Punt Cultural
Març 2017

01/03/2017
09:00 Segueix obert el termini per presentar originals al Saló Fotogràfic FotoBosco'17
Fins al 31 de març de 2017 està obert el termini de presentació d'obres per optar al XV Saló Fotogràfic FotoBosco'17, premi biennal
organitzat per la Unió d'Antics Alumnes Don Bosco de Ciutadella i que en aquesta edició té com a tema "Art, cultura, festes i tradicions
populars". Premis: 1.500 € (primer), 1.000 € (segon) i 500 € (tercer). El jurat podrà atorgar un accèssit de 250 € en material fotogràfic, a
la fotografia realitzada per un menor de 18 anys que per tècnica, art o qualitat, sigui mereixedora de la mateixa. Podeu consultar o
descarregau-vos les bases a través de l'enllaç de més avall.
11:30 Activitat del Punt Jove: bàsquet 3 x 3, torrada i dj Bass
A la plaça de l'Empordà. Organitzada per Injove, projecte de garantia juvenil "Cap d'Artrutx" i Punt Jove amb motiu del Dia de les Illes
Balears. Gratuït. Més informació: Punt Jove. C/ Mallorca, 67, baixos. 971 48 08 06 // 971 48 42 31 // joventut@ajciutadella.org
//puntjove@ajciutadella.org // Facebook Punt Jove Ciutadella.
02/03/2017
09:00 Bases Premi Teatre de Butxaca 2017
Fins al 9 d'abril de 2017 està obert el termini de presentació d'obres per optar a la segona edició del Premi Teatre de Butxaca 2017,
organitzat per l'associació de veïns Ciutadella Vella, l'associació de comerciants Ciutadella Antiga i Cercle Artístic. Dues modalitats:
una general i l'altra destinada al públic infantil i juvenil. El premi està dotat amb 200 € per a la millor obra en cada modalitat i les obres
guanyadores s'estrenaran durant el festival Teatre de Butxaca 2017. L'acció ha de transcórrer en qualsevol tipus d'escenari que es
pugui trobar a un lloc cèntric del nucli antic de Ciutadella (comerç, habitatge, dependències diverses, despatxos, aules, cases
senyorials,...) i es valorarà que l'acció no passi en bars ni restaurants. La representació de l'obra no pot durar més de 15 minuts i el
text ha d'estar escrit per a un màxim de 3 intèrprets, en llengua catalana o castellana. El text s'ha de presentar en un arxiu pdf, en lletra
Arial a cos 12. La presentació d'originals es pot fer via postal al Cercle Artístic (Pl. des Born, 19. 07760-Ciutadella de Menorca) o via
correu electrònic a l'adreça teatredebutxacaciutadella@gmail.com Podeu consultar o descarregau-vos les bases més avall.
10:30 Segueix oberta "La pintura nua" al Roser
Exposició amb obra de Matias Quetglas, organitzada pel Consell Insular de Menorca. Sala municipal d'exposicions El Roser, fins al 15
d'abril. Gratuït. Horari de visita: de dilluns a dissabte, de 10:30 a 13:30 h, i de 17:30 a 20:30 h.
03/03/2017
20:00 Conferència "La revolució menorquina de 1810"
A càrrec de Joan Pons Alzina, historiador. Organitzat per Moviment Actiu Ciutadellenc (MAC). Sala d'Actes Jeroni Marquès del Cercle
Artístic. Gratuït.
20:00 1r cicle de Cinema d'Autors Menorquins
Projecció de "Litterae" (84 minuts) de Jesús Villalta-Lora, i col·loqui sobre "Literatura i poesia en el món del cinema". Organitzat pel
Festival Internacional de Cinema de Menorca. Cinemes Canal Salat. Preu: 3 €.
23:30 Concert de Vegetarian Zombie
Actuació de Vegetarian Zombie (rock), al Jazzbah (pla de Sant Joan). Taquilla 5 € amb consumició mínima inclosa.
04/03/2017
11:30 L'hora del conte
Contes amb Les Titinarrarires. Casa de Cultura. Gratuït.
18:00 Tallerets de pràctiques teatrals: "El clown que viu dins tu"
Organitzat per Cercle Teatre i impartit per Maribel Silvent, a la Sala d'Audicions de l'annex de l'IES Josep M. Quadrado, fins a les 20 h.
Preu: 10 €/sessió. Inscripcions i informació: cercleteatre@gmail.com
19:00 Concert del Dia de les Illes Balears
A càrrec de la Banda de Música de Ciutadella, al Teatre de Ciutadella (Calós). Gratuït, però es requereix tenir entrada prèvia (es donen
a les Oficines del Consell Insular de Menorca de la plaça de la Catedral).
20:30 Festival de percussió Sambaleàricus
Amb la participació de les batucades Retrò de Ferreries, Batumba des Mercadal, Tremolartà d'Artà (Mallorca), Batukrac d'Alaró
(Mallorca), Saravá de Santa Maria (Mallorca) i Esclat de Ciutadella; i de Tic Tac Tac-Ón de Menorca (dansa, percussió flamenca),
Capoeira Menorca, Alumnes de Percussió del Conservatori de Música de Menorca, Per(pse)cussió (bateries), Factor Sorpresa
(exhibició de percussió) i La Xaranga del Xubec (SwingBalkanCircusBand). Plaça des Pins, fins a les 23 h aproximadament (en cas de

(exhibició de percussió) i La Xaranga del Xubec (SwingBalkanCircusBand). Plaça des Pins, fins a les 23 h aproximadament (en cas de
mal temps es farà a la Sala Polivalent del Canal Salat). Activitat inclosa dins la programació del Dia de les Illes Balears. Gratuït.

06/03/2017
20:30 Dilluns de Música de Joventuts Musicals de Ciutadella
Concert d'Andry Lemekh (flauta) i d'Ulyana Popovych (piano). Sala Pintor Torrent de l'església del Socors. Preus: gratuït per als socis
de JJMM, 2 € per als menors de 25 anys i 5 € entrada general.
07/03/2017
09:00 Bases XXXIV Concurs d'Imatge de les Festes de Sant Joan 2017
Fins al divendres 5 de maig de 2017 a les 14 h es poden presentar cartells originals per optar al XXIV Concurs d'Imatge de les Festes
de Sant Joan 2017, convocat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Es poden lliurar en mà o es poden remetre a: Ajuntament de
Ciutadella de Menorca. Regidoria de Cultura. Plaça des Born,15. 07760-Ciutadella de Menorca. I en tot cas han d'anar adreçades al
Jurat Qualificador del Concurs d'Imatge de les Festes de Sant Joan 2017. Premi únic de 500 € a la imatge guanyadora, que servirà per
fer el cartell de les festes de Sant Joan 2017 i per a altra propaganda impresa de les festes d'enguany, si es dona el cas. Les tècniques
són lliures, i s'ha de presentar en format vertical mida DIN A3, rígid, sense marc ni vidre. Les obres que es presentin han de dur
incorporat el text següent: Festes de Sant Joan 2017. Dies 18, 23 i 24 de juny. Ciutadella de Menorca. Per a més informació: 971 48
41 54 // cultura@ajciutadella.org // www.ajciutadella.org. Les bases es poden consultar o descarregar més avall.
09:00 Bases III Concurs de Poesia i d'Imatge per a l'Estampa de les Festes de Sant Joan 2017-2018
Fins al divendres 5 de maig de 2017 a les 14 h es poden presentar originals per optar al III Concurs de Poesia i d'Imatge per a
l'Estampa de les Festes de Sant Joan 2017-2018, convocat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Es poden lliurar en mà o es
poden remetre a: Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Regidoria de Cultura. Plaça des Born,15. 07760-Ciutadella de Menorca, i
sempre adreçades al Jurat Qualificador del Concurs de Poesia i d'Imatge per a l'Estampa de les Festes de Sant Joan 2017-2018.
Premi únic de 1.000 € a l'obra guanyadora (poema + imatge), que inclou la publicació del poema i de la imatge guanyadora com a
estampa de les festes de Sant Joan 2017 i el dret a ser autors de l'estampa (poema + imatge) de les festes de Sant Joan 2018 amb
una creació nova. La presentació física de l'obra (poema + imatge) s'ha de fer damunt paper o suport similar, que no ha de menester
ser rígid, amb un gramatge suficient per tal de facilitar la feina del Jurat Qualificador a l'hora de valorar-la i que, sempre guardant les
proporcions, coma màxim tengui una mida de 12 x 16 centímetres. Per a més informació: 971 48 41 54 // cultura@ajciutadella.org //
www.ajciutadella.org. Les bases es poden consultar o descarregar més avall.
08/03/2017
18:00 Tallers del programa Treball amb Famílies 2017
Inici del taller "Educant des d'una disciplina positiva. Sense premis ni càstigs", amb Maria Camila Puerta, psicòloga i experta en
disciplina positiva. Per a famílies amb fills de 0 a 6 anys. Casa de Cultura. Gratuït però requereix d'inscripció prèvia. Dies 8, 15, 22 i 29
de març i 5 d'abril, de 18 a 20 h. Inscripcions i més informació: Servei d'Educació de l'Ajuntament. 971 38 10 50 (extensió 345) // 628
244 187 // projecteseducatius@ajciutadella.org Per consultar el programa complert es pot clicar més avall.
20:00 Xerrada "Mindfullness: indispensable per una vida apacible i feliç"
A càrrec de Kelsang Dargyay, mestre Kadampa de meditació. Organitzat pel Centre Internacional de Retir Dharma Kadam a la Sala
d'Actes Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Gratuït.
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "La estación de las mujeres" (2015, 116 minuts), de Leena Yadav. VOS (hindi, anglès). Acció pel Dia de la
Dona. Cinemes Canal Salat.
09/03/2017
19:30 Projecció de fotografies comentada: "La fossa de Porreres"
Amb la presentació de José Antonio Ruiz i les intervencions de Maria Antònia Oliver i Pedro de Echave, de l'Associació per a la
Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca. Acte organitzat per CGT Balears. Casa de Cultura. Gratuït.
20:30 Cineclub de JJMM de ciutadella
Projecció de la pel·lícula "La estación de las mujeres" (2015, 116 minuts), de Leena Yadav. VOS (hindi, anglès). Acció pel Dia de la
Dona. Cinemes Canal Salat.
10/03/2017
18:00 Trobada del Grup Família i Lectura
A la Biblioteca infantil de la Casa de Cultura, fins a les 19 h. Gratuït (grup tancat).
20:00 Programa "Alternanits" al Punt Jove: taller de creació artística
Sessió de creació artística organitzada pel Punt Jove municipal de Ciutadella, al Punt Jove. Inclòs al programa "Alternanits". També el
dia 31 de març. Gratuït "Alternanits" és un programa insular d'oci alternatiu per a joves, coordinat per l'Institut de la Joventut de
Menorca amb el suport de tots els ajuntaments. Va dirigit a joves de 14 a 30 anys residents a Menorca i és gratuït, a Ciutadella a
través del Punt Jove municipal. Més informació i inscripcions: Punt Jove. C/ Mallorca, 67, baixos. 971 48 08 06 // Facebook Punt Jove
Ciutadella.
20:00 Xerrada "Palma: cap a l'urbanisme de la gent"
A càrrec d'Antoni Noguera, tinent de batlle de Model de Ciutat de l'Ajuntament de Palma, i de Gabriel Horrach, director d'Urbanisme de
l'Ajuntament de Palma. Sala d'Acte Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Gratuït.

23:30 Concert de The Flaming Shakers
Actuació de The Flaming Shakers (tribut a The Beatles), al Jazzbah (pla de Sant Joan).
11/03/2017
11:00 Barbacoa Carnaval Punt Jove as Pinaret
As Pinaret, fins a les 17 h. Activitat organitzada pel Punt Jove. Gratuït. Més informació: Punt Jove. C/ Mallorca, 67, baixos. 971 48 08
06 // 971 48 42 31 // joventut@ajciutadella.org //puntjove@ajciutadella.org // Facebook Punt Jove Ciutadella.
17:30 Cafè concert de l'Escola Municipal de Música i Dansa
A càrrec d'alumnes i professors de l'EMMD de Ciutadella. Sala d'activitats del Punt Jove. Gratuït.
18:00 Trobada del club de lectura vaDllibres
Sessió oberta al públic en general per comentar "Em dic Lycy Barton", d'Elizabeth Strout. Llibreria vaDllibres. Acte gratuït.
18:00 Trobada del Club de Lectura Juvenil
Sessió amb el llibre "George simplemente sé tu mismo", d'Alex Gino. Biblioteca infantil de la Casa de Cultura. Gratuït (activitat amb
inscripció prèvia).
19:00 Trobada del club de lectura "Plaça de Lletres"
Sessió oberta al públic en general per comentar "Escuchar Irán", de Patricia Almarcegui, amb la presència de l'autora. Sala d'Actes de
la Casa de Cultura. Gratuït.
19:30 Representació teatral: "El malentès"
Obra d'Albert Camus, a càrrec de Mô Teatre, dirigit per Jordi Odrí. Teatre de Ciutadella (Calós). Venda anticipada d'entrades (20% de
descompte): a Foto Hernando (Ses Voltes, 21), de 9.30 a 13:30 h i de 17 a 20 h.
20:00 Juntes cantem i contem
Actuacions d'Elisa Serna, Julia León i Maria Àngels Gornès. Sala d'Actes de l'IES Josep M. Quadrado. Activitat organitzada per la
CGT. Donatiu: 5 €.
21:00 Representació teatral: "Un tramvia anomenat desig"
Obra de Tennessee Williams amb l'adaptació i direcció de Sergi Baos. A càrrec d'El Somni Produccions i amb els actors Joan Manel
Vadell, Alexandra Palomo, Marga López i Rodo Gener. Sala Polivalent Canal Salat. Preu: 15 €. Venda anticipada d'entrades: a la Casa
de Cultura, de dimarts dia 7 a divendres dia 10 de març, de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 18.30 h, i 1 hora abans de la funció a la taquilla de
la Sala.
23:30 Ball amb The Swing Crusaders i Ángela Furquet
Actuació de The Swing Crusaders amb Ángela Furquet (swing), al Jazzbah (pla de Sant Joan). Cicle "Vine a ballar". Taquilla 5 € amb
consumició mínima inclosa.
15/03/2017
20:00 Conferència "Mindfulness. Indispensable para una vida apacible y feliz"
A càrrec de Kelsang Dargyay. Sala d'Actes Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Gratuït.
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Frágil equilibrio" (2016, 81 minuts), de Guillermo García López. VOS (castellà, francès, bambara, japonès).
Cinemes Canal Salat.
16/03/2017
09:00 Segueix obert el termini per presentar obres als Premis Amorós 2016
Fins al 31 de març de 2017 a les 14 h es poden presentar propostes per a la cinquena edició dels Premis Amorós 2016, convocats per
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a proposta de la Comissió Municipal de Patrimoni Històric, amb l'objectiu de fomentar i valorar
la conservació i la preservació de l'arquitectura del nucli històric de Ciutadella, protegides pel Pla Especial del Conjunt Històric. Dues
modalitats: premi a la millor obra de rehabilitació de façana d'edifici (diploma acreditatiu i import equivalent al total pagat com a impost
sobre construccions, instal·lacions i obres -ICIO- fins a un màxim de 1.000 €), i premi a la millor obra de rehabilitació integral d'edifici
(diploma acreditatiu i import equivalent al total pagat com a impost sobre construccions, instal·lacions i obres -ICIO- fins a un màxim de
2.000 €). Per optar a aquests premis, l'execució de les obres que s'hi presentin haurà d'haver finalitzat entre l'1 de gener i el 31 de
desembre de 2016. La presentació s'ha de fer a l'Ajuntament dins el termini previst i d'acord amb les bases i un full d'inscripció
específic, que podeu consultar o descarregar-vos més avall.
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Frágil equilibrio" (2016, 81 minuts), de Guillermo García López. VOS (castellà, francès, bambara, japonès).
Cinemes Canal Salat.
17/03/2017
20:00 Conferència "Internet negre. Com evitar que els nostres fills estiguin en risc"
A càrrec de Pere Cervantes, escriptor i subinspector de la Policia Nacional responsable del grup de delictes tecnològics de Castelló.
Sala d'Actes Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Gratuït.
23:30 Concert de Cala Vento

Actuació de Cala Vento (rock), al Jazzbah (pla de Sant Joan). Taquilla 5 € amb consumició mínima inclosa.

18/03/2017
12:00 Temporada Simfònica a Menorca
Actuació "Simfònica en petit" de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, amb Gina Nicola (violí), Francisco Sard (viola), Emmanuel
Bleusse (violoncel), Philip Dawson (contrabaix), Juan José Pardo (clarinet) i Javier Arnal (oboè). Casa de Cultura. Gratuït.
18:00 Activitat del Punt Jove: Torneig FIFA '16
Al Punt Jove de Ciutadella. Torneig de "PlayStation" FIFA '16, individual i per parelles, per a joves de 14 a 21 anys. Gratuït. Més
informació: Punt Jove. C/ Mallorca, 67, baixos. 971 48 08 06 // 971 48 42 31 // joventut@ajciutadella.org //puntjove@ajciutadella.org //
Facebook Punt Jove Ciutadella.
18:00 Concert de l'orquestra infantil de corda de l'EEMMD
A càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Ciutadella, a la sala d'audicions de l'annex de l'IES Josep M.
Quadrado. Gratuït.
19:00 Presentació del llibre "Tres minutos de color"
Novel·la negra escrita per Pere Cervantes (editorial Alrevés). L'acte contarà amb la presència de l'autor. Llibreria vaDllibres. Gratuït.
19:30 Concert pedagògic de l'orquestra de corda de l'EMMD
A la sala d'audicions de l'annex de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
19/03/2017
12:00 Concert vermut amb Cala Joia
Actuació de Cala Joia, al bar de Calós. Ho organitza la Unió d'Antics Alumnes Don Bosco de Ciutadella. Entrada gratuïta.
20/03/2017
20:30 Dilluns de Música de Joventuts Musicals de Ciutadella
Concert a c&agrave;rrec d'Alejandro Cantos (tromb&oacute;) i Enrique Escart&iacute;n (piano). Sala Pintor Torrent de l'esgl&eacute;sia
del Socors. Preus:&nbsp;gratu&iuml;t per als socis de Joventuts Musicals de Ciutadella, 2 &euro; per als menors de 25 anys i 5 &euro;
entrada general.<br />
21/03/2017
09:00 Bases XLII Premi Born de Teatre 2017
Fins al 9 de juny de 2017 està obert el termini de presentació d'obres per optar a la XLII edició del Premi Born de Teatre 2017,
convocat per la societat cultural Cercle Artístic, amb el patrocini de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, el Consell Insular de
Menorca, el Govern de les Illes Balears i l'Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música. Premi únic de 14.000 € al text
guanyador i l'edició de l'obra en les quatre llengües oficials de l'Estat espanyols. Els textos es poden presentar en català o en castellà
a: Secretaria del Cercle Artístic. XLII Premi Born de Teatre 2017. Plaça des Born, 19. 07760-Ciutadella de Menorca. L'obra premiada i
el nom de la persona autora es faran públics el dia 28 d'octubre de 2017. Podeu obtenir més informació, consultar o descarregar-vos
les bases més avall.
09:00 Bases III Residències de Creació Teatral
Fins al 9 de juny de 2017 està obert el termini de presentació de projectes i muntatges teatrals per optar a la III edició de la Residència
de Creació Teatral convocada per la societat cultural Cercle Artístic en el marc de la celebració del XLII Premi Born de Teatre
2017.Adreçat a companyies teatrals, i per a projectes i muntatges teatrals col·lectius de tot l'Estat espanyol. S'han de presentar, fins al
9 de juny de 2017, projectes teatrals per a muntatges de textos clàssics, muntatge de textos contemporanis, muntatges de nova
dramatúrgia (original i adaptada) i muntatge de creació col·lectiva. Els projectes es poden presentar en format PDF a l'adreça
premiborndeteatre@gmail.com. L'adjudicació de la Residència es donarà a conèixer el 10 de juliol de 2017 i s'haurà de desenvolupar
entre el 12 i el 26 d'octubre de 2017 a Ciutadella de Menorca. Podeu obtenir més informació, consultar o descarregar-vos les bases
més avall.
22/03/2017
20:00 Cicle de conferències "Observar la cultura des de Ciutadella"
"Fent crònica al món. La irrupció de la realitat en les formes culturals. Svetlana Aleksiévitx. Premi Nobel 2016", sisena de les
conferències del cicle "Observar la cultura des de Ciutadella" a càrrec de Patricia Almarcegui. Biblioteca Àngel Ruiz i Pablo del Cercle
Artístic. Gratuït. Amb un total de 9 conferències, una mensual, el cicle és un espai en el qual l'escriptora i resident a Ciutadella Patricia
Almarcegui pretén exposar i debatre diferents aspectes culturals, com la literatura, pintura, cinema, música i altres disciplines, a través
de temes que han estat objectes de la seva investigació i amb una aproximació a partir de les últimes revisions i debats.
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Frantz" (2016, 113 minuts), de François Ozon. VOS (francès, alemany). Cinemes Canal Salat.
23/03/2017
19:15 Ballet al cinema: "El sueño de una noche de verano"
Retransmissió en directe de "El sueño de una noche de verano", de Felix Mendelssohnn, des de La Bastilla de París. Cinemes Canal
Salat.
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella

Projecció de la pel·lícula "Frantz" (2016, 113 minuts), de François Ozon. VOS (francès, alemany). Cinemes Canal Salat.

24/03/2017
16:00 Activitat del Punt Jove: "Weekend Urban Arts"
Del 24 al 26 de març a l'alberg Sa Vinyeta. Proposta de cap de setmana per a joves de 14 a 17 anys, amb l'oportunitat d'acostar-se a
diverses disciplines artístiques conegudes com a arts urbanes, i on hi tenen cabuda expressions plàstiques com el "graffiti", la música
dj, hip hop o rap, la dansa "street dance" o "break dance", i també els esports de carrer ("parkour"). Organitzat per INJOVE i Consell
Insular de Menorca. Més informació: Punt Jove. C/ Mallorca, 67, baixos. 971 48 08 06 // 971 48 42 31 // joventut@ajciutadella.org
//puntjove@ajciutadella.org // Facebook Punt Jove Ciutadella.
19:00 Conferència "La introducció de noves espècies animals i vegetals, de la prehistòria a l'actualitat"
A c&agrave;rrec de Pere Fraga, bot&agrave;nic, i Dami&agrave; Ramis, arque&ograve;leg. Inclosa dins el programa &quot;Som
Talai&ograve;tics?&quot; de la candidatura de la Menorca Talai&ograve;tica a Patrimoni Mundial. Sala d'Actes de la Casa de Cultura.
Gratu&iuml;t.<br />
20:00 Presentació de la Publicació des Born 25: "Menorca entre fenicis i púnics"
A càrrec dels seus coordinadors, Fernando Prados i Helena Jiménez. Publicació fruit de les XIII Jornades de Recerca Històrica de
Menorca: "Menorca y las Baleares entre fenicios y púnicos" de l'any 2015. Sala d'Actes Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Gratuït.
23:00 Presentació del XIX Menorca Jazz Primavera 2017
Concert de Llibert Fortuny (saxo), a la sala Jazzbah del port de Ciutadella. Entrada a taquilla 5 € amb consumició mínima inclosa.
Actuació inclosa a la programació del XIX Menorca Jazz Primavera 2017, que es presentarà oficialment amb aquest concert.
25/03/2017
09:00 Tercera etapa de la Volta a Menorca pel Camí de Cavalls del Punt Jove
Sortida de la tercera etapa de la Volta a Menorca pel Cam&iacute; de Cavalls que s'ha organitzat des del Punt jove municipal de
Ciutadella, que anir&agrave; de Ma&oacute; as Grau. Inscripcions obertes (gratu&iuml;t per a joves de 14 a 21 anys).<br /><br
/>&nbsp;M&eacute;s informaci&oacute;: Punt Jove. C/ Mallorca, 67, baixos. 971 48 42 31 // 971 48 08 06 // Facebook Punt Jove
Ciutadella // joventut@ajciutadella.org // puntjove@ajciutadella.org<br /><br />
19:00 Trobada del club de lectura "Plaça de Lletres"
Sessió oberta al públic en general per comentar el llibre "Les generacions espontànies", de Mar Bosch Oliveras, amb la presència de
l'autora. Sala d'Actes de la Casa de Cultura. Gratuït.
26/03/2017
18:00 Concert de Primavera de l'EMMD
A càrrec dels alumnes de tercer i quart de Música i Moviment de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Ciutadella. Dues actuacions:
a les 18 h i a les 19:30 h. Teatre de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït.
29/03/2017
12:00 Art al carrer: inauguració de l'exposició "Gènesi" de Sebastiao Salgado
Al Camí de Baix, del 29 de març a l'11 de maig. Exposició produïda per Obra Social La Caixa, i comissariada per Lélia Wanick
Salgado. Gratuït. Visites guiades per al públic en general: dissabtes a les 18 h, i diumenges a les 12 h. Sense reserva prèvia. Punt de
trobada: inici de l'exposició. Gratuït. Visites escolars i altres grups: de dilluns a divendres, a les 10, 11 i 12 h, amb cita prèvia telefonant
al 902 906 666. Gratuït.
20:00 Presentació del llibre "Ambaixador de Catalunya a Alemanya"
Amb la pres&egrave;ncia de l'autor, Til Stegmann, i tamb&eacute; amb la intervenci&oacute; de Joan F. L&oacute;pez Casasnovas.
Llibreria vaDllibres. Gratu&iuml;t.<br />
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella: cicle "Història del Cinema"
Projecció de la pel·lícula "J'accuse" (1919, 166 minuts), d'Abel Gance. Cicle "Història del Cinema": Impressionisme francès. En
col·laboració amb l'Ajuntament de Ciutadella. Cinemes Canal Salat. Gratuït.
30/03/2017
20:00 Conferència "Alèrgia: què en sabem? com la tractam? com esteim a Menorca?"
A càrrec del doctor César Elías Tudurí, cap de la Unitat d'Alèrgia de la Clínica Corachan de Barcelona. Inclosa dins el cicle de
conferències de salut de la Unió d'Antics Alumnes Don Bosco de Ciutadella. Sala de Música (Pati del col·legi Salesià). Gratuït.
20:15 Òpera al cinema: "Madama Butterfly"
Retransmissió en directe de "Madama Butterfly", de Giacomo Puccini, des de la Royal Opera House de Londres. Cinemes Canal Salat.
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella: cicle "Història del Cinema"
Projecció de la pel·lícula "J'accuse" (1919, 166 minuts), d'Abel Gance. Cicle "Història del Cinema": Impressionisme francès. En
col·laboració amb l'Ajuntament de Ciutadella. Cinemes Canal Salat. Gratuït.
31/03/2017
19:00 Presentació del llibre "Si són Flors"
Poemari escrit per Miquel Bezares. L'acte comptar&agrave; amb la pres&egrave;ncia de l'autor i d'Ismael Pelegr&iacute;. Llibreria
vaDllibres. Gratu&iuml;t.<br />

vaDllibres. Gratu&iuml;t.<br />

20:00 Xerrada/tertúlia "Comunicació pacífica i llengua des del cor"
A c&agrave;rrec de Muntanya Q. R., natur&ograve;pata i terapeuta d'investigaci&oacute;. Sala d'Actes de la Casa de Cultura.
Gratu&iuml;t.<br />
20:00 Presentació del llibre "Entre l'honor i la fidelitat"
Novel·la històrica escrita per Jaume Sastre Moll, historiador. Sala d'Actes Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Gratuït.
23:30 Segona temporada de Karaoke Band
Actuació de Karaoke Band: karaoke amb banda tocant en directe les cançons més emblemàtiques dels 70, 80, 90 i actuals, en català,
castellà i anglès, al Jazzbah (pla de Sant Joan). Taquilla 5 € amb consumició mínima inclosa.

