Punt Cultural
Novembre 2020

06/11/2020
18:30 "Un campus de lectura juvenil? El repte de la inclusió del sector juvenil en el circuit cultural i la relació que
s'estableix entre les persones a través de la lectura", davall les voltes de l'ajuntament
XVI Fira del llibre en català a Menorca"Un Campus de lectura juvenil? El repte de la inclusió del sector juvenil en el circuit cultural i la
relació que s'estableix entre les persones a través de la lectura", amb Fàtima Anglada, Raquel de Manuel i Paola Cibin.Davall les
voltes de l'Ajuntament de CiutadellaDurada: 30 minuts
20:00 Conferència "La Menorca econòmica enfront de la pandèmia: interpretació de les dades fins el moment"
Conferència "La Menorca econòmica enfront de la pandèmia: interpretació de les dades fins el moment", a càrrec de Joan R. Sánchez
Tuomala, economista.Acte organitzat dins el Cicle de conferències "Què ens ha passat, què ens passarà?"Organitza: Cercle
ArtísticLloc: Sala Jeroni Marquès del Cercle ArtísticActe gratuït amb inscripció prèvia a gerencia@cercleartistic.como per telèfon
971385753Per tal de facilitar als socis i sòcies de l’entitat el seguiment de la conferència des de casa, s’ha creat un enllaç al facebook
del Cercle Artístic (https://fb.me/e/3DnbcLyEt), el qual serà habilitat mitja hora abans de l’inici de la conferència, en caràcter obert i
accessible per a tothom i des del qual es podrà seguir en directe la ponència
07/11/2020
10:00 Sortida a navegar amb el llaüt Besitos
SORTIDA A NAVEGAR AMB EL LLAÜT BESITOSSortides setmanals a navegar per la badia de Ciutadella amb el llaüt Besitos.
Sempre que el temps ho permeti. Enguany, a més, sempre que tinguem prou tripulació ens acompanyarà el recentment restaurat llaüt
Maria Glòria.Us recordam que es tracta de sortides obertes a tothom però amb preferència per als socis/es de l'associació. Si encara
no ho sou, ara és un bon moment per fer-vos socis/es!L'hora i punt de trobada és la Caseta de Comandància de baixamar a les 10:00
hores, cada dissabte. És necessari inscriure's prèviament escrivint un e-mail a l'adreça amicsdelamar@gmail.com ja que les places
són limitades.
10:00 "Veus i lletres juvenils" amb Índigo Salvador i Chiara Oliver, davall les voltes de l'ajuntament
XVI Fira del llibre en català"Veus i lletres juvenils" amb Índigo Salvador i Chiara Oliver, davall les voltes de l'ajuntamentDurada: 30
minuts
11:00 Taller «Alimentem el canvi : propostes per a una alimentació saludable i sostenible»
Taller «Alimentem el canvi : propostes per a una alimentació saludable i sostenible» a càrrec de Núria Llabrés de Justícia
Alimentària.Aforament limitat, cal inscriure's a bibciutadella@menorca.es.A la sala Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura a les
11 h.
11:15 Contacontes "Que vénen els pirates", amb Gemma Moll, a la Llibreria Vadllibres
XVI Fira del llibre en catalàContacontes "Que vénen els pirates", amb Gemma Moll, a la Llibreria VadllibresDurada: 20 minuts
11:45 "Replec d'espigoladors" amb Xec Riudavets, Patricia Romero i Joan López Casasnovas, davall les voltes de
l'ajuntament
XVI Fira del llibre en català"Replec d'espigoladors" amb Xec Riudavets, Patricia Romero i Joan López Casasnovas, davall les voltes de
l'ajuntamentDurada: 30 minuts
12:15 Concurs Lletres i Mots, davall les voltes de l'ajuntament
XVI Fira del llibre en catalàConcurs Lletres i Mots, davall les voltes de l'ajuntamentDurada: 30 minuts
17:30 "La poesia a prop", diàleg sobre l'escriptura de poesia amb lectures de poemes comentats, davall les voltes de
l'ajuntament
XVI Fira del llibre en català"La poesia a prop", diàleg sobre l'escriptura de poesia amb lectures de poemes comentats a càrrec d'Anaïs
Faner, Bep Joan Casasnovas i Llucia Pallser, moderats per Pere Gomila, davall les voltes de l'ajuntamentDurada: 30 minuts
18:00 Presentació de la novel·la guanyadora del Premi de Novel·la Vila d'Andratx "El mapa de les eleccions", davall les
voltes de l'ajuntament
XVI Fira del llibre en catalàPresentació de la novel·la guanyadora del Premi de Novel·la Vila d'Andratx "El mapa de les eleccions", per
l'autor Josep Masanés, amb acompanyament musical de Georgina Masanés, davall les voltes de l'ajuntamentDurada: 30 minuts
18:30 Presentació del llibre "Dies assenyalats" a la Llibreria Vadllibres
XVI Fira del llibre en catalàPresentació del llibre "Dies assenyalats", a càrrec de l'autor, Ismael Pelegrí, i Joan Francesc López
Casasnovas, a la Llibreria VadllibresDurada: 30 minuts

19:00 "Una mirada global a les violències de gènere" a Can Saura
Cicle d'activitats amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere el pròxim 25 de novembre.7 NOV - 19h Palau
Saura'Una mirada global a les violències de gènere'ACUA, Càrites i Fons Menorquí de Cooperació. 14 NOV - 11h Palau Saura'Llum a
les violències masclistes a Menorca' + Performance 'No et moguis'Silviana Rodríguez, Aina Molina i Fàtima Anglada. 20 NOV - 19 h
Palau Saura'La reproducció de la violència sexual contra les dones i filletes en la pornografia' Mónica Alario.25 NOV - 17 h PLAÇA
DES BORN Concentració convocada per la CGT. 28 NOV - 20.30 h Concert de Figues d'un altre Paner - Folk Feminista.
08/11/2020
18:00 Observació astronòmica amb telescopis amb Polaris Menorca
OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA AMB TELESCOPISSessió completa d'astronomia en un dels cels més impressionants de Menorca, i
d'Europa!Tots els diumenges a les 18.00h a La Vall (Algaiarens), a 5 minuts de les platges, a la seu de Polaris Menorca.Activitat per a
qui vulgui fer un tour guiat del més destacat del cel nocturn, de la mà de guies qualificats i instrumental d'última generació.Preu de
l'entrada: 25€Contacte: polaris@polarismenorca.com
19:00 Concert familiar "El petit viatge dels musinautes" al Teatre des Born
Concert familiar "El petit viatge dels musinautes" al Teatre municipal des BornQuè és exactament una orquestra? Què passaria si per
un moment canviam uns músics per uns altres?El petit viatge dels Musinautes és una excursió al centre d'una orquestra per entendre’n
el funcionament. Una producció de l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca i el Teatre Principal de Maó per apropar la música clàssica
als més petits de la casa, i retornar-los la possibilitat d'escoltar música en viu.Mozart, Bach, Rameau, Gluck, Satie... aniran apareixent
a l'escena gràcies a les combinacions dels nostres músics i els seus instruments.Preu de les entrades:- General: 10€ adults i 5€
menors de 12 anys- Amfiteatre: 5€ adults i 3€ menors de 12 anysVenda d'entrades:A partir del 20 d'octubre, els dimarts, de les 11h a
les 13h, i els dijous, de les 19h a les 21h, a taquilla i a la web www.nanventura.es simultàniament
13/11/2020
17:00 Trobada dels grups Família&Lectura
Trobada dels grups Família&Lectura dinamitzats per Fàtima Anglada i Raquel de Manuel.A la Biblioteca infantil de 17 a 19 h.Grup
tancat.
20:00 Cicle Clàssics amb els ulls tancats, amb «Orgull i prejudici»
Cicle Clàssics amb els ulls tancats, amb «Orgull i prejudici» a càrrec de Iosune Arriaran.Aforament limitat, cal inscriure's a
bibciutadella@menorca.es.A la Biblioteca Pública, a les 20 h.
20:00 Conferència "Evolució de la freqüentació i la línia de costa a les platges de Menorca"
Conferència "Evolució de la freqüentació i la línia de costa ales platges de Menorca", a càrrec de David Carreras, biòlegAtenent a les
mesures sanitàries actuals, l'aformament a la sala està limitat. Per aquest motiu, caldrà la inscripció prèvia al número 971385753 o bé
podeu remetre un mail al correu gerencia@cercleartistic.com indicant nom i cognoms i telèfon de contacte. La reserva es farà per
rigorós ordre de sol·licitud d'entrada fins a dijous, 12 de novembre a les 22 h. Si no rebeu notificació, significarà que ha estat
acceptada la vostra assistència a l'acte.Per tal de facilitar als socis i sòcies de l’entitat el seguiment de la conferència des de casa, s’ha
creat un enllaç al facebook del Cercle Artístic (https://fb.me/e/fwptRr7B1), el qual serà habilitat mitja hora abans de l’inici de la
conferència, en caràcter obert i accessible per a tothom i des del qual es podrà seguir en directe la ponència.Organitza: Cercle
ArtísticLloc: Sala Jeroni Marquès del Cercle ArtísticActe gratuït
14/11/2020
10:00 Sortida a navegar amb el llaüt Besitos
SORTIDA A NAVEGAR AMB EL LLAÜT BESITOSSortides setmanals a navegar per la badia de Ciutadella amb el llaüt Besitos.
Sempre que el temps ho permeti. Enguany, a més, sempre que tinguem prou tripulació ens acompanyarà el recentment restaurat llaüt
Maria Glòria.Us recordam que es tracta de sortides obertes a tothom però amb preferència per als socis/es de l'associació. Si encara
no ho sou, ara és un bon moment per fer-vos socis/es!L'hora i punt de trobada és la Caseta de Comandància de baixamar a les 10:00
hores, cada dissabte. És necessari inscriure's prèviament escrivint un e-mail a l'adreça amicsdelamar@gmail.com ja que les places
són limitades.
10:00 Inici de les XVI Jornades Formatives de Teatre del Cercle Artístic al Teatre de J.M. Quadrado
XVI Jornades Formatives de Teatre del Cercle Artístic, al Teatre de J.M. QuadradoA càrrec de la directora teatral Alícia Gorina
López-Dóriga: El text i la posada en escena, a partir de la lectura de Blasted, de Sara Kane.Cal inscripció prèvia al número 971385753
o bé remetre un mail al correu gerencia@cercleartistic.com indicant nom i cognoms, telèfon i adreça electrònica.La reserva es farà per
rigorós ordre de sol·licitud d'entrada
11:00 'Llum a les violències masclistes a Menorca' + Performance 'No et moguis' a Can Saura
Cicle d'activitats amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere el pròxim 25 de novembre.7 NOV - 19h Palau
Saura'Una mirada global a les violències de gènere'ACUA, Càrites i Fons Menorquí de Cooperació. 14 NOV - 11h Palau Saura'Llum a
les violències masclistes a Menorca' + Performance 'No et moguis'Silviana Rodríguez, Aina Molina i Fàtima Anglada. 20 NOV - 19 h
Palau Saura'La reproducció de la violència sexual contra les dones i filletes en la pornografia' Mónica Alario.25 NOV - 17 h PLAÇA
DES BORN Concentració convocada per la CGT. 28 NOV - 20.30 h Concert de Figues d'un altre Paner - Folk Feminista.
11:30 Presentació del llibre «Salud digital: claves para un uso saludable de la tecnologia»
Presentació del llibre «Salud digital: claves para un uso saludable de la tecnologia» a càrrec de la seva autora Gabriela
Paoli.Aforament limitat, cal inscriure's a bibciutadella@menorca.es.A la Biblioteca Pública, a les 12 h.
18:00 Experiències en família: un passeig pel cel, amb Polaris Menorca
EXPERIÈNCIES EN FAMÍLIA: UN PASSEIG PEL CELActivitat familiar a La Vall (Algaiarens), a 5 minuts de les platges, a la seu de
Polaris Menorca.Més info al contacte: polaris@polarismenorca.com

20:00 Cloenda de la setmana del llibre en català: obra "I'm your man", al Teatre des Born
XVI Fira del llibre en catalàObra "I'm your man", a càrrec de Josep Mercadal i Maria Bauçà. Acte de cloenda de la Setmana del llibre
en català a Menorca i sorteig de premisAl Teatre municipal des BornDurada: 15 minuts
15/11/2020
18:00 Observació astronòmica amb telescopis amb Polaris Menorca
OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA AMB TELESCOPISSessió completa d'astronomia en un dels cels més impressionants de Menorca, i
d'Europa!Tots els diumenges a les 18.00h a La Vall (Algaiarens), a 5 minuts de les platges, a la seu de Polaris Menorca.Activitat per a
qui vulgui fer un tour guiat del més destacat del cel nocturn, de la mà de guies qualificats i instrumental d'última generació.Preu de
l'entrada: 25€Contacte: polaris@polarismenorca.com
20/11/2020
17:00 Regant l'arbre dels drets dels infants
Ciutadella Ciutat educadora 2020Divendres, 20 de novembre a les 17h, a la Biblioteca municipal, "Regant l'arbre dels drets dels
infants" a càrrec del Programa de la Mâ
19:00 Encesa de llums blaves als edificis municipals. Crida a la ciutadania i als comerços de la ciutat per a encendre el blau
dels drets dels infants
Ciutadella Ciutat educadora 2020Divendres 20 de novembre, a les 19h, encesa de llums blaves als edificis municipalsCrida a la
ciutadania i als comerços de la ciutat per a encendre el blau dels drets dels infants
19:00 "La reproducció de la violència sexual contra les dones i filletes en pornografia" a Can Saura
Cicle d'activitats amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere el pròxim 25 de novembre.7 NOV - 19h Palau
Saura'Una mirada global a les violències de gènere'ACUA, Càrites i Fons Menorquí de Cooperació. 14 NOV - 11h Palau Saura'Llum a
les violències masclistes a Menorca' + Performance 'No et moguis'Silviana Rodríguez, Aina Molina i Fàtima Anglada. 20 NOV - 19 h
Palau Saura'La reproducció de la violència sexual contra les dones i filletes en la pornografia' Mónica Alario.25 NOV - 17 h PLAÇA
DES BORN Concentració convocada per la CGT. 28 NOV - 20.30 h Concert de Figues d'un altre Paner - Folk Feminista.
20:00 Conferència "Més de quaranta anys d'investigació i predicció de les rissagues" al Cercle Artístic
Conferència "Més de quaranta anys d'investigació i predicció de les rissagues" al Cercle ArtísticAgustí Jansà, doctor en Ciències
FísiquesCliment Ramis, doctor en Ciències FísiquesAtenent a les mesures sanitàries actuals, l'aformament a la sala està limitat. Per
aquest motiu, caldrà la inscripció prèvia al número 971385753 o bé podeu remetre un mail al correu gerencia@cercleartistic.com
indicant nom i cognoms i telèfon de contacte. La reserva es farà per rigorós ordre de sol·licitud d'entrada fins a dijous, 19 de novembre
a les 22 h. Si no rebeu notificació, significarà que ha estat acceptada la vostra assistència a l'acte.Per tal de facilitar als socis i sòcies
de l’entitat el seguiment de la conferència des de casa, s’ha creat un enllaç al facebook del Cercle Artístic (https://fb.me/e/g21FBSB2d),
el qual serà habilitat mitja hora abans de l’inici de la conferència, en caràcter obert i accessible per a tothom i des del qual es podrà
seguir en directe la ponència.Així mateix, s'habilitarà una pantalla de televisió del bar del Cercle Artístic, des de la qual també es podrà
seguir en directe.
20:30 Concert de Santa Cecília: homenatge a les víctimes de la covid-19 al Teatre des Born
BANDA DE MÚSICA DE CIUTADELLAFestivitat de Santa Cecília: “Viva la vida”
(Estop covid)Concert homenatge a les víctimes de
la covid-19. Música alegre, efectista, que va directa al cor. Un concert que, ben segur, ens farà passar una estona agradable i ens
transportarà als bons moments viscuts durant la nostra vida, i oblidarem, per un moment, la precària situació actual a causa de la
pandèmia.Preu de les entrades:- General: 10€- Amfiteatre: 5€S'obrirà la venda d'entrades de manera simultània a taquilla i on-line a
www.nanventura.es el dia 10 de novembre a les 11h.Venda d'entrades a taquilla: a partir del 10 de novembre, els dimarts, de les 11h a
les 13h; i els dijous, de les 19h a les 21h
21/11/2020
10:00 Sortida a navegar amb el llaüt Besitos
SORTIDA A NAVEGAR AMB EL LLAÜT BESITOSSortides setmanals a navegar per la badia de Ciutadella amb el llaüt Besitos.
Sempre que el temps ho permeti. Enguany, a més, sempre que tinguem prou tripulació ens acompanyarà el recentment restaurat llaüt
Maria Glòria.Us recordam que es tracta de sortides obertes a tothom però amb preferència per als socis/es de l'associació. Si encara
no ho sou, ara és un bon moment per fer-vos socis/es!L'hora i punt de trobada és la Caseta de Comandància de baixamar a les 10:00
hores, cada dissabte. És necessari inscriure's prèviament escrivint un e-mail a l'adreça amicsdelamar@gmail.com ja que les places
són limitades.
10:30 Visita guiada a Son Catlar
Jornades Europees de Patrimoni 2020Visita guiada a Son CatlarOrganitza: Museu municipal de CiutadellaPunt de trobada:
aparcament de Son CatlarReserves a: museu@ajciutadella.orgCapacitat màxima 35 persones
11:30 "Sons i malsons", contacontes amb S'Espai de circ
"Sons i malsons", contacontes amb S'Espai de circ.Aforament limitat, inscripció a partir del 9 de novembre a
bibciutadella@menorca.es.A la sala Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura, a les 11.30 h
19:00 Trobada del club de lectura Plaça de Lletres
Trobada del club de lectura Plaça de Lletres al voltant de la novel·la «Canto jo i la muntanya balla» d'Irene Solà.Dinamitzat per Núria
Pons.A la Sala Gran de Can Saura a les 19 h.Grup tancat
20:30 Concert de Santa Cecília: homenatge a les víctimes de la covid-19 al Teatre des Born
BANDA DE MÚSICA DE CIUTADELLAFestivitat de Santa Cecília: “Viva la vida”
(Estop covid)Concert homenatge a les víctimes de
la covid-19. Música alegre, efectista, que va directa al cor. Un concert que, ben segur, ens farà passar una estona agradable i ens
transportarà als bons moments viscuts durant la nostra vida, i oblidarem, per un moment, la precària situació actual a causa de la

transportarà als bons moments viscuts durant la nostra vida, i oblidarem, per un moment, la precària situació actual a causa de la
pandèmia.Preu de les entrades:- General: 10€- Amfiteatre: 5€S'obrirà la venda d'entrades de manera simultània a taquilla i on-line a
www.nanventura.es el dia 10 de novembre a les 11h.Venda d'entrades a taquilla: a partir del 10 de novembre, els dimarts, de les 11h a
les 13h; i els dijous, de les 19h a les 21h

22/11/2020
18:00 Observació astronòmica amb telescopis amb Polaris Menorca
OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA AMB TELESCOPISSessió completa d'astronomia en un dels cels més impressionants de Menorca, i
d'Europa!Tots els diumenges a les 18.00h a La Vall (Algaiarens), a 5 minuts de les platges, a la seu de Polaris Menorca.Activitat per a
qui vulgui fer un tour guiat del més destacat del cel nocturn, de la mà de guies qualificats i instrumental d'última generació.Preu de
l'entrada: 25€Contacte: polaris@polarismenorca.com
25/11/2020
17:00 Concentració provocada per la CGT a la Plaça des Born en motiu del Dia internacional contra la violència de gènere
Cicle d'activitats amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere el pròxim 25 de novembre.7 NOV - 19h Palau
Saura'Una mirada global a les violències de gènere'ACUA, Càrites i Fons Menorquí de Cooperació. 14 NOV - 11h Palau Saura'Llum a
les violències masclistes a Menorca' + Performance 'No et moguis'Silviana Rodríguez, Aina Molina i Fàtima Anglada. 20 NOV - 19 h
Palau Saura'La reproducció de la violència sexual contra les dones i filletes en la pornografia' Mónica Alario.25 NOV - 17 h PLAÇA
DES BORN Concentració convocada per la CGT. 28 NOV - 20.30 h Concert de Figues d'un altre Paner - Folk Feminista.
27/11/2020
18:00 Inici de les XVIII Jornades de recerca històrica de Menorca de la SHA Martí i Bella
XVIII JORNADES DE RECERCA HISTÒRICA DE MENORCA DE LA SHA MARTÍ I BELLA: Patrimoni Cultural, paisatge i energies
renovables; una simbiosi necessàriaOrganitza: SHA Martí i BellaCol·labora Cercle ArtísticLloc: Sala Jeroni Marquès del Cercle
ArtísticActe gratuït amb inscripció prèvia a shamartibella@gmail.com
18:30 Taller d'impressió en 3 D per edats de 9 a 14 anys
Taller d'impressió en 3 D per edats de 9 a 14 anys, a càrrec de la Fundació Musol.Aforament limitat , inscripció a partir del dia 16 de
novembre a bibciutadella@menorca.esA la Biblioteca Infantil a les 18.30 h
19:00 Com prevenir la generació de residus plàstics en tres passos
L'aliança Menorca sense plàstic, en el marc de la setmana europea de prevenció de residus, presenta:Com prevenir la generació de
residus plàstics en tres passosA Can Saura (c/ Santíssim, 2)Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a
info@plasticfreemenorca.orgImprescindible dur mascareta
20:30 Obra teatral "Aïllats" al Teatre municipal des Born
Obra teatral "Aïllats" al Teatre municipal des BornCercle Teatre presenta una tragicomèdia que pretén intrigar i divertir a parts iguals.
Nou personatges carismàtics, que es trobaran en un hotelet acabat d’inaugurar i que quedaran aïllats a causa de les inclemències del
temps, es veuran embolicats en un assassinat que els obligarà a reviure situacions doloroses del passat. En un ambient expectant i
misteriós, i, en alguns moments, fins i tot, divertit, hauran de fer front a la realitat “per dura que aquesta sigui” i mirar de resoldre
l’assassinat abans que hi hagi un altre mort que desbarati, encara més, la flamant inauguració de l’hotel Meloussa. Aquest muntatge
teatral ens apropa la intriga i el misteri més anglosaxó, però adaptat a la idiosincràtica vida menorquina. Desitjam que en gaudiu i que
ajudeu a mantenir la intriga de l’obra al públic que encara no l’ha vista.Preu de les entrades:- General: 10€- Amfiteatre: 5€S'obrirà la
venda d'entrades de manera simultània a taquilla i on-line a www.nanventura.es el dia 10 de novembre a les 11h.Venda d'entrades a
taquilla: a partir del 10 de novembre, els dimarts, de les 11h a les 13h; i els dijous, de les 19h a les 21h
28/11/2020
10:00 Sortida a navegar amb el llaüt Besitos
SORTIDA A NAVEGAR AMB EL LLAÜT BESITOSSortides setmanals a navegar per la badia de Ciutadella amb el llaüt Besitos.
Sempre que el temps ho permeti. Enguany, a més, sempre que tinguem prou tripulació ens acompanyarà el recentment restaurat llaüt
Maria Glòria.Us recordam que es tracta de sortides obertes a tothom però amb preferència per als socis/es de l'associació. Si encara
no ho sou, ara és un bon moment per fer-vos socis/es!L'hora i punt de trobada és la Caseta de Comandància de baixamar a les 10:00
hores, cada dissabte. És necessari inscriure's prèviament escrivint un e-mail a l'adreça amicsdelamar@gmail.com ja que les places
són limitades.
11:30 Contacontes per a presentar el lot de llibres «Llegim per un món millor»
Contacontes a càrrec de Gemma Moll per a presentar el lot de llibres «Llegim per un món millor» del Fons Menorquí de
Cooperació.Aforament limitat, inscripció a partir del 16 de novembre a bibciutadella@menorca.esA la Biblioteca infantil, a les 11.30 h.
12:00 Trobada del Grup Juvenil de Lectura
Trobada del Grup Juvenil de Lectura dinamitzat per Raquel de Manuel, al voltant del llibre «El vigilant en el camp de sègol»A la
Biblioteca Pública, a les 12 h.
18:00 Experiències en família: la lluna, nostra companya, amb Polaris Menorca
EXPERIÈNCIES EN FAMÍLIA: LA LLUNA, NOSTRA COMPANYAActivitat familiar a La Vall (Algaiarens), a 5 minuts de les platges, a la
seu de Polaris Menorca.Més info al contacte: polaris@polarismenorca.com
20:30 Concert de Figues d'un altre Paner - Folk Feminista
Cicle d'activitats amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere el pròxim 25 de novembre.7 NOV - 19h Palau
Saura'Una mirada global a les violències de gènere'ACUA, Càrites i Fons Menorquí de Cooperació. 14 NOV - 11h Palau Saura'Llum a
les violències masclistes a Menorca' + Performance 'No et moguis'Silviana Rodríguez, Aina Molina i Fàtima Anglada. 20 NOV - 19 h
Palau Saura'La reproducció de la violència sexual contra les dones i filletes en la pornografia' Mónica Alario.25 NOV - 17 h PLAÇA

Palau Saura'La reproducció de la violència sexual contra les dones i filletes en la pornografia' Mónica Alario.25 NOV - 17 h PLAÇA
DES BORN Concentració convocada per la CGT. 28 NOV - 20.30 h TEATRE SANT MIQUELConcert de Figues d'un altre Paner - Folk
FeministaGratuït. Inscripcions a carlagener@ajciutadella.org

20:30 Obra teatral "Aïllats" al Teatre municipal des Born
Obra teatral "Aïllats" al Teatre municipal des BornCercle Teatre presenta una tragicomèdia que pretén intrigar i divertir a parts iguals.
Nou personatges carismàtics, que es trobaran en un hotelet acabat d’inaugurar i que quedaran aïllats a causa de les inclemències del
temps, es veuran embolicats en un assassinat que els obligarà a reviure situacions doloroses del passat. En un ambient expectant i
misteriós, i, en alguns moments, fins i tot, divertit, hauran de fer front a la realitat “per dura que aquesta sigui” i mirar de resoldre
l’assassinat abans que hi hagi un altre mort que desbarati, encara més, la flamant inauguració de l’hotel Meloussa. Aquest muntatge
teatral ens apropa la intriga i el misteri més anglosaxó, però adaptat a la idiosincràtica vida menorquina. Desitjam que en gaudiu i que
ajudeu a mantenir la intriga de l’obra al públic que encara no l’ha vista.Preu de les entrades:- General: 10€- Amfiteatre: 5€S'obrirà la
venda d'entrades de manera simultània a taquilla i on-line a www.nanventura.es el dia 10 de novembre a les 11h.Venda d'entrades a
taquilla: a partir del 10 de novembre, els dimarts, de les 11h a les 13h; i els dijous, de les 19h a les 21h
29/11/2020
18:00 Observació astronòmica amb telescopis amb Polaris Menorca
OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA AMB TELESCOPISSessió completa d'astronomia en un dels cels més impressionants de Menorca, i
d'Europa!Tots els diumenges a les 18.00h a La Vall (Algaiarens), a 5 minuts de les platges, a la seu de Polaris Menorca.Activitat per a
qui vulgui fer un tour guiat del més destacat del cel nocturn, de la mà de guies qualificats i instrumental d'última generació.Preu de
l'entrada: 25€Contacte: polaris@polarismenorca.com
19:00 Obra teatral "Aïllats" al Teatre municipal des Born
Obra teatral "Aïllats" al Teatre municipal des BornCercle Teatre presenta una tragicomèdia que pretén intrigar i divertir a parts iguals.
Nou personatges carismàtics, que es trobaran en un hotelet acabat d’inaugurar i que quedaran aïllats a causa de les inclemències del
temps, es veuran embolicats en un assassinat que els obligarà a reviure situacions doloroses del passat. En un ambient expectant i
misteriós, i, en alguns moments, fins i tot, divertit, hauran de fer front a la realitat “per dura que aquesta sigui” i mirar de resoldre
l’assassinat abans que hi hagi un altre mort que desbarati, encara més, la flamant inauguració de l’hotel Meloussa. Aquest muntatge
teatral ens apropa la intriga i el misteri més anglosaxó, però adaptat a la idiosincràtica vida menorquina. Desitjam que en gaudiu i que
ajudeu a mantenir la intriga de l’obra al públic que encara no l’ha vista.Preu de les entrades:- General: 10€- Amfiteatre: 5€S'obrirà la
venda d'entrades de manera simultània a taquilla i on-line a www.nanventura.es el dia 10 de novembre a les 11h.Venda d'entrades a
taquilla: a partir del 10 de novembre, els dimarts, de les 11h a les 13h; i els dijous, de les 19h a les 21h

