llegeix el passat per portar-lo cap al present. A través d’una fotografia familiar es dispara un recorregut cap a la tradició des de la
contemporaneïtat. Amb sensibilitat, poesia i humor es dibuixen i desdibuixen les tonades i l’electrònica, la polca, la jota, el camp i la
ciutat, el joc i el ritual, l’espontaneïtat de la vida i la presència eterna dels ancestres.
09/07/2020
20:00 Art fràgile. Circ i arts plàstiques
Art fràgile. Circ i arts plàstiquesEls fons marins i la conscienciació sobre les espècies en perill a la Vernissage “Art Fragile“.L'exposició
s'inaugura a l'Espai Rovellart de Ciutadella amb arts en viu a càrrec de la companyia S’Espai de Circ.Rovellart, format per Àngels
Verdaguer (Barcelona) i Fred Purnell (Melbourne), presenten l'obra “Fragile” dins el Festival Street Art. La instal·lació s’inspira en els
fons marins i en la conscienciació d'espècies que estan en perill d'extinció. A les seves mans, el ferro reciclat i la pintura prenen vida i
moviment en forma d’escultures figuratives d’una bellesa mediterrània i colorista.La companyia S’Espai de Circ serà l’encarregada de
les arts en viu, amb el trapezi i la dansa-teatre com a eines d’expressió. Artistes: Pepe Bosch i Eva Adserías.Organitza: Espai Rovellart
i S'Espai de CircLloc: Espai Rovellart (c/ Santíssim, 8, Ciutadella)Preu de l'entrada: Activitat gratuïta
10/07/2020
20:00 Inauguració de l'exposició "Terres llunyanes"
Inauguració de l'exposició "Terres llunyanes"La inauguració serà el divendres 10 de juliol, a les 20h, a la sala municipal d'exposicions
El Roser.L'exposició es podrà visitar fins el 31 d'agost, de dilluns a dissabte, de 10:30h a 13h i de 18h a 21h.
11/07/2020
10:30 Jornades d'estudi i homenatge a Aina Moll Marquès
Jornades d'estudi i homenatge a Aina Moll MarquèsLes jornades es celebraran a Can Saura (c/ Santíssim 2, de Ciutadella), el dissabte
11 de juliol, de 10:30h a 13:30h i de les 17:30 a les 20:30h.A causa de la situació sanitària actual i per motius de control màxim de
públic, serà necessària la inscripció prèvia a les jornades mitjançant un correu electrònic a l’adreça adm.ime@cime.es en què hi consti

públic, serà necessària la inscripció prèvia a les jornades mitjançant un correu electrònic a l’adreça adm.ime@cime.es en què hi consti
el nom i DNI.Podeu consultar el programa de les jornades en el document que s'adjunta.

13/07/2020
21:00 Concert del Dúo Cassadó
Primer concert del 48è Festival de Música d'Estiu de les Joventuts Musicals de Ciutadella.De la mà de Dúo Cassadó, prestigiosa
formació que integren Marta Moll (piano) i Damián Martínez (violoncel).Aclamat internacionalment per la seva exquisida musicalitat i
sensibilitat, el Duo Cassadó captiva tant al públic com a la crítica gràcies a la seva originalitat i carisma. Artista exclusiva de Warner
Clàssics, el Duo Cassadó ha actuat a Israel, el Canadà, Colòmbia, l’Equador, l’Argentina, el Marroc, Tunísia, França, Itàlia, Alemanya,
Suïssa, Portugal, Egipte, Jordània i la Xina.Format pel violoncel·lista Damian Martínez Marco i la pianista Marta Moll d’Alba, va
començar la seva trajectòria artística l’any 2000 i des de llavors ha rebut el reconeixement del públic i de la crítica internacional.Damian
Martínez, considerat un dels millors violoncel·listes de la seva generació, va ser reconegut i secundat per Mstislav Rostropovich. El
Duo va ser també recomanat per Alicia de Larrocha, com el més brillant duo representant de la música de cambra espanyola. El seu
disc “Rapsòdia del Sud” va rebre el suport de la Fundació BBVA, ha estat triat entre els millors discos de l’any i va ser guardonat amb
el “Melòman d’Or”. Pròximament el Duo actuarà a Espanya, la Xina, Alemanya, Suïssa i el Japó.
14/07/2020
12:00 Vermut literari de cinema amb l'autor Javier Tolentino
VERMUT LITERARIVermut literari de cinema amb l’autor Javier Tolentino, qui presentarà el seu llibre " Un alfabeto para Emma
Suárez", de Extravertida editorial.A la llibreria VADLLIBRES (Carnisseria, 24 · Ciutadella)Acte gratuït
19:00 Festival de cine "El centro del horizonte"
FESTIVAL DE CINEMA DE MENORCAIlles en llarg"El centro del horizonte"Delphine LehericeySuïssa, Espanya, Bèlgica | 201990 min |
FRA subt. ESPGuió: Joanne Giger, Roland ButiIntèrprets: Luc Bruchez, ClémencePoésy, Laetitia Casta, Fred HotierLes condicions
climatològiques extremes són cada vegada més freqüents, i afecten directament als professionals del sector primari. Això li passa a la
família d’en Gus, que pateix les conseqüències, personals i materials, d’un estiu marcat per una calor sufocant.Protagonitzada per
Laetitia Casta i Clémence Poesy, "El centro del horizonte" és un retrat realista sobre els efectes més directes del canvi climàtic i una
constatació que, indiferentment d’orientacions sexuals i de models familiars, l’amor sempre s’imposa. Als cinemes canal salat.
21:00 Gala d'inauguració del Festival Internacional de Cine de Menorca
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MENORCAGALA D'INAUGURACIÓGala d’inauguració, amb Marco MezquidaProjecció
gala inaugural "UNO PARA TODOS"David IlundaínEspanya | 2020 | 94 minESP subt. ENGGuió: Coral Cruz, Valentina Viso.Intèrprets:
David Verdaguer, PatriciaLópez Arnaiz, Clara Segura, AnaLabordeta, Betsy Túrnez, Jorge PobesQuan traslladen a l’Aleix (David
Verdaguer), professor, a un poblet d’interior, poc s’espera la transformació personal que viurà. A mesura que parla amb els seus
alumnes anirà coneixent la realitat d’un grup de persones marcades per unes circumstàncies difícils, en forma de relacions abusives o
de problemes de salut.David Ilundaín, director de l’atrevida i punyent B —sobre el cas Bárcenas—, traça una aproximació humanista,
divertida i profunda, cap a ladocència com a professió i, sobretot, com a vocació. Al Castell de Sant Nicolau, a les 21h
15/07/2020
20:00 MUOM músiques del món
PEDRA VIVA 2020MUOM músiques del mónDir. Artística / Mezzo i violí: Farran Sylvan JamesBaríton: Joaquín Manjón Baix i veus
guturals: Moisés Pérez Tenor i percussió: David SitgesBaix i veus guturals: German de la RivaSoprano: Sandra Pujols Baix: Roger
Sans GuimeràGrup vocal especialitzat en el cant d’harmònics, amb textures sonores subtils i atemporals. Amb un llarg recorregut de
més de 10 anys, i una referència a escala internacional, la música de MuOM vol transmetre la bellesa del cant pur en totes les
potencialitats a través de la unió de les veus i els seus harmònics, oferint una innovadora experiència musical de connexió amb el so i
el silenci envoltats pels timbres i les vibracions vocals.El cant d’harmònics o disfònic és una tècnica de cant originària d’Àsia Central
(Tuvà, Altai, Kazakhstan, Mongòlia…) que permet a cada cantant produir dos sons simultàniament. La peculiaritat de MuOM és que
introdueix aquests cants disfònics en un format coral. La seva música, de creació pròpia, s’inspira en les tradicions corals antigues
(cants gregorians, isopolifonies bizantines...) i en les músiques ancestrals de diferents cultures.
16/07/2020
21:00 Festival de cine: secció oficial, Illes en curt I
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MENORCASecció oficial, Illes en curt IAls cinemes Canal Salat"Vaca"Marta Bayarri |
Espanya | 2018 | 15’La mirada d’una vaca pot ser la més bella expressió de vida, i el seu pestanyeig, l’inici d’un gran efecte papallona.
Reconeguda per allà on ha passat, l’obra que dirigeix i protagonitza Marta Bayarri és una oda vital petita però poderosa."Flora"Javier
Kühn | Espanya | 2019 | 13’A través d’un polidíssim llenguatge cinematogràfic, Flora ens descriu una anècdota tràgica i reveladora,
succeïda a l’Anglaterra victoriana. Un magnífic drama cromàtic cuinat a foc lent."Los rugidos que alejan la tormenta"Santiago Reale |
Argentina | 2019 | 15Seleccionat a Berlin i BAFICI i rodat en preciosos 35 mm, aquest és un documental sobre un noi que s’allunya
voluntàriament de la civilització i abraça la vida assilvestrada, alienada i pura, a l’Argentina interior."Sleepless / Repeat Until Death"Sil
van der Woerd, Jorik Dozy | Mongòlia, Holanda | 2019 | 13’Els paisatges feréstecs i sublims de la Mongòlia més remota són els
autèntics protagonistes d’aquesta petita faula ecologista a la qual acompanya la música de Novo Amor. Un caramel audiovisual per a
sentits inquiets."Pile poil"Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller | França | 2019 | 20’Probablement sigui per combinar tan bé la comèdia
pura amb el discurs compromès; una cinematografia lluminosa amb la quotidianitat més senzilla, que aquest film es va alçar amb el
Premi César al millor curt francès de l’any. Joiós."Why Slugs Have No Legs"Aline Hötchli | Suïssa | 2019 | 11’No és tan habitual que
l’animació es compenetri bé amb una historia, i al revés. Aquí n’hi ha un exemple a base de caragols parsimoniosos, abelles espitades,
una divertida teoria de l’evolució i una sòlida metàfora social. Mel en moviment."L’oro di famiglia"Emanuele Pisano | Itàlia | 2020 |
15’L’energia mai no decau en aquest viatge per la perifèria d’alguna ciutat italiana en el qual acompanyem un jove que, després d’un
robatori, se sent envaït pels remordiments. Un equilibrat còctel de nervi i sensibilitat."there will be MONSTERS"Carlota Pereda |
Espanya | 2019 | 5’La directora de Cerdita, guanyadora d’un Goya, es torna a posar darrere les càmeres per jugar amb realitats i
gèneres —en tots els sentits— i traçar un magistral i tarantinià revés a uns tràgics fets recents que van colpir tothom.

21:00 Dijous a Can Saura: espectacle "La corona del gripau"
DIJOUS A CAN SAURAEspectacles per a públic familiarLA CORONA DEL GRIPAUEn Superrialles (superheroi) acudirà a la crida de
la gallina ballarina perquè un virus de nova generació ha robat la corona del gripau, símbol de pau i llibertat a la Terra. Després de
molta acció, entre tots aconsegueixen combatre el virus.Aforament limitat.Preu: 5€Recollida d'entrades: de dilluns a dimecres anteriors
al dia de l'activitat, en horari de 10:30h a 13:30h i de 18:30h a 20:30h a Can Saura (c/ Santíssim, s/n)
17/07/2020
19:00 Inauguració de l'exposició "Reflexiones de un marino en tierra"
Exposició "Reflexiones de un marino en tierra"Esculutures José Moreno MelzerLa inauguració de l'exposició es celebrarà el divendres
17 de juliol a les 19h, a l'Espai Sant Josep (c/ Santa Clara, 9)L'exposició romandrà oberta fins el 25 de juliol, de dilluns a dissabtes, en
horari de 12h a 14h i de 19h a 21h.Organitza: Iñaki Sampedro.Activitat gratuïta.
20:00 Presentació del llibre "La descoberta a Mallorca de tres ciutadellencs a una fosa comuna de la guerra civil espanyola"
Presentació del llibre "La descoberta a Mallorca de tres ciutadellencs a una fosa comuna de la guerra civil espanyola"Conferència a
càrrec de Marc Pallicer Benejam, historiador i director de l'arxiu diocesà de Menorca i de l'arxiu municipal de CiutadellaDivendres 17
de juliol, a les 20h, al pati de Can SauraAforament limitat per raons de la COVID-19
21:00 Festival de cine: secció oficial, Illes en curt II
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MENORCASecció oficial, Illes en curt IIAls cinemes Canal Salat"Mateoren ama" (La madre
de Mateo)Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga | Espanya | 2019 | 15’Després de l’èxit de La trinchera infinita, els seus responsables —amb
la productora Moriarti— ens regalen una intriga costumista sobre la pèrdua de memòria i, amb ella, de qualsevol certesa i finalment la
identitat."Between a Rock and a Hard Place"Mads Koudal | Dinamarca | 2019 | 19’Hi ha situacions que, encara que s’afrontin amb
honestedat i humanisme, poden semblar dolorosament injustes. Un bell curtmetratge vingut de Dinamarca sobre dependències —qui
depèn de qui?— i amors maternofilials."Cover"Vahid Alvandifar | Iran | 2018 | 15’Un home mor i dos homes transporten el cos. A mig
camí, alguna cosa passa que trencarà els plans de tots... tres? Arriba d’Iran una comèdia negra d’esperit existencialista sobre la mort i
les segones oportunitats."Etreintes"Justine Vuylsteker | França | 2018 | 5’No és estrany que l’hagin seleccionat a més de 60 festivals:
amb poc més de cinc minuts i una tècnica d’animació evocadora i brillant, el film ens narra una història d’amor plena d’imatges
nostàlgiques, líriques i sensorials."Todo el mundo se parece de lejos"Rafa de los Arcos | Espanya | 2019 | 15’Les petites grans
misèries vitals de la Celia (Bruna Cusí), una jove a la trentena, són rodades per Rafa de los Arcos amb tacte i un estil genuí però
proper a un dels grans films de 2019: "La hija de un ladrón"."Le Roi des démons du vent"Clémence Poésy | França | 2018 | 16’La nit de
cap d’any en un hospital pot portar sorpreses, i així ho viu la Sophie quan atén una dona amb una crisi psicòtica que li farà replantejar
moltes coses. Un relat inquietant i suggeridor sobre bruixeria moderna."Marleni, no Marlen"Carmen Aumedes Mier | Espanya | 2020 |
16’Mai no acabem de ser prou conscients de les solituds alienes. Aquest retrat agredolç d’una cuidadora migrant que amaga la seva
identitat buscant l’amor en temps de Tinder és, sobretot, un apropament empàtic a aquest aïllament."Calvario"Lluís Margarit | Espanya
| 2019 | 12’Quedar-se calb és un trauma per molts homes que, convertit en obsessió, pot portar a situacions absolutament
descabellades, valgui la redundància. Una comèdia divertida i fresca amb segell ESCAC estrenada a la SEMINCI.
18/07/2020
21:00 Festival de cine: secció oficial, Illes en curt III
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MENORCASecció oficial, Illes en curt IIIAls cinemes Canal Salat."La gita"Salvatore Allocca
| Itàlia | 2018 | 15’Els drames no ho són per les situacions que exposen sinó per com les afronten els protagonistes. És per això que
aquesta petita joia italiana de cinema social es podria considerar, simplement, una bella història d’amistat adolescent."A quien dices
amar"Inés Pintor, Pablo Santidrián | Espanya | 2019 | 11’Un “t’estimo” no vol dir sempre amor, i un “et deixo” no vol dir sempre que el
sentiment s’hagi extingit. Una historia d’afectes profunds i violències soterrades protagonitzada per Ana Polvorosa i Miki
Esparbé."Golden Minutes"Saulius Baradinskas | Lituània | 2019 | 10’Un pla seqüència, deu minuts, i el retrat complex de tot un
ecosistema humà. Un fresc sobre la societat lituana sense gairebé cap diàleg que juga amb pocs elements i els optimitza
magistralment."Are You Listening Mother?"Tuna Kaptan | Alemanya, Turquia | 2019 | 20’Estrenat a Clermont-Ferrand, aquest és un
film sobre el confinament penal, tant absurd com inútil, d’una mare kurda que viu al camp, a Turquia. Una història senzilla que destil·la
un humor sorneguer i poètic."Solsticio de verano"Carlota González-Adrio Cardoner | Espanya | 2019 | 19’Guanyador de la SEMINCI de
Valladolid, aquest film obre un debat i en mostra algunes de les arestes més interessants. L’amor, el sexe,els diners i la família
s’entrellacen en un diàleg estiuenc d’escenari paradisíac i amb ecos de Rohmer."Stay Awake, Be Ready"Pham Thien An | Vietnam,
Corea del Sud, EUA | 2019 | 14’Hi ha curts que, a través d’una observació aparentment passiva, radiografien en pocs minuts les
grandeses i misèries d’una societat. Aquest film vietnamita estrenat a Canes i Locarno ho fa amb un sol pla, un carrer, i la interacció de
la gent."Guy Proposes to His Girlfriend on a Mountain"Bernhard Wenger | Àustria | 2019 | 13’Podria ser el vídeo viral d’un absolut
despropòsit, o la millor escena d’una pel·lícula de catàstrofes sentimentals, però és una comèdia romàntica d’alta muntanya que ha fet
riure el públic de més de trenta festivals."Moda"Imanol Ortiz López | Espanya | 2018 | 8’“El rei va nu” és com millor podríem resumir la
premissa d’aquesta comèdia minimalista i juganera que despulla, literalment i figurada, l’actitud humana darrere les modes i tendències
estètiques.
21/07/2020
20:30 Concert de Sant Jordi d'estiu
Concert de Sant Jordi d'estiuLa llibreria vaDllibres i l'associació vaDcultura presenten el Concert de Sant Jordi d'estiu el pròxim 21 de
juliol a les 20.30h al pati de Can Saura amb les actuacions dels artistes menorquins Clara Gorrias i Cris Juanico.Un llibre = una
entradaL'entrada al concert s'aconsegueix comprant un llibre a vaDllibres. S'han dissenyat uns punts de llibre especials que equivalen
a una entrada i d'aquesta manera senzilla s'impulsa la lectura i a la vegada la música en directe.Més informació: 971482631 /
vadllibres@gmail.comEntrades anticipades fins a exhaurir localitats.Mascareta obligatòria.
22/07/2020
21:00 La quimera de l'Or
FESTIVAL PEDRA VIVA 2020La quimera de l'OrPel·lícula de Chales ChaplinMúsica de Charles ChaplinOrquestra de Cambra Illa de
MenorcaFrancesc Prat, directorLa Quimera de l'Or és una de les obres mestres del cineasta Charles Chaplin i una de les pel·lícules

MenorcaFrancesc Prat, directorLa Quimera de l'Or és una de les obres mestres del cineasta Charles Chaplin i una de les pel·lícules
icòniques del cinema mut. La banda sonora, composta també per Chaplin, fou nominada a l'Òscar a millor BSO i ell mateix confessava
sentir-se'n especialment gelós.L'Orquestra de Cambra Illa de Menorca us proposa recuperar el popular títol en blanc i negre amb la
banda sonora en directe, una proposta innovadora, il·lusionant i fresca a parts iguals.

23/07/2020
11:00 Dia del llibre 2020: un Sant Jordi d'estiu
Dia del llibre 2020: un Sant Jordi d'estiuDijous 23 de juliol, d'11h a 22:30h, a la Plaça dels Pins
11:00 Taller "reciclam llibres"
Dia del llibre 2020: Un Sant Jordi d'estiuTaller "reciclam llibres", amb el Talleret de n'Emma, a la Plaça dels Pins.Aforament limitat:
entre 10 i 15 persones per sessió.Inscripció prèvia a la recepció de Can Saura els dies 21 i 22 de juliol, en horari de 10.30h a 13.30h i
de 18.30h a 20.30h
11:30 Jugam a fer bombolles de sabó gegants
Dia del llibre 2020: Un Sant Jordi d'estiu"Jugam a fer bombolles de sabó gegants", a càrrec de Bota i Juga, a la Plaça dels
Pins.Aforament limitat: entre 10 i 15 persones per sessió.Inscripció prèvia a la recepció de Can Saura els dies 21 i 22 de juliol, en
horari de 10.30h a 13.30h i de 18.30h a 20.30h
12:00 Jugam a fer bombolles de sabó gegants
Dia del llibre 2020: Un Sant Jordi d'estiu"Jugam a fer bombolles de sabó gegants", a càrrec de Bota i Juga, a la Plaça dels
Pins.Aforament limitat: entre 10 i 15 persones per sessió.Inscripció prèvia a la recepció de Can Saura els dies 21 i 22 de juliol, en
horari de 10.30h a 13.30h i de 18.30h a 20.30h
12:30 Taller "reciclam llibres"
Dia del llibre 2020: Un Sant Jordi d'estiuTaller "reciclam llibres", amb el Talleret de n'Emma, a la Plaça dels Pins.Aforament limitat:
entre 10 i 15 persones per sessió.Inscripció prèvia a la recepció de Can Saura els dies 21 i 22 de juliol, en horari de 10.30h a 13.30h i
de 18.30h a 20.30h
18:00 Feim punts de llibre
Dia del llibre 2020: Un Sant Jordi d'estiuFeim punts de llibre, amb Pedro Faner Taller Creatiu, a la Plaça dels Pins.Aforament limitat:
entre 10 i 15 persones per sessió.Inscripció prèvia a la recepció de Can Saura els dies 21 i 22 de juliol, en horari de 10.30h a 13.30h i
de 18.30h a 20.30h
19:00 Feim punts de llibre
Dia del llibre 2020: Un Sant Jordi d'estiuFeim punts de llibre, amb Pedro Faner Taller Creatiu, a la Plaça dels Pins.Aforament limitat:
entre 10 i 15 persones per sessió.Inscripció prèvia a la recepció de Can Saura els dies 21 i 22 de juliol, en horari de 10.30h a 13.30h i
de 18.30h a 20.30h
19:00 L'Agus i els Monstres
Dia del llibre 2020: Un Sant Jordi d'estiu"L'Agus i els Monstres". Lliurament del premi del sorteig, consistent en un lot de llibres signats
pels autors i alguna sorpresa més!A la Plaça dels Pins.Aforament limitat.
20:00 Àgora literària
Dia del llibre 2020: Un Sant Jordi d'estiuÀgora literària, amb Ponç Pons, Maite Salord, Maria Vilanova i Guillem Benejam, moderada
per Bep Joan Casasnovas.A la Plaça dels Pins.Aforament limitat.
21:30 Batalla d’Improvisació Glosa & Rap
Dia del llibre 2020: Un Sant Jordi d'EstiuBatalla d’Improvisació Glosa & Rap, amb Aurora i Pele (Associació Soca de Mots) vs Mc Klen i
DJ Nees, a la Plaça dels Pins.
24/07/2020
20:00 Fotografia desconfinada
Fotografia desconfinadaXerrada a càrrec de Joan Fontcuberta.Divendres, 24 de juliol a les 20h, a la Sala Joana de Vigo i Squella de la
Casa de Cultura.AFORAMENT LIMITAT. S'ha de venir amb mascareta.Organitza: Biblioteca Pública de Ciutadella i Talleres Islados
27/07/2020
21:00 Concert de Pablo Amorós
48è FESTIVAL DE MÚSICA D'ESTIUJOVENTUTS MUSICALS DE CIUTADELLAConcert de Pablo Amorós, pianoDilluns 27 de juliol, a
les 21h, al Claustre des Seminari
28/07/2020
20:00 Inauguració de l'exposició "Història d'una cadira: la coca rossa"
Exposició "Història d'una cadira: la coca rossa"La inauguració de l'exposició es celebrarà el dimarts 28 de juliol, a les 20h, a l'Espai
d'Art Xec Coll (c/ des Seminari, 5)L'exposició es podrà visitar fins el 26 d'agost.Activitat gratuïta.
29/07/2020
20:00 Flamenc contemporani
FESTIVAL PEDRA VIVA 2020PATRÍCIA GUERRERO. Flamenc contemporani.Ball: Patricia GuerreroGuitarra: Dani de Morón Canti:
Sergio El Colorao So: Rafael PipióAdministració: Lara Cervera Producció: Pablo LeiraPatricia Guerrero ens fa confessos d'un ball que
es construeix i es desconstrueix en cada moviment, perquè executa les seves utopies sabent que la distopia també existeix. Balla per

es construeix i es desconstrueix en cada moviment, perquè executa les seves utopies sabent que la distopia també existeix. Balla per
a tu, que l'estàs veient, que l'estàs sentint. Patricia Guerrero sap dels vells i pertany als nous. Contemporània, agosarada, creativa,
lliure, feminista, dona i bailaora. En aquesta proposta, “Proceso Eterno”, Patricia Guerrero se submergeix en el procés de la vida, on
cicles i patrons es repeteixen constantment partint d'un punt i tornant a ell per a tornar a començar. Una constant creada per la por de
trencar barreres socials imposades moltes vegades per nosaltres mateixos.La composició, interpretació i originalitat musical serà de la
mà de Dani de Morón, que encapçala la llista dels millors guitarristes joves del panorama actual de flamenc i Sergio “El Colorao” de la
saga dels “Coloraos” de Granada amb una veu dolça i flamenca que arriba als sentits. “Proceso Eterno” és una peça directa amb
enfocament eminentment musical i dansístic, en la qual el flamenc més contemporani es mostra en la seva màxima esplendor.

30/07/2020
21:00 Dijous a Can Saura: espectacle "Sa història d'en Kiro"
DIJOUS A CAN SAURAEspectacles per a públic familiarSA HISTÒRIA D'EN KIROEn Kiro és un fillet africà que viu la vida amb alegria
i energia durant tot el dia.Ara, està a punt de viure un canvi important,vols venir a descobrir-ho?Adreçat a filletes i fillets a partir de
quatre anys.Aforament limitat.Preu: 5€Recollida d'entrades: de dilluns a dimecres anteriors al dia de l'activitat, en horari de 10:30h a
13:30h i de 18:30h a 20:30h.
31/07/2020
19:30 Presentació del llibre "Avi, et trauré d'aquí"
Presentació del llibre "Avi, et trauré d'aquí", la lluita per desenterrar la memòria republicana del Valle de los CaídosJoan Pinyol,
autorFina Salord, filòlogaDivendres 31 de juliol, a les 19:30h, al pati de Can Saura (c/ Santíssim, 2)Aforament limitat

