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Setembre 2019
 ► Divendres dia 27 a les 20.30 h. a la Sala 

d’Actes:
-Obertura de l’acte a càrrec del President.
-Presentació del vídeo de promoció del 
centenari.
-Conferència a càrrec de
Mons. Sebastià Taltavull,
bisbe de Mallorca:
“100 anys servint i estimant”
En finalitzar l’acte convidada al pati del 
Centre.

 ► Dissabte dia 28:
-10 h. “Torneig futbol” al camp del Sami, 
obert a tothom.
-17 h. “Jocs Populars” al carrer de Sant 
Miquel.
-20 h. Ballada popular i vetlada amb el  
“Grup Folklòric Sant Miquel” a la placeta 
de Sant Jaume.
-Convidada al carrer Sant Miquel.

 ► Diumenge dia 29 (festa de Sant Miquel):
-11 h. Celebració Eucarística,
presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Francesc 
Conesa.
- Inauguració del Centenari.
-12.30 h. Entrega de trofeus.
-14 h. Dinar de germanor al carrer Sant 
Miquel (venda anticipada de tiquets).

Octubre 2019
 ► Divendres dia 18:

-20.30 h. Presentació Viatge a Terra 
Santa i document Kairós Palestina
a càrrec de Raquel Hernández,
a la Sala d’Actes.

 ► Divendres dia 25: 
-21 h. Concert del grup “Huracán”
a la Sala d’Actes.

Novembre 2019
 ► Dissabte dia 2:

-20 h. Bunyolada, al pati del centre.

 ► Divendres dia 8:
-20.30 h. Conferència a càrrec de:
Mn. Josep Sastre,
“Orígens i història de Sant Miquel”
a la Sala d’Actes.

 ► Divendres dia 15:
-20.30 h. Glossat a càrrec de
“Soca de mots” al Local Social.

 ► Dimecres dia 20:
-20 h. Inauguració de l’Exposició:
“100 anys del Centre Catequístic de 
Sant Miquel” a la Sala Xec Coll, carrer 
del Seminari.
Romandrà oberta del 20 de novembre al 
14 de desembre.

 ► Dissabte dia 23 (Dia de la Catequesi):
-20 h. “100 Fotografies per 100 anys” 
Projecció de fotografies
de Catequesi i Clubs d’Esplai
a la Sala d’Actes.

 ► Divendres dia 29:
-20.30 h. Concert a càrrec dels
Puericantors de la Catedral de
Menorca.
a la Sala d’Actes.

Desembre 2019
 ► Dies 20, 21, 22, 26, 27, 28, i 29:

“Els Pastorets”
a la Sala d’Actes.


