Punt Cultural
Gener 2019

01/01/2019
00:30 Gran Festa de Cap d'Any al Teatre del Casino 17 de Gener
Organitzada pel Casino 17 de Gener. Entrades: 10 € amb consumició. Aforament limitat. Socis gratuït. Venda anticipada d'entrades i
reserva de taula (+ 3€ per persona) previ pagament al bar del Casino 17 de Gener, de dilluns a divendres de 20 a 21 h. Més
informació: 676 934 612.
02/01/2019
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Tres caras" (2018, 100 minuts), de Jafar Panahi. VOSE (persa, azerbaijaní). Cinemes Canal Salat.
03/01/2019
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Tres caras" (2018, 100 minuts), de Jafar Panahi. VOSE (persa, azerbaijaní). Cinemes Canal Salat.
04/01/2019
20:00 Inauguració de l'exposició de maquetes de carruatges i fars de Sisco Moll
A l'Espai d'Art Xec Coll. Fins al 26 de gener. Gratuït.
05/01/2019
19:00 Desfilada dels Reis Mags d'Orient
Sortida de la rotonda del Cavall. Farà l'itinerari tradicional i visitarà, entre altres llocs, l'Ajuntament i la Catedral. Gratuït.
08/01/2019
10:30 Prorrogada una setmana l'exposició "Josep Vives Campomar. La quietud de les coses"
Sala municipal d'exposicions El Roser. Fins al 12 de gener de 2019. Gratuït.Horari de visita: de dilluns a dissabte, de 10:30 a 13 h i de
17:30 a 21 h. Diumenges i festius tancat.
09/01/2019
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Dogman" (2018, 103 minuts), de Matteo Garrone. VOSE (italià). Cinemes Canal Salat.
10/01/2019
19:00 Taula rodona "Conversa sobre els cavalls menorquins: entre l'art i l'ecosistema"
Acte inclòs dins les activitats paral·leles de l'exposició "Ells i nosaltres" d'Es Baluard, Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma.
Amb la participació de Mariona Fernández, gestora cultural i responsable de Talleres Islados; Virgina Torrego, artista; Josep Marquès
Oleo, representant de l'Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls Menorquins; i Nekane Aramburu, directora d'Es Baluard i
comissària de la mostra. Organitzat per Es Baluard. A Can Saura. Gratuït.
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Dogman" (2018, 103 minuts), de Matteo Garrone. VOSE (italià). Cinemes Canal Salat.
11/01/2019
09:00 Obert el termini d'inscripció a la desfilada de carrosses del Carnaval 2019
Les modalitats en què es pot participar són les següents: A-Carrosses, B-Comparsa primera, C-Comparsa segona i D-Disfressa
individual o parella. El termini per presentar el full d'inscripció degudament emplenat finalitza el dia 15 de febrer de 2019 a les 14 h. La
sortida de la desfilada es realitzarà el diumenge 3 de març a les 17:30 h des de la plaça des Born, just davant l'Ajuntament.
16:00 "Prevenint l'oblit. Detecció primerenca de la malaltia d'alzheimer" (1)
Diferències entre malaltia d'alzheimer i canvis típics relacionats amb l'envelliment. A càrrec de l'Associació de Familiars de Malalts
d'Alzheimer de Menorca (AFAM). Al Club Democràtic de Jubilats de Ciutadella. Gratuït.
20:00 Conferència "La projecció de Pompeu Fabra a Menorca, Mallorca i Eivissa"
A càrrec de Josefina Salord, filòloga i presidenta del Consell Científic de l'Institut Menorquí d'Estudis. Organitzat pel Cercle Artístic.
Sala Gran de Can Saura. Gratuït.

Sala Gran de Can Saura. Gratuït.

12/01/2019
13:00 Encesa de talaiots pels Drets Humans
A diversos jaciments talaiòtics de Menorca. Acció simultània amb altres llocs del Mediterrani: Illes Balears, Quios, nord d'Àfrica.
Organitzat pel Consell Insular de Menorca. Gratuït. Per participar-hi: talaiotspelsdretshumans@gmail.com o 679 570 372
19:00 Concert de The Binigaus Band
Actuació de The Binigaus Bans, al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada 5 € a taquilla.
13/01/2019
09:00 Excursió al poblat talaiòtic de Son Catlar
Lloc de trobada: aparcament de cala en Turqueta, amb sortida a peu a les 9.30 h (dificultat mitjana-baixa) acompanyats per membres
del GOB. A partir de les 11:30 h, visita guiada al poblat talaiòtic de Son Catlar i degustació de productes ecològics de Menorca. A les
12 h, demostració de tir amb fona, a càrrec de la Unió Excursionista de Menorca. Tornada opcional amb autobús (gratuït) fins a
l'aparcament de cala en Turqueta a partir de les 13.30 h. Activitat inclosa dins el programa institucional del Consell Insular de Menorca
per la Diada del Poble Menorca.
09:30 18 Trobada de Vela Llatina i Barques Clàssiques Diada del Poble de Menorca
A la Caseta de Comandància del port s’hi farà la concentració de barques, que sortiran a navegar a partir de les 10:15 h. A les 14 h hi
haurà dinar i lliurament de records. Organitzat per Amics de la Mar de Menorca i Consell Insular de Menorca. Gratuït. Els interessats
en apuntar-se a la navegada i/o al dinar poden contactar (abans del 9 de gener) amb Amics de la Mar de Menorca a través del correu
amicsdelamar@gmail.com i/o el telèfon 610 837 383.
15/01/2019
19:00 Inauguració de l'exposició "Joana de Vigo i Squella. Una nom de dona per a la sala d'actes de la Casa de Cultura"
Exposició de manuscrits i llibres de la il·lustrada enciclopedista de Ciutadella (1779-1855). Per primera vegada, la mostra reunirà llibres
d'època il·lustrada traduïts per l'autora, provinents de la Biblioteca Delàs-Vigo, i originals manuscrits de les traduccions, propietat de
l'Arxiu Diocesà de Menorca. Hi intervendran la professora Josefina Salord i una representació del CEIP Pere Casasnovas. A l'entrada
de la Casa de Cultura. L'exposició romandrà oberta fins al 4 de febrer. Gratuït.
20:00 Presentació del llibre "Menorca, cocina con historia"
Organitzat pel Casino 17 de Gener i l'associació Fra Roger Gastronomia i Cultura. Sala d'Actes del Casino 17 de Gener. Gratuït.
20:30 Òpera al cinema: Gala d'òpera
Retransmissió en diferit des del Festpielhaus de Baden Baden, amb Jonas Kaufmann i Ekaterina Gubanova entre els intèrprets i
dirigida per Marco Armiliato. Cinemes Canal Salat.
16/01/2019
16:00 15ª Fira de Sant Antoni 2019 (dia 1)
Obertura de la 15ª Fira de Sant Antoni, a la Contramurada, a la zona entre el carrer de Pere Martorell i el Molí del Comte, fins a les 22
h. Venda de productes alimentaris i d’artesania, i també relacionats amb oficis tradicionals i manuals. Organitzat per l’Ajuntament de
Ciutadella. Entrada gratuïta. Els dies d'obertura de la 15ª Fira de Sant Antoni 2019 són el dimecres 16 de gener de 16 a 22 h; els dijous
17, divendres 18 i dissabte 19 de gener de 10 a 22 h; i el diumenge 20 de gener de 10 a 15 h.
19:00 Acte institucional amb motiu de la Diada de Sant Antoni
Al Saló Gòtic de l'Ajuntament. Obertura de l'acte per l'alcaldessa i proclamació de Pilar Benejam com a Filla Il·lustre de Ciutadella.
Gratuït.
17/01/2019
09:00 Mercat tradicional a la plaça de Sant Antoni
Al llarg del matí, mercat de dàtils i taronges, i rifa del porc. Entrada gratuïta.
10:00 15ª Fira de Sant Antoni 2019 (dia 2)
Obertura de la 15ª Fira de Sant Antoni, a la Contramurada, a la zona entre el carrer de Pere Martorell i el Molí del Comte, fins a les 22
h. Venda de productes alimentaris i d’artesania, i també relacionats amb oficis tradicionals i manuals. Organitzat per l’Ajuntament de
Ciutadella. Entrada gratuïta. Els dies d'obertura de la 15ª Fira de Sant Antoni 2019 són el dimecres 16 de gener de 16 a 22 h; els dijous
17, divendres 18 i dissabte 19 de gener de 10 a 22 h; i el diumenge 20 de gener de 10 a 15 h.
11:00 Missa i processó dels Tres Tocs
Missa Solemne a la Santa Església Catedral Basílica de Menorca, i seguidament tindrà lloc la processó dels Tres Tocs. Els regidors
que sortiran dalt cavall són Sebastià Servera Moll (que durà el penó), Pepe Negrete Caballero i Sandra Moll Taltavull. El regidor que
donarà els Tres Tocs a la plaça de ses Palmeres és Joan Carrasco Domingo. A partir de les 14 h, visita al Geriàtric Municipal per part
de la Corporació i autoritats. Gratuït.
13:00 Concert vermut al Casino amb l'actuació musical en directe de Joss
Al bar del Casino 17 de Gener. Entrada gratuïta.
17:00 Beneïda d'animals, ballades i torrada popular

Beneïda d'animals, davant el Casino 17 de Gener, organitzat pel Casino 17 de Gener amb la col·laboració de la parròquia de Sant
Francesc de Ciutadella. A continuació, ballades folklòriques amb el Grup Folklòric Tramontana (18 h) i torrada popular amb la
col·laboració de l'A.E. Sant Antoni M. Claret (18:30 h). Entrada gratuïta.

18/01/2019
10:00 15ª Fira de Sant Antoni 2019 (dia 3)
Obertura de la 15ª Fira de Sant Antoni, a la Contramurada, a la zona entre el carrer de Pere Martorell i el Molí del Comte, fins a les 22
h. Venda de productes alimentaris i d’artesania, i també relacionats amb oficis tradicionals i manuals. Organitzat per l’Ajuntament de
Ciutadella. Entrada gratuïta. Els dies d'obertura de la 15ª Fira de Sant Antoni 2019 són el dimecres 16 de gener de 16 a 22 h; els dijous
17, divendres 18 i dissabte 19 de gener de 10 a 22 h; i el diumenge 20 de gener de 10 a 15 h.
18:00 Conferència "Símptomes psicològics i del comportament en la malaltia d'Alzheimer"
A càrrec de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Menorca (AFAM). Dins el cicle "Prevenint l'oblit. Detecció primerenca
de la malaltia d'Alzheimer". Per parlar de les diferències entre malaltia d'Alzheimer i canvis típics relacionats amb l'envelliment. Club
Democràtic de Jubilats de Ciutadella (Camí de Maó, 9/11). Gratuït.
19:30 Conferència "Acompanyament emocional a la infància. Una mirada amorosa"
A càrrec de Pilar Camps, psicòloga gestalt. Sala Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura. Gratuït. Adreçada a pares, mares,
mestres i/o persones que estiguin interessades en la relació amb els infants i que tenguin ganes d'acompanyar des del cor (inclou
presentació formació). Acompanyar les emocions dels infants és un camí que ens prepara per conèixer les nostres virtuts i limitacions
amb més profunditat. És un regal i una oportunitat que convida a mirar-nos i prendre consciència d'allò que som i d'allò que volem
transformar. Així, enfocar la mirada en un acompanyament respectuós. Més informació: campsgomezpilar@gmail.com // 665 645 275
20:00 Conferència "La menopausa: part de la vida hormonal de la dona"
A càrrec de Marta Seguí, fisioterapeuta especialitzada en reeducació del sòl pelvià. Organitzat pel Cercle Artístic. Sala Gran de Can
Saura. Gratuït.
20:00 Conferència "Els corsaris menorquins durant la segona dominació britànica"
A càrrec de Marc Pallicer Benejam, historiador. Sala d'Actes del Casino 17 de Gener. Gratuït.
19/01/2019
10:00 15ª Fira de Sant Antoni 2019 (dia 4)
Obertura de la 15ª Fira de Sant Antoni, a la Contramurada, a la zona entre el carrer de Pere Martorell i el Molí del Comte, fins a les 22
h. Venda de productes alimentaris i d’artesania, i també relacionats amb oficis tradicionals i manuals. Organitzat per l’Ajuntament de
Ciutadella. Entrada gratuïta. Els dies d'obertura de la 15ª Fira de Sant Antoni 2019 són el dimecres 16 de gener de 16 a 22 h; els dijous
17, divendres 18 i dissabte 19 de gener de 10 a 22 h; i el diumenge 20 de gener de 10 a 15 h.
11:00 Jocs i tallers populars i tradicionals de Menorca
A càrrec d'Es Xivit. A la plaça de les Palmeres, fins a les 13 h. Organitzat per l'Ajuntament. Gratuït.
19:00 Concert de Purple Head
Actuació de Purple Head (Tribut a Deep Purple), al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada 10 € a taquilla, 7 € anticipada (a Codetickets).
19:00 Presentació del documental "25 anys fent camí. Menorca Reserva de Biosfera"
Organitzat per l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca i el Consell Insular de Menorca. Can Saura. Gratuït.
21:00 Representació teatral "Recreo", de Manuel Veiga (Premi SGAE 1997)
A càrrec de la companyia Xàfec Teatre, dirigida per Pitus Fernàndez. Teatre del Casino 17 de Gener. Preu: 12 € (general), 10 € (socis
del Casino 17 de Gener).
20/01/2019
10:00 15ª Fira de Sant Antoni 2019 (dia 5)
Obertura de la 15ª Fira de Sant Antoni, a la Contramurada, a la zona entre el carrer de Pere Martorell i el Molí del Comte, fins a les 15
h. Venda de productes alimentaris i d’artesania, i també relacionats amb oficis tradicionals i manuals. Organitzat per l’Ajuntament de
Ciutadella. Entrada gratuïta. Els dies d'obertura de la 15ª Fira de Sant Antoni 2019 són el dimecres 16 de gener de 16 a 22 h; els dijous
17, divendres 18 i dissabte 19 de gener de 10 a 22 h; i el diumenge 20 de gener de 10 a 15 h.
11:00 Espectacle eqüestre de Sant Antoni
Organitzat pel Club Hípic Ciutadella a les seves instal·lacions. Gratuït.
21/01/2019
09:30 Reobertura de les Pedreres de s'Hostal
Després de les vacances nadalenques (tancat del 22 de desembre al 20 de gener), les Pedreres de s'Hostal tornen a obrir-se a les
visites. Obert cada dia, de 9:30 a 14:30 h. Camí Vell, km 1.
22/01/2019
19:45 Òpera al cinema: "La dama de picas"
Retransmissió en directe de l'òpera "La dama de picas", de Piotr Ilich Tchaikovsky, des de la Royal Opera House de Londres. Cinemes
Canal Salat.

23/01/2019
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "The guilty" (2018, 85 minuts), de Gustav Möller. VOSE (danès). Cinemes Canal Salat.
24/01/2019
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "The guilty" (2018, 85 minuts), de Gustav Möller. VOSE (danès). Cinemes Canal Salat.
25/01/2019
18:00 Conferència "Comunicació amb la persona amb Alzheimer"
A càrrec de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Menorca (AFAM). Dins el cicle "Prevenint l'oblit. Detecció primerenca
de la malaltia d'Alzheimer". Per parlar de les diferències entre malaltia d'Alzheimer i canvis típics relacionats amb l'envelliment. Club
Democràtic de Jubilats de Ciutadella (Camí de Maó, 9/11). Gratuït.
20:00 Activitat "Europa connecta amb Ciutadella: projecció de curtmetratges #EUandME i diàleg ciutadà sobre el futur de la
UE"
Hi intervindran Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona; Inés Garrell, directora del Festival
de Cinema de Menorca; i Rosa Maria Cañameras, directora del Centre Balears Europa. Organitzat per la Comissió Europea, Centre
Balears Europa-Europe Direct Illes Balears i Festival de Cinema de Menorca. Sala Gran de Can Saura. Gratuït.
20:30 Activitat "Migracions: el que no veuràs a la TV"
Amb les conferències "Externalización de las fronteras y geopolíticas" a càrrec de Sani Ladan (Camerún) i "Situació de vulnerabilitat de
les persones migrants a Menorca" a càrrec de Dani Martín. Sala d'actes Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura. Gratuït.
Organitzat per Càritas Diocesana de Menorca, A Menorca som refugiats, VOLS voluntariat solidari, Secretariat Diocesà de Missions de
Menorca i Fons Menorquí de Cooperació.
26/01/2019
11:30 "Improaventures" a la Casa de Cultura
A càrrec de Malu Morro. Organitzat per la Biblioteca Pública municipal. Sala Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura. Gratuït.
19:00 Karaokeband en directe
Karaoke amb banda de sis músics en directe i on a la cançó la tria el públic, al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada gratuïta.
21:00 XLVI edició del concurs "Ciutadellencs de s'Any"
Gala i lliurament dels diferents fabiols. Teatre del Casino 17 de Gener.
29/01/2019
09:00 Segueix obert el termini d'inscripció a la desfilada de carrosses del Carnaval 2019
Les modalitats en què es pot participar són les següents: A-Carrosses, B-Comparsa primera, C-Comparsa segona i D-Disfressa
individual o parella. El termini per presentar el full d'inscripció degudament emplenat finalitza el dia 15 de febrer de 2019 a les 14 h. La
sortida de la desfilada es realitzarà el diumenge 3 de març a les 17:30 h des de la plaça des Born, just davant l'Ajuntament.
30/01/2019
19:45 Òpera al cinema: "La traviata"
Retransmissió en directe de l'òpera "La traviata", de Giuseppe Verdi, des de la Royal Opera House de Londres. Cinemes Canal Salat.
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella: cicle "Història del Cinema"
Projecció de la pel·lícula "Muerte de un ciclista" (1955, 88 minuts), de Juan Antonio Bardem. Cicle "Història del cinema". VOE.
Cinemes Canal Salat. Gratuït (fins al límit d'aforament de la sala).
31/01/2019
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella: cicle "Història del Cinema"
Projecció de la pel·lícula "Muerte de un ciclista" (1955, 88 minuts), de Juan Antonio Bardem. Cicle "Història del cinema". VOE.
Cinemes Canal Salat. Gratuït (fins al límit d'aforament de la sala).

