Punt Cultural
Octubre 2019

01/10/2019
16:00 Jornada de portes obertes de les Aules de Teatre del Cercle Artístic
Jornada de portes obertes de les Aules de Teatre del Cercle Artístic, a la Sala Jeroni Marquès.Professora: Maribel Silvent.Les classes
seran els dimarts i dijous, a les hores indicades en el cartell, en funció de cada grup (fillets, adolescents i adults).Les inscripcions són
fins dia 2 d'octubre. I el curs començarà dia 3 d'octubre.Més informació: 971385753www.cercleartistic.com
02/10/2019
09:00 Darrer dia per apuntar-se al Concurs de truites en benefici d'ASPANOB
Quart concurs de truites de patates.Organitzat per l'Associació de Veïns de Cala'n Blanes, en benefici d'ASPANOB.Es farà a la
porxada de l'església de Cala'n Blanes (c/ Torre de s'Aigua).Data límit d'inscripció: dimecres 2 d'octubre.Com participar? Enviant un
whatsapp al 630544041El dia del concurs, les truites s'han de presentar entre les 18:30h i les 19:30h. El jurat valorarà les truites, que
després seran venudes en pinxos.
19:30 Inici del taller "De la preadolescència a l'adolescència: de la crisi a la creació d'una identitat positiva"
Dies 2, 9, 16, 23 i 30 d'octubre, de 19:30 a 21:30 h, a la Casa de Cultura. Per a mares i pares de fills de 5è, 6è i 1r, 2n d'ESO. Impartit
per Sili Liz, psicòloga i terapeuta familiar sistèmica. Taller integrat dins el programa "Treball amb famílies 2019" organitzat per
l'Ajuntament. Gratuït (inscripció prèvia). Inscripcions i informació: Servei d'Educació de l'Ajuntament. 971 38 10 50 (extensió 345) // 628
244 187 // www.ajciutadella.org // projecteseducatius@ajciutadella.org
03/10/2019
19:00 Presentació Danzaterapia a la Casa de Cultura
Presentació Danzaterapia- Xerrada presentació.- Projecció de la pel·lícula "Danzar con María"- Experiència vivencial.Dijous 3
d'octubre, de 19h a 21h, a la Casa de Cultura (c/ Hospital Santa Magdalena, 1)Activitat gratuïta.
04/10/2019
10:00 Fira d'estocs
Fira d'estocs 20194, 5 i 6 d'octubreSala Polivalent Canal SalatDies 4 i 5, de 10 a 21h - Dia 6, de 10 a 20h.Participen: Bebelin,
Esparteria Can Magí, Top Sports, Ecològica de Menorca, Confeccions Caymaris, Perfil Sabates, Perfil Roba, Puerto Piel, Luna Moda,
Juguettos, Magda Roba Interior, Maragda Sabates i Nai'f.
17:30 Jocs populars a càrrec d'Es Xivit
Dins el marc de la Fira d'estocs 2019, jocs populars a càrrec d'Es Xivit.A les 17:30h, a la Sala Polivalent Canal Salat.
20:00 Acte inaugural del curs acadèmic 2019-2020 al Cercle Artístic
Acte inaugural del curs acadèmic 2019-2020: conferència "El movimiento romántico: revolución y patrimonio espiritual y material", en
motiu del bicentenari de naixement del polígraf Josep Maria Quadrado.L'acte anirà a càrrec del Sr. Francisco Villacorta Baños,
investigador científic de l'Institut d'Història del Consejo Superior de Investigaciones Científicas i tindrà lloc el proper divendres 4
d'octubre, a les 20 hores, a la Sala Jeroni Marqués del Cercle Artístic.Activitat gratuïta.
20:00 Conferència "Sanación con la voz"
La conferència, a càrrec d'Olga Currás, serà el divendres, 4 d'octubre, a les 20h, a la Casa de Cultura (c/ Hospital Santa Magdalena,
1)"Sanación con la voz, según el método Soul Voice.Soul voice es un método para sanar con la voz que combina trabajo de
respiración, corporal, trabajo con la voz, con elementos chamanísticos entre otros. Todo es vibración y la voz es el instrumento más
potente del que disponemos para influir la vibración de nuestro cuerpo incluso a nivel celular. Además funciona a nivel mental, físico,
emocional y espiritual."
05/10/2019
10:00 Fira d'estocs
Fira d'estocs 20194, 5 i 6 d'octubreSala Polivalent Canal SalatDies 4 i 5, de 10 a 21h - Dia 6, de 10 a 20h.Participen: Bebelin,
Esparteria Can Magí, Top Sports, Ecològica de Menorca, Confeccions Caymaris, Perfil Sabates, Perfil Roba, Puerto Piel, Luna Moda,
Juguettos, Magda Roba Interior, Maragda Sabates i Nai'f.
11:30 Contacontes i taller "La moneda màgica"
La moneda màgicaContacontes i taller basat en el conte d'Anna Pasquina i organitzat per Ascome i PIME.A les 11.30 h a la Sala
Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura.

11:30 Visita guiada a l'exposició "Arqueologia urbana. 20 anys entre vesins, màquines i manobres"
A càrrec de les arqueòlogues Mª José León i Elena Sintes, comissàries de l'exposició. Sala municipal d'exposicions El Roser. Gratuït.
A l'exposició "Arqueologia urbana", que serà al Roser fins al 9 de novembre de 2019, s'hi faran visites guiades els dies 7 i 28 de
setembre, 5 d'octubre i 9 de novembre, a les 11:30 h.
19:00 Concurs de truites de patates en benifici d'ASPANOB
Quart concurs de truites de patates.Organitzat per l'Associació de Veïns de Cala'n Blanes, en benefici d'ASPANOB.Es farà a la
porxada de l'església de Cala'n Blanes (c/ Torre de s'Aigua).Data límit d'inscripció: dimecres 2 d'octubre.Com participar? Enviant un
whatsapp al 630544041El dia del concurs, les truites s'han de presentar entre les 18:30h i les 19:30h. El jurat valorarà les truites, que
després seran venudes en pinxos.
06/10/2019
10:00 Fira d'estocs
Fira d'estocs 20194, 5 i 6 d'octubreSala Polivalent Canal SalatDies 4 i 5, de 10 a 21h - Dia 6, de 10 a 20h.Participen: Bebelin,
Esparteria Can Magí, Top Sports, Ecològica de Menorca, Confeccions Caymaris, Perfil Sabates, Perfil Roba, Puerto Piel, Luna Moda,
Juguettos, Magda Roba Interior, Maragda Sabates i Nai'f.
10:00 "Sortida de tardor" amb Amics de la Mar de Menorca
Sortida a navegar i passar el dia a la mar amb el llaüt Besitos i la resta d'embarcacions de l'associació.Sortida oberta a tothom, amb
preferència per als socis/es.Inscripcions a: amicsdelamar@gmail.com
12:00 Ballades populars amb Femefolk
Dins el marc de la Fira d'estocs 2019, ballades populars amb Femefolk.A les 12h, a la Sala Polivalent Canal Salat.
07/10/2019
19:00 Xerrada "Alguns secrets que ajuden a fer millor d'àvia i avi"
Dia 7 d'octubre, de 19 a 20:30 h, a la Casa de Cultura. Per a totes les etapes. A càrrec de Vicenç Arnaiz, psicòleg i expert en educació
i petita infància. Xerrada integrada dins el programa "Treball amb famílies 2019" organitzat per l'Ajuntament. Gratuït (inscripció prèvia).
Inscripcions i informació: Servei d'Educació de l'Ajuntament. 971 38 10 50 (extensió 345) // 628 244 187 // www.ajciutadella.org //
projecteseducatius@ajciutadella.org
09/10/2019
09:00 Informació sobre estades a Anglaterra per aprendre anglès
"¿Estás preparado para aprender inglés? ¡Deja que te aconsejemos sobre tu estancia en Inglaterra!Escola de Turisme de Balears MenorcaCursos de inglés para adultos, prácticas laborales, contratos laborales en empresas de hostelería. Diseñamos tu experiencia
según tus necesidades y preferencias.Organiza: Escola de Turisme de Balears - MenorcaHora: 09:00Día: 09/10/2019Lugar: Escola de
Turisme de Balears - MenorcaCorreu electrònic: info.menorca@etb-baleares.es"
10/10/2019
19:30 Inici del taller "El regal de ser mares i pares imperfectes"
Dies 10, 17, 24 i 31 d'octubre, de 19:30 a 21:30 h, a la Casa de Cultura. Per a mares i pares de fills d'ESO. Impartit per Betlem Gomila,
psicoterapeuta en integració psicocorporal i doctora per la UB-Salut i Qualitat de vida. Taller integrat dins el programa "Treball amb
famílies 2019" organitzat per l'Ajuntament. Gratuït (inscripció prèvia). Inscripcions i informació: Servei d'Educació de l'Ajuntament. 971
38 10 50 (extensió 345) // 628 244 187 // www.ajciutadella.org // projecteseducatius@ajciutadella.org
11/10/2019
18:00 Conferència "Els menorquins de Florida"
Conferència “Els menorquins de Florida”, a càrrec d´Alfons Martí,autor del llibre "La odisea de los Minorcans"Organitza: Centre Social
Sa Nostra (Camí de Maó, 9)Activitat gratuïta.Més info: jubiladossanostra@gmail.com
20:00 Presentació del llibre "Pau Faner, fabulador"
Presentació del llibre "Pau Faner, fabulador". Edició a cura de Pilar Arnau, Ismael Pelegrí i Josefina Salord.Organitza: IMECol·labora
Cercle Artístic.Lloc: Sala Jeroni Marquès del Cercle ArtísticActe gratuït
12/10/2019
10:00 "Dissabtes de vela llatina" amb Amics de la Mar de Menorca
Sortida a navegar a vela llatina per la badia de Ciutadella, sempre que el temps ho permeti.De 10:00 a 12:30 hores.Punt de trobada:
caseta de comandància de baixamar.Sortida oberta a tothom amb preferència per als socis/es.Inscripcions a:
amicsdelamar@gmail.com
12:00 Contacontes amb història
Dins el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2019, “Contacontes amb historia”.A càrrec de l’actriu Natàlia Bravo.Lloc: Pati de
Can SauraHora: a les 12:00 hActivitat gratuïta, adreçada al públic infantil.
19:00 The Flaming Shakers al Jazzbah
The Flaming Shakers son, segons la crítica especialitzada, la millor banda tribut a The Beatles d'Europa.Entrada anticipada 12€Entrada
a taquilla 15€Venda d'entrades:https://entradas.codetickets.com/entradas/the-flaming-shakers_1302/8170/jazzbah/online
14/10/2019

19:30 Conferència "Videojocs i patrimoni: es pot aprendre història jugant?"
Dins el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2019, conferència: “Videojocs i patrimoni: es pot aprendre història jugant?"A
càrrec de l’arqueòleg Bruno Parés.Lloc: Sala gran de Can Saura.Hora: a les 19:30 hActivitat gratuïta. Adreçada a tots els públics.
15/10/2019
20:00 Xerrada "L'estigma en l'àmbit familiar"
#CharlaEstigma"L'estigma en l'àmbit familiar", a càrrec de Pilar Ponce, psicòloga i coordinadora de 3 Salut Mental; i les activistes
Margarida Barber i Mari Domínguez, d'Obertament Balears.• Data: dimarts 15 d’octubre de 2019• Lloc i hora: Casa de Cultura de
Ciutadella. 20.00h.• Acte obert al públic.• Organitzen: Àrea de Salut de Menorca i AFEM. Col·labora: Fundació per a Persones amb
Discapacitat de Menorca.Acte obert al públic
17/10/2019
19:30 IAP "Una càpsula del temps a la façana de la Catedral de Ciutadella"
Intervenció Arqueològica Preventiva (IAP) i la seva troballa més emblemàtica: "Una càpsula del temps a la façana de la Catedral de
Ciutadella", a càrrec de Montserrat Vivó, arqueòloga. Activitat integrada al programa entorn a l'exposició "Arqueologia urbana. 20 anys
entre vesins, màquines i manobres" que es pot veure al Roser fins al 9 de novembre de 2019. Espai Cultural Can Saura. Gratuït.
20:00 Conferència "El gir memorial en les polítiques públiques de memòria"
Conferència "El gir memorial en les polítiques públiques de memòria", a càrrec de Ricard Vinyes, catedràtic d’Història Contemporània
per la Universitat de Barcelona.Ricard Vinyes, a més de catedràtic de la UB, ha escrit nombrosos articles acadèmics sobre història
contemporània i temes relacionats amb la memòria històrica. Ha presidit la Comissió Redactora del Projecte del Memorial Democràtic
(2005), i per encàrrec del Govern basc la Comisión para un proyecto de redacción de un Centro de la Memoria para el País Vasco
(2012). El 2011 va ser nomenat pel govern d'Espanya membre de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos. Ha
assessorat diversos projectes relatius a polítiques i institucions memorials a Chile, Argentina i Brasil. Ha estat Comissionat de
Programes de Memòria en el govern municipal de Barcelona (2015-2019). En l'actualitat és un dels especialistes més reputats
internacionalment en els estudis relatius a la memòria col·lectiva. Organitza: MemòriesCol·labora: Cercle Artístic i Consell Insular de
MenorcaLloc: Sala Jeroni Marquès del Cercle ArtísticActe gratuït
18/10/2019
09:00 Fira d'ensenyaments superiors
La VI Fira d'Ensenyaments Superiors acollirà 33 universitats i centres de formació professional.Organitza: Centre Municipal
UniversitariHora: 9-14 i 17-19h divendres i 10-13h dissabteData: 18 i 19 d'octubre de 2019Lloc: Sala MultifuncionalPreu de l'entrada:
gratuïtCorreu electrònic: cmu@ajciutadella.org
10:00 Itinerari interpretatiu "Passeig marítim, una altra mirada als canvis de Ciutadella"
Itinerari interpretatiu dins del projecte mixte d'ocupació i formació Soib 30 "Ens movem pel medi ambient""Passeig marítim, una altra
mirada als canvis de Ciutadella" és una ruta guiada amb un enfoc medi ambiental.L'itinerari començarà a les 10:00h a Cala Degollador
(rampa de davallada a la Platja Gran). La durada és aproximadament de 1h. L'activitat és gratuïta. Es farà en català i en
castellà.Places limitades.Inscripcions: Oficina d'Informació Turística de l'Ajuntament de Ciutadella. Telèfon: 971381050 ext. 4405
19:00 Xerrada "Activitat física i exercici físic en la gent gran"
Xerrada a càrrec del Dr. Fernando Salom (medicina esportiva)Organitza: Centre Social Sa Nostra (Camí de Maó, 9)Activitat
gratuïta.Més info: jubiladossanostra@gmail.com
19:30 Beques i ajuts: com atendre les despeses dels estudis superiors
Beques i ajuts: com atendre les despeses dels estudis superiorsSessió informativa sobre els ajuts de les diferents administracions per
a cursar estudis superiors des de Menorca o fora.Organitza: Centre Municipal UniversitariHora: 19.30hData: 18 d'octubre de 2019Lloc:
Sala MultifuncionalPreu de l'entrada: gratuïtCorreu electrònic: cmu@ajciutadella.org
20:00 Lectura dramatitzada de la darrera obra guanyadora del Premi Born 2018
Lectura dramatitzada de la darrera obra guanyadora del Premi Born 2018 "Los amantes sobrehumanos", de Rut Gutiérrez.L’acte anirà
a càrrec de Cercle Teatre.Organitza: Cercle ArtísticLloc: Sala Jeroni Marquès del Cercle ArtísticActe gratuït
19/10/2019
10:00 Fira d'ensenyaments superior
La VI Fira d'Ensenyaments Superiors acollirà 33 universitats i centres de formació professional.Organitza: Centre Municipal
UniversitariHora: 9-14 i 17-19h divendres i 10-13h dissabteData: 18 i 19 d''octubre de 2019Lloc: Sala MultifuncionalPreu de l'entrada:
gratuïtCorreu electrònic: cmu@ajciutadella.org
10:00 Jornada de portes obertes del Centre Municipal d'Art
El centre Municipal d’Art de Ciutadella celebrarà el proper dissabte 19 d’octubre una jornada informativa i de portes obertes que
permetrà a la ciutadania conèixer les instal·lacions del centre i la seva àmplia oferta formativa i d’oci de cara al curs 2019-2020.Els
ensenyaments que s’imparteixen al CMAC s’han diversificat en el darrer any. Durant el proper curs, el centre tornarà a oferir activitats
de tot tipus i per a totes les edats que, a banda de proporcionar una sòlida formació artística, intentaran donar resposta i acompanyar
els interessos i les necessitats expressives dels ciutadans en aquest àmbit artístic i de les arts plàstiques i visuals.A banda d’organitzar
el bloc de tallers permanents, el CMAC torna a oferir per aquest nou curs una variada oferta de tallers monogràfics. Tot un seguit de
propostes obertes a tota la població que tenen com a objectiu apropar l’art i l’experimentació a un públic més ampli.Totes aquelles
persones interessades a conèixer el centre i la seva programació, així com als professors de les diferents matèries, podran fer-ho
dissabte 19 d’octubre a partir de les 10 i fins les 13 h en el marc d’una jornada informativa i de portes obertes que els permetrà, a més,
gaudir i participar d’algun taller de l’escola.

10:00 Lago October Festival
Dissabte 19 de octubre de 10 a 22hLago October FestivalDavant de la platja de Cala en Bosc.Activitats esportives, actuacions
musicals, gastronomia, mercat i cloenda amb focs artificials.
10:00 "Dissabtes de vela llatina" amb Amics de la Mar de Menorca
Sortida a navegar a vela llatina per la badia de Ciutadella, sempre que el temps ho permeti.De 10:00 a 12:30 hores.Punt de trobada:
caseta de comandància de baixamar.Sortida oberta a tothom amb preferència per als socis/es.Inscripcions a:
amicsdelamar@gmail.com
11:00 Jornada de portes obertes al Jaciment des Coll de Cala Morell
Jornada de portes obertes al jaciment des Coll de Cala MorellDissabte dia 19 d'octubre a les 11:00hLloc de trobada: pàrquing del
jacimentActivitat gratuïta, oberta a tots els públics.
12:00 Trobada del Club de lectura Juvenil
Trobada del Club de lectura Juvenil, dinamitzat per Paola Cibin, al voltant del llibre "La metamorfosi" de Kafka.A les 12h al Punt Jove.
19:00 Trobada del club de lectura Plaça de Lletres
Trobada del club de lectura Plaça de Lletres, dinamitzat per Thaïs Fadrique, al voltant del llibre "Benedicció" de Kent Haruf.A les 19h a
la Biblioteca Pública.
19:00 Tribut a "El canto del loco" al Jazzbah
Estados de Ánimo fa un tribut a El canto del loco.Entrades: de 9€ a 12€.Venda
d'entrades:https://entradas.codetickets.com/entradas/estados-de-animo/8190/jazzbah/online
22/10/2019
11:00 Concurs Lletres i Mots
Concurs Lletres i Mots adreçat als alumnes de 3r d'ESO.A les 11 h a la Casa de Cultura.Acte per als centres de secundària.
20:00 Representació de l’assaig obert de l’obra "Dramasofia"
Representació de l’assaig obert de l’obra "Dramasofia", proposta guanyadora de la V Residència de Creació Teatral Premi Born
2019Organitza: Cercle ArtísticLloc: teatre de l’IES Josep Maria QuadradoActe gratuït
24/10/2019
20:00 Lectura: un espai de possibilitat
Lectura: un espai de possibilitat, diàleg entre Fabricio Caivano i Carme Serret."Una xerrada entre dues de les persones que més saben
de lectura infantil i juvenil. Un acte pensat per a mares, pares, educadors, persones, en definitiva, que entenguin que l’educació és un
valor fonamental.Tota educació necessita perspectives narratives que ajudin a comprendre el món que ens envolta, a despertar
interessos, a abordar el coneixement i a adquirir una comprensió integrada de la vida i dels altres. Llegir ens pot ajudar a saber més,
sobretot de nosaltres mateixos, pel contrast amb móns que no ens són propis, que amaguen el misteri i la possibilitat d’aprendre coses
que d’altra manera no es poden ensenyar.Ens endinsarem en el fascinant món dels llibres per a infants: què llegir, com escollir les
lectures, llegir abans de llegir, com abordar la poesia, la importància de contar contes, educar les emocions, resoldre emergències
afectives… I també respondrem a les qüestions que els assistents vulgueu plantejar."Fabricio CaivanoNascut a Barcelona, Fabricio
Caivano és llicenciat en Dret i diplomat en Sociologia en l'especialitat d'Educació. És editor de la revista CLIJ, Quaderns de Literatura
Infantil i Juvenil, des de la seva aparició en 1988, així com fundador de Cuadernos de Pedagogía (1974), que va dirigir durant
vint-i-cinc anys. La seva activitat periodística s'ha desenvolupat en premsa escrita i audiovisual. Va ser coordinador de la Secció de
Cinema Documental Tiempo de Historia de la Setmana de Cinema de Valladolid (Seminci) entre 1984 i 2005 i assessor i guionista del
programa educatiu Aula Visual de TV3.La seva labor periodística s'ha estès a diferents àmbits com l'estudi i la recerca. És expert i
consultor en les activitats relacionades amb premsa i escola, audiovisuals i educació cinematogràfica, educació i Ciències Socials,
Literatura Infantil i Juvenil o foment de la lectura.Autor de nombrosos estudis sobre educació, ha participat en conferències, taules
rodones i seminaris en universitats, escoles d'estiu, instituts de ciències de l'educació, escoles de formació del professorat, centres de
professors, així com en congressos a Espanya, França, Itàlia, Holanda, Bèlgica, Colòmbia, Cuba, l'Argentina i l'Uruguai. El 1983 va ser
designat membre del Consell Escolar d'Estat pel Ministre d'Educació en el grup de “personalitats de reconegut prestigi” i integrant del
Grup d'Educació de la UNESCO de Catalunya.Entre altres reconeixements que ha rebut per la seva trajectòria destaca el Premi
Esteban Barcia de Periodisme Educatiu del diari El País i en 2010 el Premi Nacional de Periodisme Cultural.Carme SerretCarme
Serret, una persona que en sap molt de contes, filosofia i educació. Com ella mateixa explica, va néixer en un petit i preciós poblet.
Allà, els contes que li explicava el seu pare i els pocs llibres que va poder llegir li van fer sospitar, des de ben petita, que a través de
les pàgines d’un llibre podia arribar més enllà de les muntanyes que l’envoltaven.Molt probablement per això va estudiar filosofia i en
acabar, convençuda que els contes n’estan plens, de filosofia, es va dedicar a explicar-la com qui conta contes. I així és com s’ha
passat més de mitja vida, explicant contes i històries en escoles i altres indrets. Intentant contagiar des de les aules la passió per la
lectura als nois i noies, que, com totes les passions, no s’ensenya, només es contagia.Aquesta passió encara la compagina amb
d’altres com ara fer classes a futurs educadors a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB.A les 20h a la Biblioteca Pública.
20:00 El Grup de Lectura comentarà la darrera obra guanyadora del Premi Born de Teatre 2018
El Grup de Lectura comentarà la darrera obra guanyadora Premi Born de Teatre 2018 "Los amantes sobrehumanos", de Rut
Gutiérrez.Organitza: Cercle ArtísticLloc: Biblioteca Ángel Ruiz i Pablo del Cercle Artístic de Ciutadella.Acte gratuït
20:15 Conferència "Menorca Indiana"
Conferència “Menorca Indiana” a càrrec de sr. Joan Martinez Bosch, al local del Centre Juvenil.Organitza: Unió Antics Alumnes de Don
BoscoActivitat gratuïta.Més info: uaadbciutadella@hotmail.com
25/10/2019

09:15 Inici de les rutes del Walking Festival 2019
WALKING FESTIVAL 2019Veure la informació del festival en la documentació que s'annexa
10:00 Itinerari interpretatiu "Algaiarens, un expositor de recursos típics menorquins"
Itinerari interpretatiu i educació ambiental: "Algaiarens, un expositor de recursos típics"Activitat gratuïta. Places limitades.Cal inscripció
prèvia: Oficina d'Informació Turística de l'Ajuntament de Ciutadella, telèfon 971381050 ext. 4405Punt de trobada al primer
aparcament.Es recomana portar aigua, calçat i roba còmoda. Duració aproximada: 1 hora.
17:00 Trobada del grup Família & Lectura
Trobada del Grup Família & Lectura, dinamitzat per Raquel de Manuel.A les 17h a la Biblioteca Infantil.Acte tancat al grup.
17:00 Trobada del grup Família & Lectura lab_L
Trobada del Grup Família & Lectura lab_L, dinamitzat per Fàtima Anglada.A les 18 h a la Biblioteca Pública.Acte tancat al grup.
20:00 Presentació de l’edició de l’obra guanyadora del XLIVè Premi Born de Teatre, en les quatre llengües de l’Estat
espanyol
Presentació de l’edició, en les quatre llengües de l’Estat espanyol, de l’obra guanyadora del XLIVè Premi Born de Teatre "Los amantes
sobrehumanos", de Rut Gutiérrez.Tot seguit, conferència "Pot un espectacle canviar la realitat?(grandesa i misèria del teatre polític
d’avui)", a càrrec de Laurant Gallardo, professor titular d’Estudis Hispànics i Catalans a la Universitat Grenoble Alpes, i traductor de la
Maison Antoine Vitez (Centre Internacional de la traducció teatral).Organitza: Cercle ArtísticLloc: Sala Jeroni Marquès del Cercle
ArtísticActe gratuït
26/10/2019
09:15 Inici de les rutes del Walking Festival 2019
WALKING FESTIVAL 2019Veure la informació del festival en la documentació que s'annexa
10:00 "Dissabtes de vela llatina" amb Amics de la Mar de Menorca
Sortida a navegar a vela llatina per la badia de Ciutadella, sempre que el temps ho permeti.De 10:00 a 12:30 hores.Punt de trobada:
caseta de comandància de baixamar.Sortida oberta a tothom amb preferència per als socis/es.Inscripcions a:
amicsdelamar@gmail.com
10:30 Recycling games
RECYCLING GAMESDissabte 26 d'octubre, de 10:30h a 13:30h, a la Plaça dels Pins.Més informació a la web cremenorca.org
11:00 Taller per a filletes i fillets "El joc dels estrats"
Destinat a filletes i fillets de 6 a 10 anys. Activitat integrada al programa entorn a l'exposició "Arqueologia urbana. 20 anys entre vesins,
màquines i manobres" que es pot veure al Roser fins al 9 de novembre de 2019. Espai Cultural Can Saura. Gratuït però amb inscripció
prèvia, enviant un correu electrònic a museu@ajciutadella.org
11:30 Contes que el foc no crema
Contes que el foc no crema, l'hora del conte a càrrec de Carme Serret.A partir de 5/6 anys.A les 11.30h a la Biblioteca Pública.
19:00 Tam Tam Go, al Jazzbah
Tam Tam Go, al Jazzbah.Entrades: de 18€ a 22€.Venda
d'entrades:https://entradas.codetickets.com/entradas/tam-tam-go-/7843/jazzbah/online
20:30 25è aniversari d'Alcer Menorca
Concert solidari, a la Sala Multifuncional de CiutadellaPresentarà Sílvia Pons, reportera d'IB3, amb la col·laboració de "Chachas sense
fronteres"Participen: Escolania de Ciutadella, Shanti Gordi, Cris Juanico, LeonManso, Grup Ja són 5.Donatiu: 3€
21:00 Acte de lliurament del XLIV Premi Born de Teatre
ACTE DE LLIURAMENT DEL XLIV PREMI BORN DE TEATRERepresentació de l’obra "El principi d'Arquímedes", de Josep Maria
Miró, a càrrec de la companyia MÔ Teatre.Lectura dramatitzada d’obres de Josep Maria Quadrado, en la commemoració del
bicentenari del seu naixement, a càrrec de Jordi Boixaderas, Mercè Montalà i Josep Mercadal.Organitza: Cercle ArtísticLloc: Teatre de
Ciutadella (Calós)Preu entrada 18€ general, 15€ socis i 10€ estudiants.Consulta a la venda d’entrades a www.cercleartistic.com, al
facebook, al tef. 971 38 57 53 o a/e gerencia@cercleartistic.com.
27/10/2019
09:15 Inici de les rutes del Walking Festival 2019
WALKING FESTIVAL 2019Veure la informació del festival en la documentació que s'annexa
18:00 El carnaval dels animals
OCIM EDUCA - EL CARNAVAL DELS ANIMALSDe la mà de la fabulosa música de Saint-Saëns, diferents animals es disfressen
d’instruments per celebrar el seu particular Carnaval."Un exercici de divertimento per a una trobada d’amistats acaba convertint-se en
la partitura més popular, a pesar seu, del compositor francès. Potser perquè, més que dibuixar animals, compon caràcters; potser
perquè, al capdavall, de Joans, Peres i ases, n’hi ha a totes les cases."Per segon any l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca i el
Teatre Principal de Maó repeteix l’apassionant experiència pedagògica d’apropar el món de la música clàssica al públic familiar i
escolar de l’illa. Una clara funció didàctica és la raó de ser d’aquest projecte, que uneix la fabulosa música de Saint-Saëns —el
Carnaval dels animals— amb el complement dramatúrgic creat per la companyia No som tres.Diumenge 27 d'octubre, a les 18:00h, al
Teatre de Calós.Preu de l'entrada: 10€ general / 5€ menors d'edatCorreu electrònic: info@ocim.cat

31/10/2019
19:30 Visita guiada a l’exposició: “Que la terra et sigui lleu. Una Història de la mort a Menorca”
Dins el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2019, visita guiada a l’exposició: “Que la terra et sigui lleu. Una Història de la mort
a Menorca”, a càrrec d’Elena Sintes (comissària de l’exposició)Lloc: Can SauraHora: a les 19:30hActivitat gratuïta. Adreçada a tots els
públics.Places limitades (inscripció prèvia a museu@ajciutadella.org)

