Punt Cultural
Novembre 2019

01/11/2019
10:00 Trofeu Almirall Farragut de vela
TROFEU ALMIRALL FARRAGUT DE VELAEs tracta d'una de les proves de vela més importants de Balears.Amb 150 participants de
les classes Làsser i Optimist.Dies: 1, 2 i 3 de novembre, de 10h a 16h, aprox.Lliurament de trofeus: dia 3 de novembre, a les
17:30h.Organitza: Club Nàutic Ciutadella
02/11/2019
10:00 Navega a vela llatina amb el Besitos
Activitat emmarcada en el programa d'activitats per a persones majors de 55 anys "Ara que tenc temps".Organitza: Amics de la Mar de
Menorca.
10:00 Trofeu Almirall Farragut de vela
TROFEU ALMIRALL FARRAGUT DE VELAEs tracta d'una de les proves de vela més importants de Balears.Amb 150 participants de
les classes Làsser i Optimist.Dies: 1, 2 i 3 de novembre, de 10h a 16h, aprox.Lliurament de trofeus: dia 3 de novembre, a les
17:30h.Organitza: Club Nàutic Ciutadella
12:00 Representació del conte infantil en format teatral de titelles i musicat per una arpa "Els dracs de Sirunyà"
Representació del conte infantil en format teatral de titelles i musicat per una arpa "Els dracs de Sirunyà", de Contes de l’Arpa. A càrrec
de Maria Galetta, conta contes, titellaire i dinamitzadora; i Elena Armenteros, arpista i pedagoga.Organitza: Cercle ArtísticLloc: Teatre
de Sant Miquel.Preu d’entrada 3€. Consulta la venda d’entrades a www.cercleartistic.com, al facebook, al tef. 971 38 57 53 o a/e
gerencia@cercleartistic.com.
03/11/2019
10:00 Trofeu Almirall Farragut de vela
TROFEU ALMIRALL FARRAGUT DE VELAEs tracta d'una de les proves de vela més importants de Balears.Amb 150 participants de
les classes Làsser i Optimist.Dies: 1, 2 i 3 de novembre, de 10h a 16h, aprox.Lliurament de trofeus: dia 3 de novembre, a les
17:30h.Organitza: Club Nàutic Ciutadella
11:00 Excursió "La Ciutadella musulmana"
A càrrec de Mª José León i Elena Sintes. Punt de trobada: placeta del Roser. 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. Gratuït.
17:30 Lliurament de trofeus Almirall Farragut de vela
TROFEU ALMIRALL FARRAGUT DE VELAEs tracta d'una de les proves de vela més importants de Balears.Amb 150 participants de
les classes Làsser i Optimist.Dies: 1, 2 i 3 de novembre, de 10h a 16h, aprox.Lliurament de trofeus: dia 3 de novembre, a les
17:30h.Organitza: Club Nàutic Ciutadella
07/11/2019
19:30 IAP "Salutacions des de la Gàl·lia (Port de Ciutadella)"
Intervenció Arqueològica Preventiva (IAP) i la seva troballa més emblemàtica: "Salutacions des de la Gàl·lia (Port de Ciutadella)", a
càrrec de Cristina Bravo, 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 Exposició mongràfica "Dones: cap a la igualtat"
Exposició monogràfica "Dones: cap a la igualtat"Del 7 al 16 de novembre de 2019Espai d'Art Xec CollObert: de dilluns a divendres 10 13.30h / 17 - 20h; dissabtes 10 - 13.30h. Diumenges i festius tancat.Organitza: Grup Filatèlic i Numismàtic Ciutadella - Cercle Artístic
08/11/2019
19:00 Conferència "Acompanyament emocional a la infància"
Acompanyar les emocions dels infants és un camí que ens prepara per a conèixer les nostres virtuts i les nostres limitacions amb més
profunditat.És un regal i una oportunitat que ens convida a mirar-nos i prendre consciència d'allò que som i d'allò que volem
transformar.Adreçada a pares, mares, educadors/es i persones que estiguin interessades en la relació amb els infants i amb ganes
d'acompanyar des del cor.Organitza: Pilar Camps GómezHora: 19:00hData: 8-11-2019 i 22-11-2019Lloc: Casa de culturaPreu de
l'entrada: GratuïtMés info: campsgomezpilar@gmail.com
19:30 XVII Jornades de Recerca Històrica de Menorca 2019
XVII JORNADES DE RECERCA HISTÒRICA DE MENORCACiutadella de Menorca, del 8 al 10 de novembre de 2019Josep Maria
Quadrado i les transformacions del seu temps.Trascendència i repercussió a Menorca i les Balears al s.XIX.Amb motiu del bicentenari

Quadrado i les transformacions del seu temps.Trascendència i repercussió a Menorca i les Balears al s.XIX.Amb motiu del bicentenari
del seu naixement (1819-2019)La inscripció a les jornades és lliure i pot formalitzar-se a través de correu electrònic a
shamartibella@gmail.com o correu postal, Plaça des Born, 19; per fax o telèfon, 971385753, dirigida a la Societat Històrico
Arqueològica Martí i Bella.-Data límit de inscripció: 1 de novembre de 2019-Drets Inscripció: 25 €. Socis de SHA Martí i Bella i Cercle
Artístic de Ciutadella: gratuït.-Inscripció comunicacions fins el 23 d’octubre de 2019.

20:00 Projecció comentada de fotografies històriques del port de Ciutadella i de la seva gent
Projecció comentada "Baixamar: història del port de Ciutadella i la seva gent", de la col·lecció de fotografies de l'Arxiu Antoni Picó
Vivó.Organitza: Amics de la Mar de MenorcaLloc: Caseta de Comandància. Port de Ciutadella.Preu de l'entrada: activitat
gratuïta.Correu electrònic: amicsdelamar@gmail.com
09/11/2019
10:00 XVII Jornades de recerca històrica de Menorca 2019
XVII JORNADES DE RECERCA HISTÒRICA DE MENORCACiutadella de Menorca, del 8 al 10 de novembre de 2019Josep Maria
Quadrado i les transformacions del seu temps.Trascendència i repercussió a Menorca i les Balears al s.XIX.Amb motiu del bicentenari
del seu naixement (1819-2019)La inscripció a les jornades és lliure i pot formalitzar-se a través de correu electrònic a
shamartibella@gmail.com o correu postal, Plaça des Born, 19; per fax o telèfon, 971385753, dirigida a la Societat Històrico
Arqueològica Martí i Bella.-Data límit de inscripció: 1 de novembre de 2019-Drets Inscripció: 25 €. Socis de SHA Martí i Bella i Cercle
Artístic de Ciutadella: gratuït.-Inscripció comunicacions fins el 23 d’octubre de 2019.
10:00 Navega a vela llatina amb el Besitos
Activitat emmarcada en el programa d'activitats per a persones majors de 55 anys "Ara que tenc temps".Organitza: Amics de la Mar de
Menorca.
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 Karaoke band al Jazzbah
KARAOKE BANDTria una cançó i canta amb la banda.Entrada lliure, al Jazzbah.
10/11/2019
10:00 XVII Jornades de recerca històrica de Menorca 2019
XVII JORNADES DE RECERCA HISTÒRICA DE MENORCACiutadella de Menorca, del 8 al 10 de novembre de 2019Josep Maria
Quadrado i les transformacions del seu temps.Trascendència i repercussió a Menorca i les Balears al s.XIX.Amb motiu del bicentenari
del seu naixement (1819-2019)La inscripció a les jornades és lliure i pot formalitzar-se a través de correu electrònic a
shamartibella@gmail.com o correu postal, Plaça des Born, 19; per fax o telèfon, 971385753, dirigida a la Societat Històrico
Arqueològica Martí i Bella.-Data límit de inscripció: 1 de novembre de 2019-Drets Inscripció: 25 €. Socis de SHA Martí i Bella i Cercle
Artístic de Ciutadella: gratuït.-Inscripció comunicacions fins el 23 d’octubre de 2019.
13/11/2019
09:30 Curs de massatge infantil
El Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella organitzen aquest curs de “Massatge Infantil” adreçat a famílies amb infants
menors de 9 mesos.Es treballarà teoria i pràctica del massatge infantil, relació mitjançant el tacte i el vincle, tècniques específiques per
alleugerir còlics, restrenyiment, la qualitat de l’atenció en l’infant, moments de cura...Inici: 13 de novembreLloc: EI es MussolDia:
dimecresHora: de 9:30h a 10:30hCost: 12 euros per tot el cursLes famílies interessades es poden informar i inscriure al Patronat
Municipal d’Escoles Infantils de Ciutadella de Menorca:telèfon 971381050 extensió 4218, o bé per correu electrònic:
massatgesespais@gmail.com
15/11/2019
10:00 Ruta interpretativa i Educació Ambiental pel Centre Històric de Ciutadella
Ruta interpretativa i Educació Ambiental pel Centre Històric de Ciutadella.Informació i inscripcions a l'Oficina d'Informació Turística de
l'Ajuntament o al telèfon 971381050 ext.4405Activitat gratuïta. Duració aproximada 1 hora.
16.30 h Inici del concurs "Crisi d'identitat"
El Punt Jove acaba de complir 10 anys i té la seva primera crisi d'identitat. Ja no sap quin és el seu color preferit, quin és el seu nom ni
com s'ha de comunicar amb els seus amics. No sap amb quina roba ha de vestir ni sap quins són els jocs que li agraden més. Tampoc
sap si li agraden més les formatjades o la coca amb tomàtiga...Ens ajudes a donar identitat al punt? Com creus que hauria de ser el
Punt Jove a partir d'ara?Vesteix-lo, pinta'l i dóna-li personalitat! La proposta més original tindrà premi!Agafa la plantilla que et donem
com a base i edita-la. Puja la teva proposta a xarxes socials i etiqueta'ns perquè la puguem veure. Has d'utilitzar també el hastag
#crisi10anysTens fins al 22 de novembre a les 19 h, que serà el moment en què enunciem el dibuix guanyador!Recorda que per tal
que puguem veure la teva proposta, el teu perfil ha de ser públic. En cas de tenir un perfil privat, envia'ns la teva proposta per
missatge.
19.30 Inauguració del Plaffestival
Inauguració del PlaffestivalFestival de les Arts Sense PortesHora: 19.30 hLloc: Plaça dels PinsActivitat gratuïta
20:00 Presentació del llibre "El ladrón de tu felicidad vive contigo"
Cómo mantener un estado de paz.Presentació del llibre "El ladrón de tu felicidad vive contigo" i xerrada sobre meditació budista, a
càrrec de Tenzing Palmo, monja budista.A les 20h a la Sala Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura.

càrrec de Tenzing Palmo, monja budista.A les 20h a la Sala Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura.

20:00 L'educació i el problema de les desigualtats
CIUTADELLA PER LA IGUALTAT 2019"L'educació i el problema de les desigualtats"Per a tractar tres desigualtats: la de gènere, la
que representa el fet de la pobresa i la diversitat de capacitats.Amb Pilar Benejam, al Cercle Artístic.
20:00 Inauguració de l'exposició "PETRA - Aproximacions contemporànies a la cultura talaiòtica"
Artistes proposen diverses lectures sobre com l'home, amb les seves accions materials i espirituals, ha canviat el significat de la pedra,
que deixa de ser natura per incorporar un valor cultural. Sala municipal d'exposicions El Roser. Fins a l'11 de gener de 2020. Gratuït.
16/11/2019
10:00 XV Jornades Formatives de Teatre
XV Jornades Formatives de Teatre, a càrrec de Marta Montiel Pérez, amb el Curs: LLEGIR I INTERPRETAR UN TEXT DRAMÀTIC - a
partir de l'adaptació de "La ratera" d'Agatha Christie -Curs intensiu de 10 hores.A la Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic.Preu: 30€
socis / 40€ no socis.Inscripcions fins el 8 de novembre.
10:00 Dissabtes de vela llatina
"Dissabtes de vela llatina" amb els 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: amicsdelamar@gmail.com
11:30 "Es lladre de memòries"
"Es lladre de memòries", Premi Teatre de Butxaca 2017, a càrrec de Joan Taltavull i Sita Ametller.A les 11.30h a la Biblioteca Pública.
19:00 Tribut a Héroes del Silencio
HÉROES TRIBUT BANDLa Banda mallorquina Héroes Tribut Band, formada el 2007 amb la intenció de dur als escenaris les
emocions, els sentiments i la força que duen dins les cançons dels Héroes del Silencio.Dissabte 16 de novembre, a les 19h, al
Jazzbah.Entrades: de 9€ a 12€.
19:00 Anul·lada la xerrada prevista "Eines de pau contra la violència i l'exclusió social"
CIUTADELLA, PER LA IGUALTAT 2019Eines de pau contra la violència i l'exclusió social.Amb Lolita Bosch.Can Saura Morell.
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 "Nostre cor" de Guy de Maupassant.A
les 19h a la Biblioteca Pública.
20:30 Concert de la Coral "Moments a cor"
Concert de la coral “Moments a Cor”, al Teatre de Ciutadella-Calós.Organitza: Unió Antics Alumnes de Don BoscoPreu de l'entrada: 5
eurosMés info: uaadbciutadella@hotmail.com
20:30 Chachas sense fronteres
CHACHAS SENSE FRONTERESDues dones de la neteja arriben al lloc de feina per fer net i es troben en un espai ple de vestuari. A
través de números de claqué, flamenc (amb voluntari inclòs), ballet-clown, playbacks amb transformisme i cançons en directe, ens
mostren les experiències viscudes en els seus viatges pel món. És un espectacle per a tots els públics, una hora i mitja de frescor i
interacció. En definitiva, un espectacle teatral-cabareter-còmic-musical amb animació i dansa de la mà de dues dones explosives,
expressives i pallasses de nas a peus.Organitza: NO SOM TRESHora: 20.30Data: 16/11/19Lloc: Espai No Som Tres. C Glosador Vivó,
49Preu de l'entrada: Taquilla inversaCorreu electrònic: nosom3@gmail.com
9.30 Workshops Plaffestival
Workshops dins el PlaffestivalDissabte 16 de novembre a les 9.30 hLloc: Diverses ubicacionsRequereix inscripció prèvia i el cost
depen de cada activitat
17/11/2019
10:00 XV Jornades Formatives de Teatre
XV Jornades Formatives de Teatre, a càrrec de Marta Montiel Pérez, amb el Curs: LLEGIR I INTERPRETAR UN TEXT DRAMÀTIC - a
partir de l'adaptació de "La ratera" d'Agatha Christie -Curs intensiu de 10 hores.A la Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic.Preu: 30€
socis / 40€ no socis.Inscripcions fins el 8 de novembre.
16 h ElPlaffacalle
ElPlaffcalleFestival Internacional d'Art sense PortesDiumenge, 17 de novembre a les 16 hLloc: Centre històric de Ciutadella. Inici a la
Plaça de la CatedralActivitat gratuïta
9.30 Workshops Plaffestival
Workshops dins el PlaffestivalDiumenge 17 de novembre a les 9.30 hLloc: Diverses ubicacionsRequereix inscripció prèvia i el cost
depen de cada activitat
20/11/2019
11:00 Presentació pública de l'activitat conjunta de les escoles en defensa dels Drets dels Infants
CIUTADELLA CIUTAT EDUCADORA 2019"Escoltam la ciutat per a transformar-la"En motiu del Dia Internacional del Drets dels
Infants, el Consell Infantil en el VIII Parlament Infantil de les Illes Balears presentarà públicament l'activitat conjunta de les escoles en
defensa dels Drets dels Infants "Per mi i per totes les meves companyes i companys"Dia 20 de novembre, d'11 a 14:30h, a
l'Ajuntament de Ciutadella

l'Ajuntament de Ciutadella

21/11/2019
19:00 Moció al Ple de l'Ajuntament en motiu de la commemoració del 30è aniversari de la Declaració dels Drets dels Infants
CIUTADELLA CIUTAT EDUCADORA 2019"Escoltam la ciutat per a transformar-la"Moció al Ple de l'Ajuntament en motiu de la
commemoració del 30è aniversari de la Declaració dels Drets dels Infants.Dia 21 de novembre, a les 19h, a l'Ajuntament de Ciutadella.
19:30 Taula rodona "Què és un paisatge cultural?"
Taula rodona, organitzada pels Amics de Punta Nati. La taula serà presentada per Carmela Sánchez, presidenta de l'organització. Hi
participaran Bárbara Cordero, coordinadora de la Lista Roja (Asociación Hispania Nostra); Esther Valdés, vicepresidenta de la
Asociación Española de Paisajistas; i José A. Alonso, membre de ICOMOS-España i del Consell Científic d'Europa Nostra. Moderarà
la taula Anna Bagur, de la Fundació Lithica. La trobada serà el dijous 21 de novembre a les 19.30h, a la Sala Jeroni Marquès del
Cercle Artístic de Ciutadella.
20:00 Jornada dedicada al paisatge cultural
JORNADA DEDICADA AL PAISATGE CULTURALOrganitza: Amics Punta NatiCol·labora: Cercle ArtísticLloc: Sala Jeroni Marquès del
Cercle ArtísticActe gratuït
20:15 Conferència "Una petita Menorca al nord d'Àfrica"
Conferència “Una petita Menorca al nord d’Àfrica” a càrrec del Sr. Miquel Àngel Limón, al local del Centre Juvenil.Organitza: Unió
Antics Alumnes de Don BoscoActivitat gratuïta.Correu electrònic: uaadbciutadella@hotmail.com
22/11/2019
10:00 Itinerari interpretatiu i educació ambiental "Sa naveta des Tudons"
Itinerari interpretatiu i educació ambiental: "Sa naveta des Tudons, símbol de tradició i estil de vida de Menorca".Informació i
inscripcions a l'Oficina d'Informació Turística de l'Ajuntament o al telèfon 971381050 ext.4405Activitat gratuita. Duració aproximada 1
hora.
16.30 h 10è Aniversari del Punt Jove
Divendres, 22 de novembre de 16.30 a 22 hFesta del 10è aniversari del Punt JoveTallers, activitats i actuacions.Lloc: Plaça dels
PinsHora: 16.30 - 22 h
16:00 Festa del 10è aniversari del Casal Jove
CIUTADELLA CIUTAT EDUCADORA 2019"Escoltam la ciutat per a transformar-la"Festa del 10è aniversari del Casal Jove "10 anys a
punt".Dia 22 de novembre, de 16h a 22h, a la Plaça dels Pins.
16:00 Trobada dels grups Familia i Lectura
Trobada dels grups Família i Lectura, dinamitzats per Raquel de Manuel, a la Biblioteca Infantil.Activitat tancada al grup.A partir de les
16h a la Biblioteca Infantil.
18:00 Presentació del llibre "Anaïs sota les voltes"
"Anaïs sota les voltes"L'escriptora Maria Vilanova i Vila-Abadal, presenta el llibre "Anaïs sota les voltes"Organitza: Centre Social Sa
NostraHora: 18 h.Data: 22 de novembre de 2019Lloc: Camí de Maó, 9Preu de l'entrada: GratuïtCorreu electrònic:
jubiladossanostra@gmail.com
19:00 Ponència "Present i futur dels fills i filles en un entorn de violència masclista"
PRESENT I FUTUR DELS FILLS I FILLES EN UN ENTORN DE VIOLÈNCIA MASCLISTAPonència entorn el dia internacional per a
l’eliminació de la violència contra la dona. En aquest cas, des de la prespectiva dels fills i filles que els toca viure un present i un futur
marcats per aquesta terrible lacra social.A càrrec de Montse Plaza Aleu, Doctora en psicologia social especialitzada en violències
masclistes i maternitats.Organitza: PSOE CiutdellaHora: 19hData: 22/11/2019Lloc: Sala d’actes, Institut Josep M. QuadradoPreu de
l'entrada: GratuïtCorreu electrònic: psoeciutadella@gmail.com
19:00 Presentació del llibre "Empreses i comerços amb Història de Ciutadella"
Presentació del llibre "Empreses i comerços amb Història de Ciutadella"Edita: Setmanaris i RevistesPresentació : divendres 22 de
novembre a les 19 hores a Can SauraIntervindran: Bep Al·lès, editor; i Susana Mora, presidenta del Consell Insular de
Menorca.Setmanaris i Revistes SL, editora del Setmanari El Iris, ha publicat enguany el llibre “Empreses i comerços de la nostra vida”
consistent en un recull d’articles publicats al setmanari El Iris durant els tres darrers anys. Aquest recull d’articles és una mirada cap a
la Ciutadella del segle XX a través dels seus comerços i empreses que han marcat l’evolució del poble. Per aquesta ocasió s’han elegit
una trentena de comerços i empreses que tenen més de 50 anys i, quasi bé tots, ja van per la tercera generació en mans de la mateixa
família. També vol ser una reivindicació del comerç de proximitat, com a patrimoni de tot el poble. A la vegada és una reivindicació de
l’empresa familiar i la petita empresa que, en ocasions, ha anat creixent i creant feina i riquesa al nostre poble. L’edició compta amb el
suport de l’Ajuntament de Ciutadella i el Consell Insular de Menorca.
19:00 Conferència "Acompanyament emocional a la infància"
Acompanyar les emocions dels infants és un camí que ens prepara per a conèixer les nostres virtuts i les nostres limitacions amb més
profunditat.És un regal i una oportunitat que ens convida a mirar-nos i prendre consciència d'allò que som i d'allò que volem
transformar.Adreçada a pares, mares, educadors/es i persones que estiguin interessades en la relació amb els infants i amb ganes
d'acompanyar des del cor.Organitza: Pilar Camps GómezHora: 19:00hData: 8-11-2019 i 22-11-2019Lloc: Casa de culturaPreu de
l'entrada: GratuïtMés info: campsgomezpilar@gmail.com
20:00 Escacs a les escoles
ESCACS A LES ESCOLESOrganitza: Consell Insular de MenorcaCol·labora: Cercle ArtísticLloc: Sala Jeroni Marquès del Cercle
ArtísticActe gratuït

ArtísticActe gratuït

21:00 Estrena de la pel·lícula ARDARA
Estrena de la pel·lícula ARDARA22 de novembre, a les 21h, als Cinemes Canal Salat
23/11/2019
10:00 Dissabtes de vela llatina
"Dissabtes de vela llatina" amb els 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: amicsdelamar@gmail.com
19:00 Tribut a The Doors
Tribut a The Doors amb Moonlight drivers.Dissabte 23 de novembre, a les 19h, al Jazzbah.Entrades: de 9€ a 12€
20:00 Gala musical a benefici de la AECC
Gala Musical a benefici de la AECCGala musical amb actuacions de la Banda de música de Mercadal, la Big Band, un duo de trompa i
piano, així com les actuacions dels cors Escolania de Ciutadella i Cor Harmonia.Organitza: AECC Junta Comarcal de CiutadellaHora:
20hData: 23/11/2019Lloc: Teatre de CalosPreu de l'entrada: 12€Correu electrònic: ciutadella@aecc.es
22:30 Festa remember 70-80-90
VIII FESTA REMEMBERS 70-80-90´sFesta amenitzada per Dj TONI MOTOS i amb l´actuació especial de JUDIT URIS y JAIRO
CARRERAS.Dissabte dia 23 de novembre, a les 22:30h.Teatre Casino 17 de Gener.Entrades: 8€ amb consumició.Aforament limitat.
Socis gratis.Venda d´entrades anticipada i reserva de taula (+2 € per persona) de dilluns a divendres, de 20 a 21h, en el bar des
Casino.Més informació, telf: 676 934 612
25/11/2019
19:00 Lectura manifest contra les violències masclistes
CIUTADELLA, PER LA IGUALTAT 2019Lectura manifest contra les violències masclistes.A l'Umbracle de Venus de la Casa de
Cultura.
19:00 Escenificació del text #TOTESLESPENÈLOPES
CIUTADELLA, PER LA IGUALTAT 2019Escenificació del text #TOTESLESPENÈLOPES, a càrrec de Paraula en Clau.A l'Umbracle de
Venus de la Casa de Cultura.
20:00 Marxa lila
CIUTADELLA, PER LA IGUALTAT 2019Marxa lila. Sortida de l'Umbracle de Venus, Casa de Cultura, i arribada a la Plaça Jamma a les
20:30h.
28/11/2019
09:30 3a Assemblea de delegats i delegades escolars de primària i secundària
CIUTADELLA CIUTAT EDUCADORA 2019"Escoltam la ciutat per a transformar-la"3ª Assemblea de delegats i delegades escolars de
primària i secundària.Dia 28 de novembre, de 9.30h a 11h i d'11.30h a 13h, al Casal Jove.
29/11/2019
10:00 Itinerari interpretatiu i educació ambiental "Sa vinyeta, l'enigma del tresor esgotat"
Itinerari interpretatiu i educació ambiental: "Sa vinyeta, l'enigma del tresor esgotat"Informació i inscripcions a l'Oficina d'Informació
Turística de l'Ajuntament o al telèfon 971381050 ext.4405Activitat gratuïta. Duració aproximada 1 hora.
18:00 Trobada del gup lab_L de Família i lectura
Trobada del gup lab_L de Família i lectura, dinamitzat per Fàtima Anglada.A les 18h a l'Espai de Petits Lectors de la Biblioteca
Infantil.Activitat tancada al grup.
19:30 Xerrada i sorteig "Per una Ciutadella més SOStenible"
CIUTADELLA CIUTAT EDUCADORA 2019"Escoltam la ciutat per a transformar-la""Per una Ciutadella més SOStenible", en motiu del
Dia Internacional de la Ciutat Educadora:- Xerrada "Salut de plàstic". Fundació Rezero.- Sorteig de lot "Residu 0". Fundació Rezero.Dia
29 de novembre, a les 19.30h, a Can Saura.
20:00 Conferència "Francisco Valdés, un cirurgià a principi del s.XX a Ciutadella"
CONFERÈNCIA "Francisco Valdés, un cirurgià a principi del segle XX a Ciutadella", a càrrec de Manel Herrera, metge
jubilat.Organitza: Cercle ArtísticLloc: Sala Jeroni Marquès del Cercle ArtísticActe gratuït
30/11/2019
10:00 Dissabtes de vela llatina
"Dissabtes de vela llatina" amb els 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: amicsdelamar@gmail.com
11:00 Activitats en motiu del Dia Internacional de la Ciutat Educadora
CIUTADELLA CIUTAT EDUCADORA 2019"Escoltam la ciutat per a transformar-la"Dia Internacional de la Ciutat Educadora, "Per una
Ciutadella més SOStenible". Activitats:- Declaració institucional a càrrec de l'alcaldessa.- Performance. Associació CAMI.- Cançó "Units
per la Ciutat Educadora". Escola Municipal de Música i Dansa de Ciutadella.- Activitat "Autòpsia dels residus". Fundació Rezero.Dia 30

per la Ciutat Educadora". Escola Municipal de Música i Dansa de Ciutadella.- Activitat "Autòpsia dels residus". Fundació Rezero.Dia 30
de novembre, a les 11h, a la Plaça de la Catedral (lloc alternatiu, si plou: Can Saura)

19:00 Tribut a Fito & Fitipaldis al Jazzbah
VIVOS PARA CANTARLO...Tribut a Fito & Fitipaldis.Dissabte 30 de novembre, a les 19h, al Jazzbah.Entrada a taquilla: 5€

