Francesc Antich i Oliver
President de les Illes Balears

Un any més tots els ciutadans i ciutadanes balears
celebram el Dia de les Illes Balears. El primer de
març és una jornada commemorativa d’un dels
fets que més ha contribuït al nostre progrés
com a país, l’entrada en vigor del primer Estatut
d’autonomia de les Illes Balears. De llavors ençà,
hem continuat avançant cap a l’autogovern,
refermant els nostres valors i treballant per assolir
una societat millor per a tots.

DIA DE LES

ILLES
BALEARS

L’1 de març és sobretot un dia festiu i, malgrat
l’actual situació econòmica mundial, tenim
nombrosos motius de celebració: som un país
amb un gran patrimoni natural i cultural, capaç
de conjugar tradicions i modernitat, i d’exportar el
nostre talent més enllà de les nostres fronteres.
També m’agradaria que fos un dia per refermar la
nostra voluntat de continuar millorant, de treballar
per les nostres illes i de fer avançar, entre tots, la
nostra comunitat. Per això, vull animar-vos a tots
i a totes a participar en les activitats de la diada i
a gaudir del Dia de les Illes Balears 2011.

Menorca

PROGRAMA
D’ACTIVITATS
Ajuntament de Maó

Molts d’anys.

Dilluns 28 de febrer

Menorca
Dissabte 26 de febrer

Orquestra de Cambra Illa de Menorca
20.00 h
Església del Socors (Ciutadella)

Realització de plats
típics i degustació
11 a 13 h
Plaça de la Conquesta

Presentació de plats típics i
degustació de les cases regionals a
Menorca
11 a 13 h
Plaça de la Conquesta

Fusió d’art (demostracions artístiques
en viu amb música en directe)
11 h
Plaça de la Constitució

Torrada participativa
20 h
Plaça de la Constitució

Música al Centre:
Grup de música tradicional
Es Bastió de s’Illa
Grup “Espina” Rock de Menorca.
Grup Menú 96
20.30 h
Plaça de la Constitució

Trofeu de trot
17 h
Hipòdrom Torre del Ram (Ciutadella)

Diumenge 27 de febrer
1a Contrarellotge humana
“Diada de Balears”
10.30 h

Reunió de carreres de cavalls de trot
17 h
Hipòdrom Torre del Ram (Ciutadella)

Dimarts 1 de març

Port de Maó

Activitats lúdiques-infantils
(contacontes, atraccions inflables)
11 a 13 h

Trofeu de la Concòrdia
08.30 a 17.00 h
Camp de Sant Carles

Parc Rochina

Ballada popular
12 h

Escacs participatius al carrer
10 a 14 h
Plaça de la Conquesta

Bàsquet: CD Alcazar (1a div. fem.)
Selecció femenina IGA Menorca
18 h
Pavelló Sínia Costabella (Maó)

Bàsquet: CD Alcazar (EBA)
Selecció masculina IGA Menorca
20 h
Pavelló Sínia Costabella (Maó)

Plaça de la Conquesta

Lliurament de trofeus
13 h
Parc Rochina

Exhibició balls de l'associació
d’immigrades de Menorca
18 h

Voleibol: Partit CV Ciutadella (1a div.
Nacional fem.) Selecció IGA Menorca
12 h
Pavelló Municipal de Ciutadella

Futbol:
CE Alaior (3a div.)
Selecció IGA Menorca
16.30 h

Orquestra de Cambra Illa de Menorca.
Programa:
Sonata “Arpeggione” Franz Schubert
Nonet de corda (Franz Schubert /
Tabakova) estrena absoluta
Simfonia concertant per a violí, viola
i orquestra en mi bemoll major,
K364 de Mozart.
20 h

Camp Los Pinos (Alaior)

Teatre Principal (Maó)

Trofeu Petanca Dia de les Illes Balears
9.30 a 13.30 h i 15.30 a 19 h
Parc des Freginal (Maó)

Plaça de la Conquesta

Concert ALTERNAROC grups:
Reflexos, Deboits, Siscusmoix
i Pel de Gall
22 h

Degustació menjars típics
18.30 h

Casino 17 de gener (Ciutadella)

Plaça de la Conquesta

