Punt Cultural
Setembre 2020

01/09/2020
10:00 Taller itinerant "Creactivity"
Fundació "la Caixa" - Tallers Creactivity espai itinerant d'EduCaixa - a CIUTADELLA DE MENORCATallers itinerants: "Creactivity" Un
nou projecte itinerant proposa tallers per despertar l’enginy dels nens i les nenes i ajudar-los a sentir-se còmodes en una societat
canviant.Els dies 31 d'agost i 1, 2, 3 i 4 de setembre de 2020 l'espai itinerant Creactivity, dissenyat per Fundació “La Caixa”, visitarà
Ciutadella. Plaça Almirall Farragut - Castell de Sant NicolauHorari - 10:00 a 14:00 // 16:30 a 20:00PROTOCOL MESURES
SEGURETAT I HIGIENE - aforament 12 persones
18:30 Enjoy Ciutadella: ruta cultural
RUTA CULTURAL"Medina Manurqa, la Ciutadella musulmana", a càrrec de Marc Pallicer. Punt de trobada a l'Oficina de Turisme de
l'Ajuntament.Duració 2,5h.Apte per a tots els públics.Accessible.Els interessats s'han d'inscriure prèviament a l'oficina de turisme de
l'Ajuntament de Ciutadella o bé telefonar al 971381050 extensió 4405 en l'horari de dilluns a divendres de 16.30 a 20h.
02/09/2020
10:00 Taller itinerant "Creactivity"
Fundació "la Caixa" - Tallers Creactivity espai itinerant d'EduCaixa - a CIUTADELLA DE MENORCATallers itinerants: "Creactivity" Un
nou projecte itinerant proposa tallers per despertar l’enginy dels nens i les nenes i ajudar-los a sentir-se còmodes en una societat
canviant.Els dies 31 d'agost i 1, 2, 3 i 4 de setembre de 2020 l'espai itinerant Creactivity, dissenyat per Fundació “La Caixa”, visitarà
Ciutadella. Plaça Almirall Farragut - Castell de Sant NicolauHorari - 10:00 a 14:00 // 16:30 a 20:00PROTOCOL MESURES
SEGURETAT I HIGIENE - aforament 12 persones
19:00 Enjoy Ciutadella: taller gastronòmic
TALLER GASTRONÒMICCuinar un plat típic menorquí, pilotes amb salsa d'ametla, a càrrec de Maria Benejam i la seva néta Paula
Cavaller.Al pati del convent de Santa Clara.Apte per a tots els públics.Accessible.Els interessats s'han d'inscriure prèviament a l'oficina
de turisme de l'Ajuntament de Ciutadella o bé telefonar al 971381050 extensió 4405 en l'horari de dilluns a divendres de 16.30 a 20h.
19:30 Rafael Nadal presenta "Mar d'estiu"
Presentació de "Mar d'estiu", l'últim llibre de l'escriptor i periodista Rafel NadalLa presentació es farà a Ciutadella el dimecres 2 de
setembre a les 19.30 h al pati de Can Saura. Aquesta presentació comptarà amb l'autor i la introducció de l'escriptora i política Maite
Salord. "Mar d'estiu" és un quadern de viatge que evoca les fragàncies del mediterrani i dibuixa postals de rutes i anècdotes que fan
gust de navegar i que sentirem nostres. La presentació segur que serà una bona excusa per a reflexionar i debatre sobre temes
urgents i d'especial interès com ara el model de turisme, conservació del medi i del paisatge i la mar com a terra d'acollida.
L'aforament és limitat i per aconseguir les invitacions només cal anar-les a recollir a vaDllibres.Organitza vaDcultura amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Ciutadella
20:00 Recital poètic musicat
FESTIVAL PEDRA VIVA 2020EXILI (IN DER FREMDE) Àlex Brendemühl – Recital poètic musicatLejanía és un espectacle que
reuneix música, literatura i projeccions audiovisuals entorn de la idea de l'exili. El desplaçament forçat per una guerra; la pèrdua, el
desarrelament, l'abandó. A partir de la poesia i la música d'autors que per alguna raó van haver d'abandonar la seva pàtria i van
reflexionar sobre aquesta circumstància, es teixes un arc entre ells i l'actualitat. S’ha volgut recuperar de la memòria un drama que va
esdevenir a centenars de milers de persones després de la Guerra Civil espanyola i posteriorment després de la Segona Guerra
Mundial en tota Europa, però que avui dia continua succeint en massa llocs del món. Des d'aquesta “illa” no s'entén que en encara
existeixin bombardejos, fam, marginació que obligui les persones a trucar a les nostres portes demanant auxili; a creuar el Mediterrani
a la recerca d'una vida mínimament digna. Per això es va creure necessari parlar d’aquells que van haver d'abandonar la seva terra o
la seva pàtria– aquest concepte abstracte que només alguns poetes aconsegueixen donar algun sentit. Recuperar la documentació, la
fotografia, els dibuixos i els sons que ens van llegar aquells que van creuar l'oceà o, tan sols, els Pirineus és la manera per traçar les
fronteres reals o imaginàries que provoquen la solitud i l'oblit.
21:00 Observació astronòmica amb telescopis
OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA AMB TELESCOPISSessió completa d'astronomia en un dels cels més impressionants de Menorca, i
d'Europa!Tots els dimecres a les 21h a La Vall (Algaiarens), a 5 minuts de les platges, a la seu de Polaris Menorca.Activitat per a qui
vulgui fer un tour guiat del més destacat del cel nocturn, de la mà de guies qualificats i instrumental d'última generació.Preu de
l'entrada: 25€Contacte: polaris@polarismenorca.com
03/09/2020
10:00 Taller itinerant "Creactivity"
Fundació "la Caixa" - Tallers Creactivity espai itinerant d'EduCaixa - a CIUTADELLA DE MENORCATallers itinerants: "Creactivity" Un
nou projecte itinerant proposa tallers per despertar l’enginy dels nens i les nenes i ajudar-los a sentir-se còmodes en una societat
canviant.Els dies 31 d'agost i 1, 2, 3 i 4 de setembre de 2020 l'espai itinerant Creactivity, dissenyat per Fundació “La Caixa”, visitarà

canviant.Els dies 31 d'agost i 1, 2, 3 i 4 de setembre de 2020 l'espai itinerant Creactivity, dissenyat per Fundació “La Caixa”, visitarà
Ciutadella. Plaça Almirall Farragut - Castell de Sant NicolauHorari - 10:00 a 14:00 // 16:30 a 20:00PROTOCOL MESURES
SEGURETAT I HIGIENE - aforament 12 persones

18:00 Enjoy Ciutadella: ruta esportiva
RUTA ESPORTIVARunning de Cala en Blanes al Castell de Sant Nicolau, a càrrec d’Alain Pitarque.Dificultat tècnica fàcil, 11
km.Duració 2 h.Punt de trobada a la plaça Espanya (plaça des Dofins).Apte per a tots els públics.No accessible.Els interessats s'han
d'inscriure prèviament a l'oficina de turisme de l'ajuntament o bé telefonar al 971381050 extensió 4405 en l'horari de dilluns a divendres
de 16.30 a 20h.
04/09/2020
10:00 Taller itinerants "Creactivity"
Fundació "la Caixa" - Tallers Creactivity espai itinerant d'EduCaixa - a CIUTADELLA DE MENORCATallers itinerants: "Creactivity" Un
nou projecte itinerant proposa tallers per despertar l’enginy dels nens i les nenes i ajudar-los a sentir-se còmodes en una societat
canviant.Els dies 31 d'agost i 1, 2, 3 i 4 de setembre de 2020 l'espai itinerant Creactivity, dissenyat per Fundació “La Caixa”, visitarà
Ciutadella. Plaça Almirall Farragut - Castell de Sant NicolauHorari - 10:00 a 14:00 // 16:30 a 20:00PROTOCOL MESURES
SEGURETAT I HIGIENE - aforament 12 persones
19:00 Enjoy Ciutadella: ruta creativa
RUTA CREATIVAArts i curiositats de Ciutadella, a càrrec de Menorca Sedueix.Punt de trobada a l'Oficina de Turisme de
l'Ajuntament.Apte per a tots els públics.Duració 2h.Accessible.Els interessats s'han d'inscriure prèviament a l'oficina de turisme de
l'Ajuntament de Ciutadella o bé telefonar al 971381050 extensió 4405 en l'horari de dilluns a divendres de 16.30 a 20h.
19:30 Xerrada "Los libros y la vida"
Xerrada "Los libros y la vida"A càrrec dels escriptors Manuel Vilas i Ana Merino.Es farà al pati de Can Saura.Aforament
limitat.Inscripció prèvia a partir del dia 31 d'agost a bibciutadella@menorca.es (nom i llinatges, dni i telèfon de contacte)Organitza:
Biblioteca Pública de Ciutadella i Talleres Islados
20:30 Inauguració de l'exposició VIDA
Inauguració de l'exposició VIDAExposició VIDA. Retrospectiva: el color de l'alegria. De Núria TeruelLa inauguració es farà el dia 4 de
setembre a les 20.30h a la Sala municipal d'exposicions El Roser (c/ del Roser, 11) i romandrà oberta al públic fins el dia 10 d'octubre
21:00 Festival d'Orgue 2020
Festival d'Orgue 2020Divendres 4 de setembreAmelie Held, orgueJoan Seguí, orgueDilluns 7 de setembreAbraham Rivas, orgueMaria
Camps, sopranoDilluns 14 de setembrePatricia Romero, orgueJosep Casadellà, fagotVicent Salvador, oboèDilluns 21 de
setembreSzimpla DuoSelma de la Calle, orgueTaylor Townsend, trompaDilluns 28 de setembreTomé Olives, orguePere Arguimbau,
guitarraLes actuacions es faran a l'església dels Socors, a les 21h.Venda anticipada d'entrades al Museu Diocesà de 10.30h a 14h i a
taquilla una hora abans del concertEntrada: 10€
05/09/2020
18:00 Enjoy Ciutadella: ruta mindfullness
RUTA MINDFULLNESSBany de bosc a Alfurí de Dalt, a càrrec de Menorca Sedueix. És una activitat de presència conscient i
sensibilitat amb la natura.Punt de trobada a l'aparcament de Cala Pilar.Apte a partir de 12 anys.Duració 2,5 h.No accessible. Els
interessats s'han d'inscriure prèviament a l'oficina de turisme de l'Ajuntament de Ciutadella o bé telefonar al 971381050 extensió 4405
en l'horari de dilluns a divendres de 16.30 a 20h.
19:00 Presentació del llibre col·lectiu "Paraula d'Auster"
PARAULA D'AUSTEREs tracta d’un llibre col·lectiu, que conté devers 10 relats d’autors menorquins (almenys 7 d’ells ciutadellencs).El
llibre, que es titula "Paraula d’Auster", és el segon que es publica dins una innovadora experiència editorial que recull històries reals i
narrades en primera persona per ciutadans “no escriptors”. És a dir, un llibre escrit pels lectors, que narren històries verídiques de la
seva vida, amb la qual cosa el conjunt del llibre es converteix en un retrat etnogràfic de la societat balear fet pels seus mateixos
protagonistes.Aquesta fórmula la va emprar amb molt d’èxit Paul Auster als Estats Units al seu llibre “Vaig somiar que el meu pare era
Déu”, i per això, en reconeixement de l’autor americà i la seva inspiradora iniciativa, es va titular el primer llibre “Anit vaig somiar que
Paul Auster era Déu” i el segon, “Paraula d’Auster”.La presentació es farà el dissabte 5 de setembre, de 19h a 21h, al pati de Can
Saura.
20:30 Festival Musiterrània, amb la Big Band
FESTIVAL MUSITERRÀNIAFestival de música del MediterraniAl Castell de Sant NicolauDissabte 5 de setembre, a les 20.30h, BIG
BAND de la Banda Municipal de CiutadellaVenda d'entrades:- online a partir de dia 24 d'agost a www.nanventura.es- taquilla: a Can
Saura els dilluns dies 24 i 31 d'agost de 10.30h a 11.30h o una hora abans del concert a la taquilla de l'accés camí de Sant
NicolauPreu entrada: 5€Aforament limitatÉs obligatori l'ús de la màscara.Manteniu la distància mínima d'1,5m.Hi haurà gel per fer-se
net les mans
22:30 Festival Musiterrània, amb la Big Band
FESTIVAL MUSITERRÀNIAFestival de música del MediterraniAl Castell de Sant NicolauDissabte 5 de setembre, a les 22.30h, BIG
BAND de la Banda Municipal de CiutadellaVenda d'entrades:- taquilla: a Can Saura el dilluns dia 31 d'agost de 10.30h a 11.30h o una
hora abans del concert a la taquilla de l'accés camí de Sant NicolauPreu entrada: 5€Aforament limitatÉs obligatori l'ús de la
màscara.Manteniu la distància mínima d'1,5m.Hi haurà gel per fer-se net les mans
07/09/2020
21:00 Festival d'Orgue 2020

Festival d'Orgue 2020Divendres 4 de setembreAmelie Held, orgueJoan Seguí, orgueDilluns 7 de setembreAbraham Rivas, orgueMaria
Camps, sopranoDilluns 14 de setembrePatricia Romero, orgueJosep Casadellà, fagotVicent Salvador, oboèDilluns 21 de
setembreSzimpla DuoSelma de la Calle, orgueTaylor Townsend, trompaDilluns 28 de setembreTomé Olives, orguePere Arguimbau,
guitarraLes actuacions es faran a l'església dels Socors, a les 21h.Venda anticipada d'entrades al Museu Diocesà de 10.30h a 14h i a
taquilla una hora abans del concertEntrada: 10€

08/09/2020
18:00 Enjoy Ciutadella: ruta històrica
RUTA HISTÒRICA"Punta Nati, etnologia i pedra en sec", a càrrec de Talaia Cultura.Punt de trobada a l'aparcament.Duració 2h.Apte a
partir de 8 anys.No accessible.Els interessats s'han d'inscriure prèviament a l'oficina de turisme de l'Ajuntament de Ciutadella o bé
telefonar al 971381050 extensió 4405 en l'horari de dilluns a divendres de 16.30 a 20h.
20:00 Recital poètic i musicat MAR i ART
Recital poètic i musicat MAR i ARTNoemí Morral, poetaMontse Morral, pianistaSala de Can SauraInvitacions a vaDllibres
09/09/2020
19:00 Enjoy Ciutadella: taller gastronòmic
TALLER GASTRONÒMIC"Taller de rebosteria menorquina d'autor i tast de producte local, les postres com a plat", a càrrec d'Andreu
Busutil, quarta generació de pastissers i rebosters de la pastisseria "El Diamante".Al pati del convent de Santa Clara.Apte per a tots els
públics.Accessible.Els interessats s'han d'inscriure prèviament a l'oficina de turisme de l'Ajuntament de Ciutadella o bé telefonar al
971381050 extensió 4405 en l'horari de dilluns a divendres de 16.30 a 20h.
21:00 Observació astronòmica amb telescopis
OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA AMB TELESCOPISSessió completa d'astronomia en un dels cels més impressionants de Menorca, i
d'Europa!Tots els dimecres a les 21h a La Vall (Algaiarens), a 5 minuts de les platges, a la seu de Polaris Menorca.Activitat per a qui
vulgui fer un tour guiat del més destacat del cel nocturn, de la mà de guies qualificats i instrumental d'última generació.Preu de
l'entrada: 25€Contacte: polaris@polarismenorca.com
10/09/2020
11:00 Visita guiada a l'exposició "Que la terra et sigui lleu. Una història de la mort a Menorca"
Visita guiada a l’exposició: “Que la terra et sigui lleu. Una història de la mort a Menorca”Cada dijous del mes de setembre, a les
11:00h.Visites gratuïtes en català o castellà.Punt de trobada: entrada de Can SauraCal inscripció prèvia a
museu@ajciutadella.orgAforament limitat.Es obligatori l’ús de mascareta
18:30 Enjoy Ciutadella: ruta urbana
RUTA URBANA"Cala Blanca, un entorn que amaga història i patrimoni", a càrrec d'Isabel Allès.Punt de trobada a dalt la platja de Cala
Blanca.Duració 2 h.Apte per a tots els públics.Accessible.Els interessats s'han d'inscriure prèviament a l'oficina de turisme de
l'Ajuntament de Ciutadella o bé telefonar al 971381050 extensió 4405 en l'horari de dilluns a divendres de 16.30 a 20h.
11/09/2020
18:30 Enjoy Ciutadella: ruta natural
RUTA NATURAL"Son Saura, relació equilibrada entre ésser humà i naturalesa", a càrrec d'Isabel Allès.Punt de trobada a
l'aparcament.Duració 2h.Apte per a tots els públics.No accessible.Els interessats s'han d'inscriure prèviament a l'oficina de turisme de
l'Ajuntament de Ciutadella o bé telefonar al 971381050 extensió 4405 en l'horari de dilluns a divendres de 16.30 a 20h.
12/09/2020
20:30 Festival Musiterrània, amb Shanti
FESTIVAL MUSITERRÀNIAFestival de música del MediterraniAl Castell de Sant NicolauDissabte 12 de setembre, a les 20.30h,
SHANTIVenda d'entrades:- online a partir de dia 24 d'agost a www.nanventura.es- taquilla: a Can Saura els dilluns dies 24 i 31 d'agost
de 10.30h a 11.30h o una hora abans del concert a la taquilla de l'accés camí de Sant NicolauPreu entrada: 5€Aforament limitatÉs
obligatori l'ús de la màscara.Manteniu la distància mínima d'1,5m.Hi haurà gel per fer-se net les mans
21:30 Enjoy Ciutadella: ruta nocturna
RUTA NOCTURNA"Observació del nostre cel nocturn. I els talaiòtics, com el veien?", a càrrec d'Alain Pitarque.Punt de trobada a
l'aparcament de la Naveta des Tudons.Duració 2h.Apte per a tots els públics.No accessible.Els interessats s'han d'inscriure prèviament
a l'oficina de turisme de l'Ajuntament de Ciutadella o bé telefonar al 971381050 extensió 4405 en l'horari de dilluns a divendres de
16.30 a 20h.
14/09/2020
21:00 Festival d'Orgue 2020
Festival d'Orgue 2020Divendres 4 de setembreAmelie Held, orgueJoan Seguí, orgueDilluns 7 de setembreAbraham Rivas, orgueMaria
Camps, sopranoDilluns 14 de setembrePatricia Romero, orgueJosep Casadellà, fagotVicent Salvador, oboèDilluns 21 de
setembreSzimpla DuoSelma de la Calle, orgueTaylor Townsend, trompaDilluns 28 de setembreTomé Olives, orguePere Arguimbau,
guitarraLes actuacions es faran a l'església dels Socors, a les 21h.Venda anticipada d'entrades al Museu Diocesà de 10.30h a 14h i a
taquilla una hora abans del concertEntrada: 10€
15/09/2020
17:30 Un tast de cultura a Son Felip
Un tast de cultura 2020L'activitat "Un tast de cultura a Son Felip", prevista inicialment pel dimarts 8 de setembre, queda ajornada per
motius meteorològics al següent dimarts (15 de setembre).Sortida 17.30h, parada pl. Pins (av. Negrete)SON FELIPXerrada: ANEI de la

motius meteorològics al següent dimarts (15 de setembre).Sortida 17.30h, parada pl. Pins (av. Negrete)SON FELIPXerrada: ANEI de la
Vall i el projecte d'agricultura sostenible de Son Felip-AlgaiarensTast de producte local i oli de la fincaTeatre: Una nit vaig somiar que
vivia a Menorca (Rodo Gener)Serviran les mateixes entrades que les venudes pel dia 8 de setembre. En cas de voler la devolució dels
doblers, hi ha dues opcions, segons on han estat comprades:- Les comprades online: comunicar-se al mail nan@nanventura.es abans
de dijous dia 10 de setembre a les 12h.- Les comprades a taquilla: es retornaran els doblers el dijous dia 10 de setembre en horari de
10.30h a 11.30h, a Can Saura.Normes COVID-19És obligatori l'ús de la màscaraManteniu la distància mínima d'1.5mHi haurà gel per
fer-se net les mans

18:00 Enjoy Ciutadella: ruta de senderisme
RUTA DE SENDERISMEA peu de Cala en Blanes a Sa Falconera, interpretant el paisatge natural i patrimonial, a càrrec d’Alain
Pitarque.Dificultat tècnica fàcil, 6 km.Punt de trobada a la plaça Espanya (plaça des Dofins).Duració 2,5h.Apte per a tots els públics.No
accessible.Els interessats s'han d'inscriure prèviament a l'oficina de turisme de l'Ajuntament de Ciutadella o bé telefonar al 971381050
extensió 4405 en l'horari de dilluns a divendres de 16.30 a 20h.
16/09/2020
19:00 Enjoy Ciutadella: taller gastronòmic
TALLER GASTRONÒMIC"Taller de còctels amb segell menorquí i tast de producte local, mossets saborosos", a càrrec de Joan i
Esperança Canals, bartender i cuinera del bar Ulisses.Al pati del convent de Santa Clara.Apte per a tots els públics.Accessible.Els
interessats s'han d'inscriure prèviament a l'oficina de turisme de l'Ajuntament de Ciutadella o bé telefonar al 971381050 extensió 4405
en l'horari de dilluns a divendres de 16.30 a 20h.
21:00 Observació astronòmica amb telescopis
OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA AMB TELESCOPISSessió completa d'astronomia en un dels cels més impressionants de Menorca, i
d'Europa!Tots els dimecres a les 21h a La Vall (Algaiarens), a 5 minuts de les platges, a la seu de Polaris Menorca.Activitat per a qui
vulgui fer un tour guiat del més destacat del cel nocturn, de la mà de guies qualificats i instrumental d'última generació.Preu de
l'entrada: 25€Contacte: polaris@polarismenorca.com
17/09/2020
11:00 Visita guiada a l'exposició "Que la terra et sigui lleu. Una història de la mort a Menorca"
Visita guiada a l’exposició: “Que la terra et sigui lleu. Una història de la mort a Menorca”Cada dijous del mes de setembre, a les
11:00h.Visites gratuïtes en català o castellà.Punt de trobada: entrada de Can SauraCal inscripció prèvia a
museu@ajciutadella.orgAforament limitat.Es obligatori l’ús de mascareta
18:00 Enjoy Ciutadella: ruta de senderisme
RUTA DE SENDERISMEA peu de La Vall a Sa Punta Rotja.Punt de trobada a les 18h al primer aparcament arribant a La Vall.A càrrec
d'Alain Pitarque.Duració 2,5h.Apte per a tots els públics.Els interessats s'han d'inscriure prèviament a l'oficina de turisme de
l'ajuntament o bé telefonar al 971381050 extensió 4405 en l'horari de dilluns a divendres de 16,30 a 20h.
18/09/2020
19:00 Enjoy Ciutadella: ruta creativa
RUTA CREATIVAArts i curiositats de Ciutadella, a càrrec de Menorca Sedueix.Punt de trobada a l'Oficina de Turisme de
l'Ajuntament.Apte per a tots els públics.Duració 2 h. Accessible.Els interessats s'han d'inscriure prèviament a l'oficina de turisme de
l'ajuntament o bé telefonar al 971381050 extensió 4405 en l'horari de dilluns a divendres de 16,30 a 20h.
19/09/2020
10:00 Sortida a navegar amb el llaüt Besitos
SORTIDA A NAVEGAR AMB EL LLAÜT BESITOSSortides setmanals a navegar per la badia de Ciutadella amb el llaüt Besitos.
Sempre que el temps ho permeti, a partir d'aquest dissabte 19 de setembre, sortirem a navegar cada dissabte. Enguany, a més,
sempre que tinguem prou tripulació ens acompanyarà el recentment restaurat llaüt Maria Glòria.Us recordam que es tracta de sortides
obertes a tothom però amb preferència per als socis/es de l'associació. Si encara no ho sou, ara és un bon moment per fer-vos
socis/es!L'hora i punt de trobada és la Caseta de Comandància de baixamar a les 10:00 hores, cada dissabte. És necessari inscriure's
prèviament escrivint un e-mail a l'adreça amicsdelamar@gmail.com ja que les places són limitades.
18:00 Enjoy Ciutadella: ruta de mindfullness
RUTA DE MINDFULLNESSBany de bosc a Alfurí de Dalt, a càrrec de Menorca Sedueix. És una activitat de presència conscient i
sensibilitat amb la natura.Apte a partir de 12 anys.Punt de trobada a l'aparcament de Cala Pilar.Duració 2.5 h.No accessible.Els
interessats s'han d'inscriure prèviament a l'oficina de turisme de l'ajuntament o bé telefonar al 971381050 extensió 4405 en l'horari de
dilluns a divendres de 16,30 a 20h.
20:30 Festival Musiterrània, amb Clara Gorrias i Cris Juanico
FESTIVAL MUSITERRÀNIAFestival de música del MediterraniAl Castell de Sant NicolauDissabte 19 de setembre, a les 20.30h, amb
CLARA GORRIAS i CRIS JUANICOVenda d'entrades:- online a partir de dia 24 d'agost a www.nanventura.es- taquilla: a Can Saura
els dilluns dies 24 i 31 d'agost de 10.30h a 11.30h o una hora abans del concert a la taquilla de l'accés camí de Sant NicolauPreu
entrada: 5€Aforament limitatÉs obligatori l'ús de la màscara.Manteniu la distància mínima d'1,5m.Hi haurà gel per fer-se net les mans
21/09/2020
21:00 Festival d'Orgue 2020
Festival d'Orgue 2020Divendres 4 de setembreAmelie Held, orgueJoan Seguí, orgueDilluns 7 de setembreAbraham Rivas, orgueMaria
Camps, sopranoDilluns 14 de setembrePatricia Romero, orgueJosep Casadellà, fagotVicent Salvador, oboèDilluns 21 de
setembreSzimpla DuoSelma de la Calle, orgueTaylor Townsend, trompaDilluns 28 de setembreTomé Olives, orguePere Arguimbau,
guitarraLes actuacions es faran a l'església dels Socors, a les 21h.Venda anticipada d'entrades al Museu Diocesà de 10.30h a 14h i a

guitarraLes actuacions es faran a l'església dels Socors, a les 21h.Venda anticipada d'entrades al Museu Diocesà de 10.30h a 14h i a
taquilla una hora abans del concertEntrada: 10€

22/09/2020
21:30 Enjoy Ciutadella: ruta nocturna
RUTA NOCTURNA"Observació del nostre cel nocturn. I els talaiòtics, com el veien?", a càrrec d'Alain Pitarque.Punt de trobada a
l'aparcament de la Naveta des Tudons.Duració 2 h.Apte per a tots els públics.No accessible.Els interessats s'han d'inscriure
prèviament a l'oficina de turisme de l'ajuntament o bé telefonar al 971381050 extensió 4405 en l'horari de dilluns a divendres de 16,30
a 20h.
23/09/2020
19:00 Enjoy Ciutadella: taller gastronòmic
TALLER GASTRONÒMICTaller de receptes de cuina menorquina del segle XVIII, la cuina de Fra Roger, a càrrec de Joan Bagur,
cuiner i propietari del restaurant Rels.Al pati del convent de Santa Clara.Apte per a tots els públics.Accessible.Els interessats s'han
d'inscriure prèviament a l'oficina de turisme de l'ajuntament o bé telefonar al 971381050 extensió 4405 en l'horari de dilluns a divendres
de 16,30 a 20h.
21:00 Observació astronòmica amb telescopis
OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA AMB TELESCOPISSessió completa d'astronomia en un dels cels més impressionants de Menorca, i
d'Europa!Tots els dimecres a les 21h a La Vall (Algaiarens), a 5 minuts de les platges, a la seu de Polaris Menorca.Activitat per a qui
vulgui fer un tour guiat del més destacat del cel nocturn, de la mà de guies qualificats i instrumental d'última generació.Preu de
l'entrada: 25€Contacte: polaris@polarismenorca.com
24/09/2020
11:00 Visita guiada a l'exposició "Que la terra et sigui lleu. Una història de la mort a Menorca"
Visita guiada a l’exposició: “Que la terra et sigui lleu. Una història de la mort a Menorca”Cada dijous del mes de setembre, a les
11:00h.Visites gratuïtes en català o castellà.Punt de trobada: entrada de Can SauraCal inscripció prèvia a
museu@ajciutadella.orgAforament limitat.Es obligatori l’ús de mascareta
18:30 Presentació del llibre infantil "Na Minina i en Minino viuen feliços"
Presentació del llibre infanil "Na Minina i en Minino viuen feliços", escrit per Fina Benejam Barrionuevo.Dijous 24 de setembre a les
18.30h al pati de Can SauraAmb aforament limitat i inscripció prèvia a bibciutadella@menorca.es.Organitza: Biblioteca Pública de
Ciutadella
18:30 Enjoy Ciutadella: ruta històrica
RUTA HISTÒRICA"Punta Nati, etnologia i pedra en sec", a càrrec de Talaia Cultura.Punt de trobada a l'aparcament.Duració 2 h.Apte
per a tots els públics.Accessible.Els interessats s'han d'inscriure prèviament a l'oficina de turisme de l'ajuntament o bé telefonar al
971381050 extensió 4405 en l'horari de dilluns a divendres de 16,30 a 20h.
25/09/2020
16:00 Visita als oliverars de Morvedra
Visita als oliverars de MorvedraComençarà la visita amb una petita caminada des de l'hotel fins als oliverars de la finca Morvedra. Una
volta allà, coneixerem les varietats d'olives que s'hi cultiven i com és el procés de fer oli d'oliva. Per finalitzar, es farà una cata d'oli de
la finca.Preu: 15€/personaMenú Mostra de Cuina Menorquina: +22€Durada de la visita: 1h15 min, aprox.Reserves al telèfon 971 359
512Hotel Morvedra
18:00 Enjoy Ciutadella: ruta de mindfullness
RUTA DE MINDFULLNESSBany de bosc a Alfurí de Dalt, a càrrec de Menorca Sedueix. És una activitat de presència conscient i
sensibilitat amb la natura.Apte a partir de 12 anys.Punt de trobada a l'aparcament de Cala Pilar.Duració 2.5 h.No accessible.Els
interessats s'han d'inscriure prèviament a l'oficina de turisme de l'ajuntament o bé telefonar al 971381050 extensió 4405 en l'horari de
dilluns a divendres de 16,30 a 20h.
20:30 Última experiència estelar de l'estiu a Morvedra
Última experiència estelar de l'estiuA Morvedra volem despedir l'estiu amb una última experiència estelar, de la mà de la nostra guia
starlight, i gaudint del segon menú preparat per a la mostra de cuina menorquina.Preu: 45€/persona (menú mostra + experiència)Hora:
20h30 sopar, 22h45 experiènciaHotel Morvedra.Reserves al telèfon 971 359 512
26/09/2020
10:00 Sortida a navegar amb el llaüt Besitos
SORTIDA A NAVEGAR AMB EL LLAÜT BESITOSSortides setmanals a navegar per la badia de Ciutadella amb el llaüt Besitos.
Sempre que el temps ho permeti. Enguany, a més, sempre que tinguem prou tripulació ens acompanyarà el recentment restaurat llaüt
Maria Glòria.Us recordam que es tracta de sortides obertes a tothom però amb preferència per als socis/es de l'associació. Si encara
no ho sou, ara és un bon moment per fer-vos socis/es!L'hora i punt de trobada és la Caseta de Comandància de baixamar a les 10:00
hores, cada dissabte. És necessari inscriure's prèviament escrivint un e-mail a l'adreça amicsdelamar@gmail.com ja que les places
són limitades.
12:30 Taller de salsa mahonesa i menú mostra de cuina menorquina a Morvedra
Taller de salsa mahonesaDe la mà d'un xef, coneixerem l'origen menorquí de la famosa salsa amb diferents fets, documents,
receptaris i investigacions històriques.En la part pràctica, s'elaborarà la salsa mahonesa bàsica a l'estil tradicional, amb morter i massa
o amb un plat i una forquilla, per després degustar-la. També tindreu l'oportunitat d'elaborar la vostra pròpia salsa.També degustareu
una cata de mahoneses amb diferents sabors, salats i dolços; i provareu el segon menú preparat per a la mostra de cuina

una cata de mahoneses amb diferents sabors, salats i dolços; i provareu el segon menú preparat per a la mostra de cuina
menorquina.Preu: 50€/persona (inclou materials, xef extern, menú mostra)A l'hotel Morvedra Nou. Reserves al telèfon 971 359 512

19:30 Enjoy Ciutadella: passeig urbà
PASSEIG URBÀ"Històries d'una ciutat", a càrrec de Menorca Sedueix.Punt de trobada a l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament.Duració 2
h.Apte per a tots els públics.Accessible.Els interessats s'han d'inscriure prèviament a l'oficina de turisme de l'ajuntament o bé telefonar
al 971381050 extensió 4405 en l'horari de dilluns a divendres de 16,30 a 20h.
20:30 Festival Musiterrània, amb Leonmanso
FESTIVAL MUSITERRÀNIAFestival de música del MediterraniAl Castell de Sant NicolauDissabte 26 de setembre, a les 20.30h, amb
LEONMANSOVenda d'entrades:- online a partir de dia 24 d'agost a www.nanventura.es- taquilla: a Can Saura els dilluns dies 24 i 31
d'agost de 10.30h a 11.30h o una hora abans del concert a la taquilla de l'accés camí de Sant NicolauPreu entrada: 5€Aforament
limitatÉs obligatori l'ús de la màscara.Manteniu la distància mínima d'1,5m.Hi haurà gel per fer-se net les mans
27/09/2020
11:00 Taller de natura i art a Morvedra
Taller de natura i art a MorvedraUna experiència sensorial per a despertar els sentits i el cos mitjançant la natura i l'art.Ruta guiada per
l'entorn natural que envolta l'hotel Morvedra. Podreu conèixer la flora autòctona de l'illa i després passar al procés creatiu mitjançant un
dibuix o una pintura. Convertir la natura en una representació artística.Preu del taller: 35€ per persona (inclou tot el material i les
infusions aromàtiques)Esmorzar: +8.50€ per personaMenú Mostra De Cuina Menorquina: +22€ per personaHora: 11h00 a
13h00Durada aprox: 2hHotel Morvedra. Reserves al telèfon 971 359 512
28/09/2020
21:00 Festival d'Orgue 2020
Festival d'Orgue 2020Divendres 4 de setembreAmelie Held, orgueJoan Seguí, orgueDilluns 7 de setembreAbraham Rivas, orgueMaria
Camps, sopranoDilluns 14 de setembrePatricia Romero, orgueJosep Casadellà, fagotVicent Salvador, oboèDilluns 21 de
setembreSzimpla DuoSelma de la Calle, orgueTaylor Townsend, trompaDilluns 28 de setembreTomé Olives, orguePere Arguimbau,
guitarraLes actuacions es faran a l'església dels Socors, a les 21h.Venda anticipada d'entrades al Museu Diocesà de 10.30h a 14h i a
taquilla una hora abans del concertEntrada: 10€
29/09/2020
18:00 Enjoy Ciutadella: ruta de senderisme
RUTA DE SENDERISMEA peu de La Vall a sa Punta Roja, interpretant el paisatge natural i patrimonial, a càrrec d’Alain
Pitarque.Dificultat tècnica fàcil, 7 km.Punt de trobada al primer aparcament.Duració 2.5 h.Apte per a tots els públics.No accessible.Els
interessats s'han d'inscriure prèviament a l'oficina de turisme de l'ajuntament o bé telefonar al 971381050 extensió 4405 en l'horari de
dilluns a divendres de 16,30 a 20h.
30/09/2020
19:00 Enjoy Ciutadella: taller gastronòmic
TALLER GASTRONÒMICTaller de cuina menorquina creativa amb producte local, a càrrec de Felip Llufriu, cuiner i propietari del
restaurant Mon.Al pati del convent de Santa Clara.Apte per a tots els públics.Accessible.Els interessats s'han d'inscriure prèviament a
l'oficina de turisme de l'ajuntament o bé telefonar al 971381050 extensió 4405 en l'horari de dilluns a divendres de 16,30 a 20h.
21:00 Observació astronòmica amb telescopis
OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA AMB TELESCOPISSessió completa d'astronomia en un dels cels més impressionants de Menorca, i
d'Europa!Tots els dimecres a les 21h a La Vall (Algaiarens), a 5 minuts de les platges, a la seu de Polaris Menorca.Activitat per a qui
vulgui fer un tour guiat del més destacat del cel nocturn, de la mà de guies qualificats i instrumental d'última generació.Preu de
l'entrada: 25€Contacte: polaris@polarismenorca.com

