Punt Cultural
Desembre 2019

04/12/2019
17:00 Votació popular: Concurs tria el cartell de la cavalcada de reis
TRIA DEL CARTELL DE LA CAVALCADA DE REISDesembre, el mes màgic de l’any que tots esperem, comença amb el primer acte
relacionat amb l’arribada de les festes de Nadal, que és el concurs i tria del cartell de la cavalcada de reis de Ciutadella, un dels actes
amb més renou i il.lusió de les festes.Enguany el disseny del cartell de la cavalcada de reis de Ciutadella ha recaigut al Centre
Municipal d’Art de Ciutadella (CMAC), entitat que, amb la col.laboració de l’Ajuntament de Ciutadella, ha fet una passa més per tal
d’acostar l’art a la ciutadania i fer-nos partícips a tots i totes.Per una banda, els encarregats de dissenyar el cartell de la cavalcada dels
reis, són els alumnes del CMAC del curs de dibuix i, per primera vegada, se’n fa extensiva la seva elecció a tota la ciutadania i el poble
de Ciutadella amb una votació popular.D’aquesta manera, esteu tots i totes, convocats els dies 4, 5 i 7 de desembre al Centre
Municipal d’Art de Ciutadella al carrer Seminari, 5, on estaran exposats els dibuixos dels participants, per tal de que tot el que vulgui,
pugui votar, de forma anònima, el seu dibuix preferit per al cartell de la cavalcada dels reis, d’aquesta votació en sortirà el dibuix
escollit del que en podrem gaudir aquestes festes.Vine i tria el teu dibuix preferit! Desprès no et volem sentir queixar-te....
05/12/2019
10:00 Votació popular: Concurs tria el cartell de la cavalcada de reis
TRIA DEL CARTELL DE LA CAVALCADA DE REISDesembre, el mes màgic de l’any que tots esperem, comença amb el primer acte
relacionat amb l’arribada de les festes de Nadal, que és el concurs i tria del cartell de la cavalcada de reis de Ciutadella, un dels actes
amb més renou i il.lusió de les festes.Enguany el disseny del cartell de la cavalcada de reis de Ciutadella ha recaigut al Centre
Municipal d’Art de Ciutadella (CMAC), entitat que, amb la col.laboració de l’Ajuntament de Ciutadella, ha fet una passa més per tal
d’acostar l’art a la ciutadania i fer-nos partícips a tots i totes.Per una banda, els encarregats de dissenyar el cartell de la cavalcada dels
reis, són els alumnes del CMAC del curs de dibuix i, per primera vegada, se’n fa extensiva la seva elecció a tota la ciutadania i el poble
de Ciutadella amb una votació popular.D’aquesta manera, esteu tots i totes, convocats els dies 4, 5 i 7 de desembre al Centre
Municipal d’Art de Ciutadella al carrer Seminari, 5, on estaran exposats els dibuixos dels participants, per tal de que tot el que vulgui,
pugui votar, de forma anònima, el seu dibuix preferit per al cartell de la cavalcada dels reis, d’aquesta votació en sortirà el dibuix
escollit del que en podrem gaudir aquestes festes.Vine i tria el teu dibuix preferit! Desprès no et volem sentir queixar-te....
19:00 Encesa dels llums de Nadal
Encesa dels llums de NadalA càrrec de l'Escola Municipal de Música i Arts Escèniques.A les 19h, a la Plaça Nova.
06/12/2019
21:00 Obra de teatre "Ca nostra", a Calós
Obra de Teatre “Ca Nostra” de Joan Mas, posada en escena per la companyia de teatre D9 Don Bosco, al Teatre de
Ciutadella-Calós.Organitza: Unió Antics Alumnes de Don BoscoPreu de l'entrada: 10 eurosMés info: uaadbciutadella@hotmail.com
07/12/2019
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 a: amicsdelamar@gmail.com
10:00 Votació popular: Concurs tria el cartell de la cavalcada de reis
TRIA DEL CARTELL DE LA CAVALCADA DE REISDesembre, el mes màgic de l’any que tots esperem, comença amb el primer acte
relacionat amb l’arribada de les festes de Nadal, que és el concurs i tria del cartell de la cavalcada de reis de Ciutadella, un dels actes
amb més renou i il.lusió de les festes.Enguany el disseny del cartell de la cavalcada de reis de Ciutadella ha recaigut al Centre
Municipal d’Art de Ciutadella (CMAC), entitat que, amb la col.laboració de l’Ajuntament de Ciutadella, ha fet una passa més per tal
d’acostar l’art a la ciutadania i fer-nos partícips a tots i totes.Per una banda, els encarregats de dissenyar el cartell de la cavalcada dels
reis, són els alumnes del CMAC del curs de dibuix i, per primera vegada, se’n fa extensiva la seva elecció a tota la ciutadania i el poble
de Ciutadella amb una votació popular.D’aquesta manera, esteu tots i totes, convocats els dies 4, 5 i 7 de desembre al Centre
Municipal d’Art de Ciutadella al carrer Seminari, 5, on estaran exposats els dibuixos dels participants, per tal de que tot el que vulgui,
pugui votar, de forma anònima, el seu dibuix preferit per al cartell de la cavalcada dels reis, d’aquesta votació en sortirà el dibuix
escollit del que en podrem gaudir aquestes festes.Vine i tria el teu dibuix preferit! Desprès no et volem sentir queixar-te....
11:30 Festival Salat - Circ i Arts Escèniques
Festival Salat – Circ i Arts EscèniquesVine a xalar en família! Un cap de setmana ple d’espectacles i activitats al voltant del circ i les
arts escèniques.Programa d’activitats:- Dissabte: Espectacle “Conte de Nadal enlairat” + Activitat familiar + Photocall de circ.Diumenge: Actuacions + Tallers de circ.Venda d’entrades a taquilla. + informació: Tf. 606 06 19 26http://sespaidecirc.blogspot.com/
https://www.facebook.com/ESPAIDECIRCmenorcaOrganitza: S’Espai de CircHora: 11.30hData: 7 i 8 de desembre de 2019Lloc: Sala
Polivalent Canal SalatPreu de l'entrada: 3 € (Accés 1 dia).Infants fins a 3 anys no paguen entrada.Correu electrònic:

Polivalent Canal SalatPreu de l'entrada: 3 € (Accés 1 dia).Infants fins a 3 anys no paguen entrada.Correu electrònic:
sespaidecirc@gmail.com

21:00 Obra de teatre "Ca nostra", a Calós
Obra de Teatre “Ca Nostra” de Joan Mas, posada en escena per la companyia de teatre D9 Don Bosco, al Teatre de
Ciutadella-Calós.Organitza: Unió Antics Alumnes de Don BoscoPreu de l'entrada: 10 eurosMés info: uaadbciutadella@hotmail.com
08/12/2019
11:30 Festival Salat - Circ i Arts Escèniques
Festival Salat – Circ i Arts EscèniquesVine a xalar en família! Un cap de setmana ple d’espectacles i activitats al voltant del circ i les
arts escèniques.Programa d’activitats:- Dissabte: Espectacle “Conte de Nadal enlairat” + Activitat familiar + Photocall de circ.Diumenge: Actuacions + Tallers de circ.Venda d’entrades a taquilla. + informació: Tf. 606 06 19 26http://sespaidecirc.blogspot.com/
https://www.facebook.com/ESPAIDECIRCmenorcaOrganitza: S’Espai de CircHora: 11.30hData: 7 i 8 de desembre de 2019Lloc: Sala
Polivalent Canal SalatPreu de l'entrada: 3 € (Accés 1 dia).Infants fins a 3 anys no paguen entrada.Correu electrònic:
sespaidecirc@gmail.com
18:00 Obra de teatre "Ca nostra", a Calós
Obra de Teatre “Ca Nostra” de Joan Mas, posada en escena per la companyia de teatre D9 Don Bosco, al Teatre de
Ciutadella-Calós.Organitza: Unió Antics Alumnes de Don BoscoPreu de l'entrada: 10 eurosMés info: uaadbciutadella@hotmail.com
10/12/2019
18:30 Inici del taller "Crea el teu circ"
Tallers de Nadal al CMAC 2019Dins de les activitats nadalenques habituals, el Centre Municipal d’Art de Ciutadella et presenta una
nova i renovada oferta dins de la programàtica del Nadal 2019.Sota el títol “ PERQUÈ T’ESTIMO MOLT”, s’han desenvolupat una sèrie
de tallers per tots aquells i aquelles que aquest Nadal aposten per la creació manual, l’originalitat, l’ecologia i la sostenibilitat, pensant
en la família, la parella o els més petits de la casa.Aquest desembre tens l’oportunitat de desenvolupar una proposta artística amb
algun dels següents tallers:1.-Taller regal “CREA EL TEU CIRC”Aquest taller pretén que aquests Nadals, els adults ens apropem als
infants a través de l’estima vers el treball creatiu a partir de la creació d’un diorama que representa un circ amb diverses figures
creades a partir d’elements quotidians i materials reciclats. El Taller també inclou unes fitxes per a poder crear algunes peces més a
casa i poder ampliar l’escena. Aquest Nadal regala art i originalitat.*Taller impartit per Ana Llorens*Durada del curs: 8*Dies i horari:
dies 10-12-17 i 19 de Desembre de 18.30h a 20.30h*Lloc: Centre Municipal d’Art de Ciutadella2.-Taller de família “CREA LA TEVA
GRANJA”Aquest taller pretén que aquests Nadals, els adults ens apropem als infants a través de l’estima vers el treball creatiu a partir
de la creació d’un diorama que representa una granja amb diverses figures d’animals creades a partir d’elements quotidians i materials
reciclats. El Taller també inclou unes fitxes per a poder crear algunes peces més a casa i poder ampliar l’escena. Aquest Nadal regala
art i originalitat.*Taller impartit per Ana Llorens*Durada del curs: 8h*Dies i horari: dies 11-13-16 i 18 de desembre de 18.30h a
20.30h*Lloc: Centre Municipal d’Art de Ciutadella3.-Taller “DIORAMA NADALENC”Aquest taller pretén que puguis crear un diorama
d’una casa típica menorquina, aprendre a fer l’arquitectura i els detalls més personals per realitzar una escena on poden introduir les
figures del betlem i crear una escena o la representació del naixement a partir d’una representació totalment Nadalenca per viure els
millors dies en família.*Taller impartit per Silvia Vivó*Durada del curs: 6h*Dies i horari: dies 17-18 i 19 de desembre de 18.30h a
20.30h*Lloc: Centre Municipal d’Art de CiutadellaSi estàs interessat en un dels tallers, pot inscriure’t al Centre Municipal d’Art de
Ciutadella, al carrer d’es Seminari, 5.Tots els tallers són amb materials inclosos i pots realitzar tot el taller o fer una sessió
individualPreu per taller – 40€Preu per sessió – 15€
11/12/2019
18:30 Inici del taller "Crea la teva granja"
Tallers de Nadal al CMAC 2019Dins de les activitats nadalenques habituals, el Centre Municipal d’Art de Ciutadella et presenta una
nova i renovada oferta dins de la programàtica del Nadal 2019.Sota el títol “ PERQUÈ T’ESTIMO MOLT”, s’han desenvolupat una sèrie
de tallers per tots aquells i aquelles que aquest Nadal aposten per la creació manual, l’originalitat, l’ecologia i la sostenibilitat, pensant
en la família, la parella o els més petits de la casa.Aquest desembre tens l’oportunitat de desenvolupar una proposta artística amb
algun dels següents tallers:1.-Taller regal “CREA EL TEU CIRC”Aquest taller pretén que aquests Nadals, els adults ens apropem als
infants a través de l’estima vers el treball creatiu a partir de la creació d’un diorama que representa un circ amb diverses figures
creades a partir d’elements quotidians i materials reciclats. El Taller també inclou unes fitxes per a poder crear algunes peces més a
casa i poder ampliar l’escena. Aquest Nadal regala art i originalitat.*Taller impartit per Ana Llorens*Durada del curs: 8*Dies i horari:
dies 10-12-17 i 19 de Desembre de 18.30h a 20.30h*Lloc: Centre Municipal d’Art de Ciutadella2.-Taller de família “CREA LA TEVA
GRANJA”Aquest taller pretén que aquests Nadals, els adults ens apropem als infants a través de l’estima vers el treball creatiu a partir
de la creació d’un diorama que representa una granja amb diverses figures d’animals creades a partir d’elements quotidians i materials
reciclats. El Taller també inclou unes fitxes per a poder crear algunes peces més a casa i poder ampliar l’escena. Aquest Nadal regala
art i originalitat.*Taller impartit per Ana Llorens*Durada del curs: 8h*Dies i horari: dies 11-13-16 i 18 de desembre de 18.30h a
20.30h*Lloc: Centre Municipal d’Art de Ciutadella3.-Taller “DIORAMA NADALENC”Aquest taller pretén que puguis crear un diorama
d’una casa típica menorquina, aprendre a fer l’arquitectura i els detalls més personals per realitzar una escena on poden introduir les
figures del betlem i crear una escena o la representació del naixement a partir d’una representació totalment Nadalenca per viure els
millors dies en família.*Taller impartit per Silvia Vivó*Durada del curs: 6h*Dies i horari: dies 17-18 i 19 de desembre de 18.30h a
20.30h*Lloc: Centre Municipal d’Art de CiutadellaSi estàs interessat en un dels tallers, pot inscriure’t al Centre Municipal d’Art de
Ciutadella, al carrer d’es Seminari, 5.Tots els tallers són amb materials inclosos i pots realitzar tot el taller o fer una sessió
individualPreu per taller – 40€Preu per sessió – 15€
12/12/2019
20:00 Presentació del llibre “La memòria industrial de Menorca”
Presentació del llibre “La memòria industrial de Menorca”, a càrrec d’Alfons Méndez, editor; Anna Bagur, de Lithica i, Josefina Salord,
coordinadora científica de l’IMEOrganitza: Cercle ArtísticLloc: Sala Jeroni Marquès del Cercle ArtísticActe gratuït

13/12/2019
17:00 Mercat Nadalenc
Mercat Nadalenc 2019Horaris:Divendres 13 de desembre, de 17h a 22h.Dissabte 14 de desembre, de 10h a 22h.Diumenge 15 de
desembre, de 10h a 20h.Activitats:- Minidisco infantil. Divendres, de 17.30h a 19h.- Jocs i tallers de decoracions de Nadal. Dissabte de
10h a 13.30h.- Nadales. Dissabte a les 12h.- Jocs i postals nadalenques. Dissabte de 17h a 19h.- Jocs i taller de joguines amb material
reciclat. Diumenge de 10h a 13.30h.- Visita del Pare Noel i la Fada Màgica Lily. Diumenge a les 12h.A la Plaça de la Catedral.
17:30 Minidisco infantil
Minidisco infantilDe 17:30h a 19h, a la Plaça de la Catedral
18:00 Activitats Regala Jazz, Regala Cultura! Balla Lindy Hop!
REGALA JAZZ, REGALA CULTURA! BALLA LINDY HOP!5è Mercadet de suport per al 22è Menorca Jazz Festival 202013, 14 i 15 de
DESEMBREVENDA D’ENTRADES PER AL 22è MENORCA JAZZ FESTIVAL 2020, CAMISETES, BOSSES, CDs, LLIBRES,
CARNETS DE SOCI, FOTOGRAFIES, VALS PER A CURSOS DE LINDY HOP…ACTIVITATS:Divendres 13 de desembre (obertura
18.00 h a 21.00 h)Projecció dels cartells presentats al Concurs de la Imatge del 22è Menorca Jazz Festival 2020.18.45h Concert al Pati
de Sant Pau del SeminariBLUE GONG:- Joan Arguimbau, guitarra- Armando Lo Re, piano- Andreu Forcada, baix elèctric- Pepe
Gelabert, bateriaENSEMBLE-BÉ- Dani Juanico, veu- Xavier Juaneda, saxo- Roger Allès, saxo- Joan Marquès, saxo- Bart Mora,
trombó- Claudia Garcia, piano- Lluis Allès, guitarra- Marc Villalba, bateriaDissabte 14 de desembre (10.00 h a 14.00 h i 18.00 h a 21.00
h)Projecció dels cartells presentats al Concurs de la Imatge del 22è Menorca Jazz Festival 2020.12.00h ballada Lindy Hop al Pati de
Sant Pau (Seminari)13.15h Taller: Aprèn el Shim Sham al Pati de Sant Pau (Seminari)Diumenge 15 de desembre (11.00 h a 13.00 h i
18.00 h 20.00 h)Projecció dels cartells presentats al Concurs de la Imatge del 22è Menorca Jazz Festival 2020.LLOC:Local JAZZ
OBERTC. Castell Rupit,16Ciutadella de Menorca
18:30 Passacarrers de la Banda Jove
Passacarrers de la Banda Jove: Plaça de Sant Antoni davant el geriàtric, Bar de Calós, Casino 17 de gener, plaça de Ses palmeres,
plaça des be, Cercle artístic, plaça Catedral i Convent de Santa Clara.Organitza: Escola municipal de música i arts escèniques de
Ciutadella.
20:00 Video-teatre "Avi jove vol companyia"
Video-teatre "Avi jove vol companyia"Organitza: Centre Social Sa NostraLloc: Camí de Maó, 9Preu de l'entrada: Gratuït
20:00 Conferència “Els herois menorquins de la Florida”
Conferència “Els herois menorquins de la Florida”, a càrrec d’Alfons Martí Bauçà, escriptor.Organitza: Cercle ArtísticLloc: Sala Jeroni
Marquès del Cercle ArtísticActe gratuït
14/12/2019
10:00 Activitats Regala Jazz, Regala Cultura! Balla Lindy Hop!
REGALA JAZZ, REGALA CULTURA! BALLA LINDY HOP!5è Mercadet de suport per al 22è Menorca Jazz Festival 202013, 14 i 15 de
DESEMBREVENDA D’ENTRADES PER AL 22è MENORCA JAZZ FESTIVAL 2020, CAMISETES, BOSSES, CDs, LLIBRES,
CARNETS DE SOCI, FOTOGRAFIES, VALS PER A CURSOS DE LINDY HOP…ACTIVITATS:Divendres 13 de desembre (obertura
18.00 h a 21.00 h)Projecció dels cartells presentats al Concurs de la Imatge del 22è Menorca Jazz Festival 2020.18.45h Concert al Pati
de Sant Pau del SeminariBLUE GONG:- Joan Arguimbau, guitarra- Armando Lo Re, piano- Andreu Forcada, baix elèctric- Pepe
Gelabert, bateriaENSEMBLE-BÉ- Dani Juanico, veu- Xavier Juaneda, saxo- Roger Allès, saxo- Joan Marquès, saxo- Bart Mora,
trombó- Claudia Garcia, piano- Lluis Allès, guitarra- Marc Villalba, bateriaDissabte 14 de desembre (10.00 h a 14.00 h i 18.00 h a 21.00
h)Projecció dels cartells presentats al Concurs de la Imatge del 22è Menorca Jazz Festival 2020.12.00h ballada Lindy Hop al Pati de
Sant Pau (Seminari)13.15h Taller: Aprèn el Shim Sham al Pati de Sant Pau (Seminari)Diumenge 15 de desembre (11.00 h a 13.00 h i
18.00 h 20.00 h)Projecció dels cartells presentats al Concurs de la Imatge del 22è Menorca Jazz Festival 2020.LLOC:Local JAZZ
OBERTC. Castell Rupit,16Ciutadella de Menorca
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 a: amicsdelamar@gmail.com
10:00 Mercat Nadalenc
Mercat Nadalenc 2019Horaris:Divendres 13 de desembre, de 17h a 22h.Dissabte 14 de desembre, de 10h a 22h.Diumenge 15 de
desembre, de 10h a 20h.Activitats:- Minidisco infantil. Divendres, de 17.30h a 19h.- Jocs i tallers de decoracions de Nadal. Dissabte de
10h a 13.30h.- Nadales. Dissabte a les 12h.- Jocs i postals nadalenques. Dissabte de 17h a 19h.- Jocs i taller de joguines amb material
reciclat. Diumenge de 10h a 13.30h.- Visita del Pare Noel i la Fada Màgica Lily. Diumenge a les 12h.A la Plaça de la Catedral.
10:00 Jocs i tallers de decoracions de Nadal
Jocs i tallers de decoracions de NadalDe 10h a 13.30h, a la Plaça de la Catedral.
10:00 Taller de bonsais
Taller de bonsaisUn taller al carrer per donar a conèixer el món dels bonsais.Organitza: Associació Bonsai MenorcaDissabte 14 de
desembre a les 10h a la Plaça d'ArtrutxMés info: bonsaimenorca@hotmail.com
11:30 Conte de Nadal
Conte de Nadal, de Charles Dickens.Contacontes a càrrec de Víctor Genestar.Per a infants a partir de 5 anys.A la Sala Joana Vigo i
Squella de la Casa de Cultura.

12:00 Nadales
NadalesA la Plaça de la Catedral
17:00 Jocs i taller de postals nadalenques
Jocs i taller de postals nadalenquesA la Plaça de la Catedral
19:00 Concert de l'Orquestra Jove
Concert de l'Orquestra Jove, a la Sala d'audicions de l'Annex de l'I.E.S. J.M. Quadrado.Organitza: Escola municipal de música i arts
escèniques de Ciutadella.
19:00 Tribut a Los Secretos
Tribut a Los SecretosDissabte 14 de desembre a les 19h al Jazzbah.Entrades: de 7€ a 10€
19:00 Trobada del club de lectura Plaça de Lletres
Trobada del club de lectura Plaça de Lletres al voltant del llibre "Nova il·lustració radical" de Marina Garcés, lectura proposada pel
Fons Menorquí de Cooperació.A la Sala Joana Vigo i Squella de la Casa de Cultura.Acte obert a tothom.
19:30 Cantata infantil "El pastor perico"
"El pastor perico", cantata infantil.Música i guió: Marisol Plovins i Noemí Anglada.Lletra: José Marquès.Dissabte 14 de desembre, a les
19:30h, a la Sala Multifuncional.Activitat gratuïta.Organitza: Associació Es Músics.
20:00 Inauguració de l’exposició col·lectiva “Nadal amb art”
Inauguració de l’exposició col·lectiva “Nadal amb art”Organitza: CerclART.Lloc: Sala Jeroni Marquès del Cercle ArtísticActe gratuït
15/12/2019
09:00 Jornades de voluntariat per eixermar el poblat talaiòtic de Son Catlar
Jornades de voluntariat per eixermar el poblat talaiòtic de Son CatlarDiumenges:17 novembre15 desembre12 gener9 febrer29 març19
abril10 maigPunt de trobada: a l'aparcament del jaciment a les 9h.
10:00 Mercat Nadalenc
Mercat Nadalenc 2019Horaris:Divendres 13 de desembre, de 17h a 22h.Dissabte 14 de desembre, de 10h a 22h.Diumenge 15 de
desembre, de 10h a 20h.Activitats:- Minidisco infantil. Divendres, de 17.30h a 19h.- Jocs i tallers de decoracions de Nadal. Dissabte de
10h a 13.30h.- Nadales. Dissabte a les 12h.- Jocs i postals nadalenques. Dissabte de 17h a 19h.- Jocs i taller de joguines amb material
reciclat. Diumenge de 10h a 13.30h.- Visita del Pare Noel i la Fada Màgica Lily. Diumenge a les 12h.A la Plaça de la Catedral.
10:00 Jocs i taller de joguines amb material reciclat
Jocs i taller de joguines amb material reciclatA la Plaça de la Catedral
11:00 Activitats Regala Jazz, Regala Cultura! Balla Lindy Hop!
REGALA JAZZ, REGALA CULTURA! BALLA LINDY HOP!5è Mercadet de suport per al 22è Menorca Jazz Festival 202013, 14 i 15 de
DESEMBREVENDA D’ENTRADES PER AL 22è MENORCA JAZZ FESTIVAL 2020, CAMISETES, BOSSES, CDs, LLIBRES,
CARNETS DE SOCI, FOTOGRAFIES, VALS PER A CURSOS DE LINDY HOP…ACTIVITATS:Divendres 13 de desembre (obertura
18.00 h a 21.00 h)Projecció dels cartells presentats al Concurs de la Imatge del 22è Menorca Jazz Festival 2020.18.45h Concert al Pati
de Sant Pau del SeminariBLUE GONG:- Joan Arguimbau, guitarra- Armando Lo Re, piano- Andreu Forcada, baix elèctric- Pepe
Gelabert, bateriaENSEMBLE-BÉ- Dani Juanico, veu- Xavier Juaneda, saxo- Roger Allès, saxo- Joan Marquès, saxo- Bart Mora,
trombó- Claudia Garcia, piano- Lluis Allès, guitarra- Marc Villalba, bateriaDissabte 14 de desembre (10.00 h a 14.00 h i 18.00 h a 21.00
h)Projecció dels cartells presentats al Concurs de la Imatge del 22è Menorca Jazz Festival 2020.12.00h ballada Lindy Hop al Pati de
Sant Pau (Seminari)13.15h Taller: Aprèn el Shim Sham al Pati de Sant Pau (Seminari)Diumenge 15 de desembre (11.00 h a 13.00 h i
18.00 h 20.00 h)Projecció dels cartells presentats al Concurs de la Imatge del 22è Menorca Jazz Festival 2020.LLOC:Local JAZZ
OBERTC. Castell Rupit,16Ciutadella de Menorca
12:00 Visita del Pare Noel i la Fada Màgica Lily
Visita del Pare Noel i la Fada Màgica LilyA la Plaça de la Catedral
12:45 Concert de Nadal del Cor Cadenza i Escolania de Ciutadella
Concert de Nadal del Cor Cadenza i Escolania de CiutadellaA la Catedral de Menorca
17/12/2019
18:30 Inici del taller "Diorama nadalenc"
Tallers de Nadal al CMAC 2019Dins de les activitats nadalenques habituals, el Centre Municipal d’Art de Ciutadella et presenta una
nova i renovada oferta dins de la programàtica del Nadal 2019.Sota el títol “ PERQUÈ T’ESTIMO MOLT”, s’han desenvolupat una sèrie
de tallers per tots aquells i aquelles que aquest Nadal aposten per la creació manual, l’originalitat, l’ecologia i la sostenibilitat, pensant
en la família, la parella o els més petits de la casa.Aquest desembre tens l’oportunitat de desenvolupar una proposta artística amb
algun dels següents tallers:1.-Taller regal “CREA EL TEU CIRC”Aquest taller pretén que aquests Nadals, els adults ens apropem als
infants a través de l’estima vers el treball creatiu a partir de la creació d’un diorama que representa un circ amb diverses figures
creades a partir d’elements quotidians i materials reciclats. El Taller també inclou unes fitxes per a poder crear algunes peces més a
casa i poder ampliar l’escena. Aquest Nadal regala art i originalitat.*Taller impartit per Ana Llorens*Durada del curs: 8*Dies i horari:
dies 10-12-17 i 19 de Desembre de 18.30h a 20.30h*Lloc: Centre Municipal d’Art de Ciutadella2.-Taller de família “CREA LA TEVA
GRANJA”Aquest taller pretén que aquests Nadals, els adults ens apropem als infants a través de l’estima vers el treball creatiu a partir
de la creació d’un diorama que representa una granja amb diverses figures d’animals creades a partir d’elements quotidians i materials
reciclats. El Taller també inclou unes fitxes per a poder crear algunes peces més a casa i poder ampliar l’escena. Aquest Nadal regala

art i originalitat.*Taller impartit per Ana Llorens*Durada del curs: 8h*Dies i horari: dies 11-13-16 i 18 de desembre de 18.30h a
20.30h*Lloc: Centre Municipal d’Art de Ciutadella3.-Taller “DIORAMA NADALENC”Aquest taller pretén que puguis crear un diorama
d’una casa típica menorquina, aprendre a fer l’arquitectura i els detalls més personals per realitzar una escena on poden introduir les
figures del betlem i crear una escena o la representació del naixement a partir d’una representació totalment Nadalenca per viure els
millors dies en família.*Taller impartit per Silvia Vivó*Durada del curs: 6h*Dies i horari: dies 17-18 i 19 de desembre de 18.30h a
20.30h*Lloc: Centre Municipal d’Art de CiutadellaSi estàs interessat en un dels tallers, pot inscriure’t al Centre Municipal d’Art de
Ciutadella, al carrer d’es Seminari, 5.Tots els tallers són amb materials inclosos i pots realitzar tot el taller o fer una sessió
individualPreu per taller – 40€Preu per sessió – 15€

19:30 Presentació del llibre "Converses feministes il·lustrades"
Presentació del llibre "Converses feministes il·lustrades" editat pel FMC a partir de les il·lustracions fetes per les artistes Julieta Oriola,
Llum Clara, Kaori Ishihara, Magda Triay i Núria Marquès, durant les trobades dels clubs de lectura de les biblioteques de Ciutadella,
Ferreries, Sant Lluís i Maó al voltant dels llibres "Tothom hauria de ser feminista" i "Estimada Ijeawele: Manifest feminista en quinze
consells" de Chimamanda Ngozi Adiche.Dimarts dia 17 de desembre a les 19.30h a la sala Joana de Vigo i Squella de la Casa de
Cultura.
18/12/2019
17:00 Felicitam el Nadal amb l'Orquestra Infantil i tots els fillets i filletes de Música i Moviment
Felicitam el Nadal amb l'Orquestra infantil i tots els fillets i filletes de Música i moviment.Dimecres 18 de desembre a les 17h, les 18h i
les 19h a Can Saura.Organitza: Escola municipal de música i arts escèniques de Ciutadella.
18:00 Felicitam el Nadal amb l'Orquestra Infantil i tots els fillets i filletes de Música i Moviment.
Felicitam el Nadal amb l'Orquestra Infantil i tots els fillets i filletes de Música i Moviment.Dimecres 18 de desembre a les 17h, les 18h i
les 19h a Can Saura.Organitza: Escola municipal de música i arts escèniques de Ciutadella.
19:00 Felicitam el Nadal amb l'Orquestra Infantil i tots els fillets i filletes de Música i Moviment.
Felicitam el Nadal amb l'Orquestra Infantil i tots els fillets i filletes de Música i Moviment.Dimecres 18 de desembre a les 17h, les 18h i
les 19h a Can Saura.Organitza: Escola municipal de música i arts escèniques de Ciutadella.
19/12/2019
19:30 Nadal amb els cors de l'EMAC
Nadal amb els cors de l’EMAC (acompanyen els dos quartets de corda de l'escola) a l'Espai Sant Josep.Organitza: Escola municipal
de música i arts escèniques de Ciutadella.
20/12/2019
09:00 DIVERNADAL - Últim dia per matricular-se als tallers creatius infantils
DIVERNADAL AL CMAC - Tallers creatius infantilsDies 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre, i dies 2 i 3 de gener, de 9h a
13.30h.Inscripcions obertes fins el 20 de desembre.Places limitades
16:00 Trobada dels grups Família & Lectura
Trobada dels grups Família & Lectura, a la biblioteca infantil.Divendres 20 de desembre, de 16:00h a 19:00h.Acte tancat.
19:00 Xerrada "Plantes de Menorca"
Plantes de MenorcaDivendres dia 20 a les 19h, xerrada d'en Pere Fraga Arguimbau, etnobotànic especialista en flora de Menorca i
autor del llibre "Plantes de Menorca"Organitza: Centre Social Sa NostraLloc: Camí de Maó, 9Activitat gratuïta
20:00 Presentació de “L’Enciclopèdia de Menorca XXI: Cartografia històrica I”
Presentació de “L’Enciclopèdia de Menorca XXI: Cartografia històrica I”, a càrrec de Miquel À. Casasnovas, director.Organitza: Cercle
Artístic.Lloc: Sala Jeroni Marquès del Cercle ArtísticActe gratuït
21/12/2019
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 a: amicsdelamar@gmail.com
11:00 Concert de Nadal del Cor Cadenza i Escolania de Ciutadella i passacarrers
Conocert de Nadal del Cor Cadenza i Escolania de CiutadellaA partir de les 11h al geriàtric municipal.I després passacarrers.
12:00 Inauguració de l'exposició "L'Agus i els monstres"
El tour monstruós de la sèrie “L’Agus i els monstres” arriba per primera vegada a Menorca! Jaume Copons i Liliana Fortuny, els autors
de la sèrie, posaran el colofó a l’exposició “L’Agus i els monstres al món” amb una activitat ben monstruosa per als petits
lectors.Exposició: del 14 al 30 de desembre.Visita dels autors i activitat: 21 de desembre a les 12h.Després d’estar exposada a la
biblioteca de Binissalem i a Palma a la llibreria Baobab, i a diferents poblacions de Catalunya, l’exposició “l’Agus i els monstres al món”
es podrà visitar a la llibreria vaDllibres de Ciutadella.«L’Agus i els monstres al món» és una exposició que neix a partir d’una iniciativa
de les bibliotecàries de Binissalem, que van pensar que als nens i nenes els agradaria veure els llibres de “L’Agus i els monstres” que
s’han editat arreu del món. L’exposició ens parla sobre els autors, els orígens de la sèrie, curiositats de les edicions arreu del món i
tots els professionals que intervenen per a que els llibres arribin als lectors. Tot això acompanyat de nombrosos volums del primer títol
de la sèrie “Arriba el Sr. Flat” en diverses llengües: des de l’anglès i el francès fins al turc o xinès.L’objectiu d’aquesta exposició, amb
una estructura senzilla i un llenguatge proper, és reflexionar sobre la feina de tot el teixit humà que es mou al voltant del llibre i, al
mateix temps, permet observar com es concreten aquestes feines arreu del món, amb canvis, diferències, similituds curioses… Els

mateix temps, permet observar com es concreten aquestes feines arreu del món, amb canvis, diferències, similituds curioses… Els
participants podran participar en un sorteig monstruós.En aquesta ocasió, acompanya a l’exposició l’apèndix titulat “L’Agus abans de
l’Agus i els monstres” que revela el que molt poca gent sap: l’origen de la col·lecció «L’Agus i els monstres» és la novel·la inèdita
L’Agus Pianola i el monstre dels llibres. Els lectors podran veure una petita representació de les il·lustracions d’aquella novel·la que va
ser el punt de partida de la col·lecció «L’Agus i els monstres». Com a colofó de l’exposició, el dissabte 21 de desembre a les 12h, en
Jaume Copons i la Liliana Fortuny visitaran la llibreria i faran una divertida sessió de creació de monstres amb tots els nens i nenes
que ho vulguin i anunciaran el nom del guanyador del sorteig.Més informació sobre la sèrie Agus i els monstres:
https://twitter.com/dePrades/status/1201502955817619462

17:30 Exposició dels agrupaments d'Escoltes de Menorca
Exposició dels agrupaments d'Escoltes de MenorcaA Can Saura
18:30 Xerrada "Recerca de refugi a Menorca"
"Recerca de refugi a Menorca"Xerrada a càrrec del Fons Menorquí de Cooperació, a Can Saura.
20:00 Mostra de teatre dels alumnes de les aules de teatre del Cercle Artístic
Cena de Navidad con La CubanaEl dissabte 21 de desembre a les 20h tindrà lloc la mostra de teatre dels alumnes de les Aules de
Teatre del Cercle Artístic.La posada en escena es farà a l'Institut Josep Maria Quadrado.Entrada lliure.
20:00 Concert de Nadal de la Banda municipal
Concert de Nadal de la Banda municipal de Ciutadella, a la Sala Multifuncional.Un concert clàssic de Nadal que mescla peces
simfòniques de Strauss, Shostakovich o Ferrer Ferran: valsos i danses ben reconegudes que donaran pas a a una segona part amb la
col.laboració del cor Pueri Cantores de la Catedral de Menorca (directora Cris Álvarez) on banda i cor sota la direcció de Joan
Mesquida interpretaran nadales i clàssics d’aquestes festes.- Dissabte 21 de desembre a les 20h a la sala multifuncional del Canal
Salat- Diumenge 22 de desembre a les 19h a la sala multifuncional del Canal SalatLes entrades es podran recollir a partir de dijous 12
de desembre per la secretaria de l’EMAC (plaça catedral), en horari: de 10 a 13.30 i de 16 a 19.30 de dilluns a divendres.Preu de
l’entrada: 5€
20:15 Concert de la Coral Es Ressol
Concert de la “Coral Es Ressol”, al Santuari de Maria Auxiliadora.Organitza: Unió Antics Alumnes de Don BoscoActivitat gratuïta.Més
info: uaadbciutadella@hotmail.com
22/12/2019
19:00 Concert de Nadal de la Banda municipal
Concert de Nadal de la Banda municipal de Ciutadella, a la Sala MultifuncionalUn concert clàssic de Nadal que mescla peces
simfòniques de Strauss, Shostakovich o Ferrer Ferran: valsos i danses ben reconegudes que donaran pas a a una segona part amb la
col.laboració del cor Pueri Cantores de la Catedral de Menorca (directora Cris Álvarez) on banda i cor sota la direcció de Joan
Mesquida interpretaran nadales i clàssics d’aquestes festes.- Dissabte 21 de desembre a les 20h a la sala multifuncional del Canal
Salat- Diumenge 22 de desembre a les 19h a la sala multifuncional del Canal SalatLes entrades es podran recollir a partir de dijous 12
de desembre per la secretaria de l’EMAC (plaça catedral), en horari: de 10 a 13.30 i de 16 a 19.30 de dilluns a divendres.Preu de
l’entrada: 5€
23/12/2019
12:00 Cercavila musical a càrrec del Grup de Teatre Musical Joves
Cercavila musical a càrrec del grup de Teatre Musical Joves.Organitza: Escola municipal de música i arts escèniques de Ciutadella.
20:00 Concert a la Cafeteria Ànima
Concert a càrrec de Josep Mercadal i Pere Arguimbau, a la Cafeteria Ànima.Organitza: Escola municipal de música i arts escèniques
de Ciutadella.
26/12/2019
18:00 Visita de la Patgessa Reial
Visita de la Patgessa ReialSortida de l'ajuntament i arribada a la Plaça de la Catedral
27/12/2019
17:30 Cinemàgic Nadalenc
“Cinemàgic Nadalenc”Divendres 27 de desembre a les 17:30 hores a l’Espai Sant Josep de Ciutadella Antiga.Durada: 45 minuts
20:00 Conferència "La societat maonesa i la gastronomia"
Conferència "La Societat Maonesa i la gastronomia", a càrrec de Pep Pelfort, cuiner i investigador de gastronomia. Divendres 27 de
desembre a les 20h, a la Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic.Activitat gratuïta
20:00 Presentació del llibre "Los Salord y los Menéndez-Arango"
Presentació del llibre "Los Salord y los Menéndez-Arango"Divendres 27 de desembre, a les 20h, a Can Saura.Entrada lliure.
23:00 Amparanoia al Jazzbah
Amparanoia al Jazzbah. Acústic.Divendres 27 de desembre a les 23h i dissabte 28 de desembre a les 19h, al Jazzbah.Aforament
limitat.Preu entrades: de 15€ a 18€.
28/12/2019

19:00 Amparanoia al Jazzbah
Amparanoia al Jazzbah. Acústic.Divendres 27 de desembre a les 23h i dissabte 28 de desembre a les 19h, al Jazzbah.Aforament
limitat.Preu entrades: de 15€ a 18€.
29/12/2019
20:00 Representació teatral de “La olor abans d’anar a dormir”
Representació teatral de “La olor abans d’anar a dormir”, a càrrec Francina Caules Seguí, Laura Fernández i Maria Servera
Bosch.Organitza: Companyia Lantana.Col·labora: Cercle Artístic.Lloc: Sala Jeroni Marquès del Cercle ArtísticTaquilla inversa
20:00 Ciao Viena! Cap d'any amb l'OCIM
CIAO VIENA! CAP D'ANY AMB L'OCIMTots associam Viena amb el Cap d’Any i amb la festa dels valsos i les polques. Però, fa devers
200 anys, Viena vivia la febre de l’òpera italiana, que estava de moda a la ciutat. Rossini –un habitual– i els compositors de casa, com
Schubert, volien demostrar que un vienès també podia escriure all’italiana. Aquesta Viena de valsos i polques, i de moda italiana,
dibuixa el viatge musical de l’OCIM per tancar aquest 2019.Organitza: OCIM i Joventuts Musicals de CiutadellaDiumenge 29 de
desembre a les 20h, a l'Església del Socors.Preu de l'entrada: de 15€ a 25€
31/12/2019
11:30 Campanades infantils amb Frozen 2
Campanades infantils amb Frozen 2Dimarts 31 de desembre a les 11:30 hores, a la Plaça de la Catedral.Durada: 50 minuts.

