Punt Cultural
Novembre 2018

01/11/2018
09:00 Ciutadella Walking Festival: ruta pel Camí de Cavalls d'Ets Alocs a Cala Morell (16,5 km)
De les 9 h a les 16.45 h. Punt de sortida i arribada Sala Polivalent Canal Salat. Preu: 5 €. L'objectiu d'aquest Ciutadella Walking
Festival, organitzat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, és potenciar el senderisme com a element desestacionalitzador més
enllà de la temporada estival, i té vocació de convertir-se amb els anys en un esdeveniment internacional. Enguany es celebra de l'1 al
4 de novembre de 2018 i inclou també activitats de rutes (llargues, curtes i temàtiques) i tallers. En ser el primer any, les tarifes de les
activitats són populars: 5 € per a les excursions i tallers. Les excursions inclouen transport en autobús sempre que sigui necessari. Les
places són limitades. Cada participant haurà de dur la seva aigua i avituallament. Aquest esdeveniment combina tallers, excursions i
passejades a la natura, així com gaudir de la cultura, la gastronomia, la història de l'illa i el Camí de Cavalls. Més informació:
www.ciutadellawalkingfestival.com. Inscripcions per correu electrònic a rutasmenorca@gmail.com, telefonant o via Whatsapp al telèfon
685 747 308, o a la Sala Polivalent Canal Salat des de dia 31 d'octubre de 9 a 18:30 h.
10:00 Ciutadella Walking Festival: ruta geològica d'Algaiarens a Cala Morell
De les 10 h a les 14:20 h. Guiada per Agustí Rodríguez, del Centre de Geologia de Menorca. Punt de sortida i arribada Sala Polivalent
Canal Salat. Preu: 5 €. L'objectiu d'aquest Ciutadella Walking Festival, organitzat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, és
potenciar el senderisme com a element desestacionalitzador més enllà de la temporada estival, i té vocació de convertir-se amb els
anys en un esdeveniment internacional. Enguany es celebra de l'1 al 4 de novembre de 2018 i inclou també activitats de rutes
(llargues, curtes i temàtiques) i tallers. En ser el primer any, les tarifes de les activitats són populars: 5 € per a les excursions i tallers.
Les excursions inclouen transport en autobús sempre que sigui necessari. Les places són limitades. Cada participant haurà de dur la
seva aigua i avituallament. Aquest esdeveniment combina tallers, excursions i passejades a la natura, així com gaudir de la cultura, la
gastronomia, la història de l'illa i el Camí de Cavalls. Més informació: www.ciutadellawalkingfestival.com. Inscripcions per correu
electrònic a rutasmenorca@gmail.com, telefonant o via Whatsapp al telèfon 685 747 308, o a la Sala Polivalent Canal Salat des de dia
31 d'octubre de 9 a 18:30 h.
10:45 Ciutadella Walking Festival: ruta per Algaiarens i sa Bassa verda (8,2 km)
De les 10:45 h a les 14:45 h. Punt de sortida i arribada Sala Polivalent Canal Salat. Preu: 5 €. L'objectiu d'aquest Ciutadella Walking
Festival, organitzat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, és potenciar el senderisme com a element desestacionalitzador més
enllà de la temporada estival, i té vocació de convertir-se amb els anys en un esdeveniment internacional. Enguany es celebra de l'1 al
4 de novembre de 2018 i inclou també activitats de rutes (llargues, curtes i temàtiques) i tallers. En ser el primer any, les tarifes de les
activitats són populars: 5 € per a les excursions i tallers. Les excursions inclouen transport en autobús sempre que sigui necessari. Les
places són limitades. Cada participant haurà de dur la seva aigua i avituallament. Aquest esdeveniment combina tallers, excursions i
passejades a la natura, així com gaudir de la cultura, la gastronomia, la història de l'illa i el Camí de Cavalls. Més informació:
www.ciutadellawalkingfestival.com. Inscripcions per correu electrònic a rutasmenorca@gmail.com, telefonant o via Whatsapp al telèfon
685 747 308, o a la Sala Polivalent Canal Salat des de dia 31 d'octubre de 9 a 18:30 h.
12:30 Ciutadella Walking Festival: taller de mindfullness "Trails for peace", del Castell de Sant Nicolau a Santandria
De les 12:30 h a les 17 h. Guiat per Jimmy Pons. Punt de sortida i arribada Castell de Sant Nicolau. Preu: 5 €. L'objectiu d'aquest
Ciutadella Walking Festival, organitzat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, és potenciar el senderisme com a element
desestacionalitzador més enllà de la temporada estival, i té vocació de convertir-se amb els anys en un esdeveniment internacional.
Enguany es celebra de l'1 al 4 de novembre de 2018 i inclou també activitats de rutes (llargues, curtes i temàtiques) i tallers. En ser el
primer any, les tarifes de les activitats són populars: 5 € per a les excursions i tallers. Les excursions inclouen transport en autobús
sempre que sigui necessari. Les places són limitades. Cada participant haurà de dur la seva aigua i avituallament. Aquest
esdeveniment combina tallers, excursions i passejades a la natura, així com gaudir de la cultura, la gastronomia, la història de l'illa i el
Camí de Cavalls. Més informació: www.ciutadellawalkingfestival.com. Inscripcions per correu electrònic a rutasmenorca@gmail.com,
telefonant o via Whatsapp al telèfon 685 747 308, o a la Sala Polivalent Canal Salat des de dia 31 d'octubre de 9 a 18:30 h.
19:00 Representació de "Bella, una al·lota valenta" (6)
Obra de teatre infantil i musical, inspirada en el conte "La bella i la bèstia", a càrrec del Grup de Teatre del Centre Catequístic Sant
Miquel. Sala d'Actes de Sant Miquel. Hi haurà funcions els dies divendres 19 d'octubre a les 21 h, dissabte 20 d'octubre a les 20 h,
diumenge 21 d'octubre a les 19 h, divendres 26 d'octubre a les 21 h, dissabte 27 d'octubre a les 20 h i diumenge 28 d'octubre a les 19
h. Venda anticipada d'entrades: a la taquilla de la Sala d'Actes (c/ de ses Andrones, 23), els dies 16, 17 i 18 d'octubre de 19:30 a 21 h.
Preu: 10 € adults i 6 € fins a 12 anys.
19:30 Ciutadella Walking Festival: col·loqui inaugural "Camí de Cavalls, passat, present i futur"
Amb les ponències de Joan de Nicolàs (historiador), Jimmy Pons ("Trails for peace"), i Xavier Cardona (tècnic de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Ciutadella), i la presentació a càrrec de Noemí Camps, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Ciutadella. Sala d'Actes
Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Gratuït. L'objectiu d'aquest Ciutadella Walking Festival, organitzat per l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, és potenciar el senderisme com a element desestacionalitzador més enllà de la temporada estival, i té vocació de
convertir-se amb els anys en un esdeveniment internacional. Enguany es celebra de l'1 al 4 de novembre de 2018 i inclou també
activitats de rutes (llargues, curtes i temàtiques) i tallers. En ser el primer any, les tarifes de les activitats són populars: 5 € per a les

activitats de rutes (llargues, curtes i temàtiques) i tallers. En ser el primer any, les tarifes de les activitats són populars: 5 € per a les
excursions i tallers. Les excursions inclouen transport en autobús sempre que sigui necessari. Les places són limitades. Cada
participant haurà de dur la seva aigua i avituallament. Aquest esdeveniment combina tallers, excursions i passejades a la natura, així
com gaudir de la cultura, la gastronomia, la història de l'illa i el Camí de Cavalls. Més informació: www.ciutadellawalkingfestival.com.
Inscripcions per correu electrònic a rutasmenorca@gmail.com, telefonant o via Whatsapp al telèfon 685 747 308, o a la Sala Polivalent
Canal Salat des de dia 31 d'octubre de 9 a 18:30 h.

02/11/2018
09:00 Ciutadella Walking Festival: ruta pel Camí de Cavalls de Cala Morell a Ciutadella (20,8 km)
De les 9 h a les 16 h. Punt de sortida i arribada Sala Polivalent Canal Salat. Preu: 5 €. L'objectiu d'aquest Ciutadella Walking Festival,
organitzat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, és potenciar el senderisme com a element desestacionalitzador més enllà de la
temporada estival, i té vocació de convertir-se amb els anys en un esdeveniment internacional. Enguany es celebra de l'1 al 4 de
novembre de 2018 i inclou també activitats de rutes (llargues, curtes i temàtiques) i tallers. En ser el primer any, les tarifes de les
activitats són populars: 5 € per a les excursions i tallers. Les excursions inclouen transport en autobús sempre que sigui necessari. Les
places són limitades. Cada participant haurà de dur la seva aigua i avituallament. Aquest esdeveniment combina tallers, excursions i
passejades a la natura, així com gaudir de la cultura, la gastronomia, la història de l'illa i el Camí de Cavalls. Més informació:
www.ciutadellawalkingfestival.com. Inscripcions per correu electrònic a rutasmenorca@gmail.com, telefonant o via Whatsapp al telèfon
685 747 308, o a la Sala Polivalent Canal Salat des de dia 31 d'octubre de 9 a 18:30 h.
09:45 Ciutadella Walking Festival: ruta botànica de Son Xoriguer a Son Saura
De les 9:45 h a les 14:20 h. Guiada per Marc Moll. Punt de sortida i arribada Sala Polivalent Canal Salat. Preu: 5 €. L'objectiu d'aquest
Ciutadella Walking Festival, organitzat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, és potenciar el senderisme com a element
desestacionalitzador més enllà de la temporada estival, i té vocació de convertir-se amb els anys en un esdeveniment internacional.
Enguany es celebra de l'1 al 4 de novembre de 2018 i inclou també activitats de rutes (llargues, curtes i temàtiques) i tallers. En ser el
primer any, les tarifes de les activitats són populars: 5 € per a les excursions i tallers. Les excursions inclouen transport en autobús
sempre que sigui necessari. Les places són limitades. Cada participant haurà de dur la seva aigua i avituallament. Aquest
esdeveniment combina tallers, excursions i passejades a la natura, així com gaudir de la cultura, la gastronomia, la història de l'illa i el
Camí de Cavalls. Més informació: www.ciutadellawalkingfestival.com. Inscripcions per correu electrònic a rutasmenorca@gmail.com,
telefonant o via Whatsapp al telèfon 685 747 308, o a la Sala Polivalent Canal Salat des de dia 31 d'octubre de 9 a 18:30 h.
10:30 Ciutadella Walking Festival: ruta pel camí Vell fins al Barranc d'Algendar (7 km)
De les 10:30 h a les 15:20 h. Es visitaran les pedreres de s'Hostal i el poblat talaiòtic de Torre Trencada. Punt de sortida i arribada
Sala Polivalent Canal Salat. Preu: 5 €. L'objectiu d'aquest Ciutadella Walking Festival, organitzat per l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, és potenciar el senderisme com a element desestacionalitzador més enllà de la temporada estival, i té vocació de
convertir-se amb els anys en un esdeveniment internacional. Enguany es celebra de l'1 al 4 de novembre de 2018 i inclou també
activitats de rutes (llargues, curtes i temàtiques) i tallers. En ser el primer any, les tarifes de les activitats són populars: 5 € per a les
excursions i tallers. Les excursions inclouen transport en autobús sempre que sigui necessari. Les places són limitades. Cada
participant haurà de dur la seva aigua i avituallament. Aquest esdeveniment combina tallers, excursions i passejades a la natura, així
com gaudir de la cultura, la gastronomia, la història de l'illa i el Camí de Cavalls. Més informació: www.ciutadellawalkingfestival.com.
Inscripcions per correu electrònic a rutasmenorca@gmail.com, telefonant o via Whatsapp al telèfon 685 747 308, o a la Sala Polivalent
Canal Salat des de dia 31 d'octubre de 9 a 18:30 h.
20:00 V Balearic Islands Digital Photo Circuit 2018
Gala de lliurament de trofeus i projecció de les fotografies seleccionades del V Balearic Island Digital Photo Circuit 2018 i VI Salón
Fotográfico Digital Illa de Menorca 2018. Organitzat pel Fotoclub Cercle Artístic. Sala d'actes Jeroni Marquès del Cercle Artístic.
Gratuït.
21:00 II Poetry Slam Menorca (2ª temporada)
Deu poetes, tres minuts, i un guanyador, que el públic decideix. Espectacle presentat per Mario López, acompanyat per Adriana
Aguilar. Es comptarà amb la participació com a poeta convidada de Margalida Followthelida, guanyadora del Campionat Nacional de
Poetry Slam 2017. A l'Espacio Custom (c/ València, 48). Entrada lliure amb sistema de taquilla inversa a la sortida.
03/11/2018
09:00 Ciutadella Walking Festival: ruta ornitològica d'Algaiarens a La Vall
De les 9 h a les 14:30 h. Recorregut circular guiat per Javier Méndez, de Menorca Walking Birds. Punt de sortida i arribada Sala
Polivalent Canal Salat. Preu: 5 €. L'objectiu d'aquest Ciutadella Walking Festival, organitzat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca,
és potenciar el senderisme com a element desestacionalitzador més enllà de la temporada estival, i té vocació de convertir-se amb els
anys en un esdeveniment internacional. Enguany es celebra de l'1 al 4 de novembre de 2018 i inclou també activitats de rutes
(llargues, curtes i temàtiques) i tallers. En ser el primer any, les tarifes de les activitats són populars: 5 € per a les excursions i tallers.
Les excursions inclouen transport en autobús sempre que sigui necessari. Les places són limitades. Cada participant haurà de dur la
seva aigua i avituallament. Aquest esdeveniment combina tallers, excursions i passejades a la natura, així com gaudir de la cultura, la
gastronomia, la història de l'illa i el Camí de Cavalls. Més informació: www.ciutadellawalkingfestival.com. Inscripcions per correu
electrònic a rutasmenorca@gmail.com, telefonant o via Whatsapp al telèfon 685 747 308, o a la Sala Polivalent Canal Salat des de dia
31 d'octubre de 9 a 18:30 h.
09:00 Ciutadella Walking Festival: ruta pel Camí de Cavalls de Ciutadella a Son Xoriguer (15 km)
De les 9 h a les 15:15 h. Punt de sortida i arribada Sala Polivalent Canal Salat. Preu: 5 €. L'objectiu d'aquest Ciutadella Walking
Festival, organitzat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, és potenciar el senderisme com a element desestacionalitzador més
enllà de la temporada estival, i té vocació de convertir-se amb els anys en un esdeveniment internacional. Enguany es celebra de l'1 al
4 de novembre de 2018 i inclou també activitats de rutes (llargues, curtes i temàtiques) i tallers. En ser el primer any, les tarifes de les
activitats són populars: 5 € per a les excursions i tallers. Les excursions inclouen transport en autobús sempre que sigui necessari. Les
places són limitades. Cada participant haurà de dur la seva aigua i avituallament. Aquest esdeveniment combina tallers, excursions i
passejades a la natura, així com gaudir de la cultura, la gastronomia, la història de l'illa i el Camí de Cavalls. Més informació:

passejades a la natura, així com gaudir de la cultura, la gastronomia, la història de l'illa i el Camí de Cavalls. Més informació:
www.ciutadellawalkingfestival.com. Inscripcions per correu electrònic a rutasmenorca@gmail.com, telefonant o via Whatsapp al telèfon
685 747 308, o a la Sala Polivalent Canal Salat des de dia 31 d'octubre de 9 a 18:30 h.

10:30 Ciutadella Walking Festival: ruta pel Camí de Cavalls de Cala en Turqueta a Macarella (9 km)
De les 10:30 h a les 15 h. Punt de sortida i arribada Sala Polivalent Canal Salat. Preu: 5 €. L'objectiu d'aquest Ciutadella Walking
Festival, organitzat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, és potenciar el senderisme com a element desestacionalitzador més
enllà de la temporada estival, i té vocació de convertir-se amb els anys en un esdeveniment internacional. Enguany es celebra de l'1 al
4 de novembre de 2018 i inclou també activitats de rutes (llargues, curtes i temàtiques) i tallers. En ser el primer any, les tarifes de les
activitats són populars: 5 € per a les excursions i tallers. Les excursions inclouen transport en autobús sempre que sigui necessari. Les
places són limitades. Cada participant haurà de dur la seva aigua i avituallament. Aquest esdeveniment combina tallers, excursions i
passejades a la natura, així com gaudir de la cultura, la gastronomia, la història de l'illa i el Camí de Cavalls. Més informació:
www.ciutadellawalkingfestival.com. Inscripcions per correu electrònic a rutasmenorca@gmail.com, telefonant o via Whatsapp al telèfon
685 747 308, o a la Sala Polivalent Canal Salat des de dia 31 d'octubre de 9 a 18:30 h.
11:30 Ciutadella Walking Festival: taller "Els corsaris a la ruta entre Son Saura i Cala en Turqueta
De les 11:30 h a les 16 h. Amb parades a Sa Talaia i cova des Moro. S'explicaran anècdotes sobre els corsaris, amb degustació de
menjar corsari. Guiat per Marc Pallicer Benejam. Punt de sortida i arribada Sala Polivalent Canal Salat. Preu: 5 €. L'objectiu d'aquest
Ciutadella Walking Festival, organitzat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, és potenciar el senderisme com a element
desestacionalitzador més enllà de la temporada estival, i té vocació de convertir-se amb els anys en un esdeveniment internacional.
Enguany es celebra de l'1 al 4 de novembre de 2018 i inclou també activitats de rutes (llargues, curtes i temàtiques) i tallers. En ser el
primer any, les tarifes de les activitats són populars: 5 € per a les excursions i tallers. Les excursions inclouen transport en autobús
sempre que sigui necessari. Les places són limitades. Cada participant haurà de dur la seva aigua i avituallament. Aquest
esdeveniment combina tallers, excursions i passejades a la natura, així com gaudir de la cultura, la gastronomia, la història de l'illa i el
Camí de Cavalls. Més informació: www.ciutadellawalkingfestival.com. Inscripcions per correu electrònic a rutasmenorca@gmail.com,
telefonant o via Whatsapp al telèfon 685 747 308, o a la Sala Polivalent Canal Salat des de dia 31 d'octubre de 9 a 18:30 h.
12:00 Representació teatral del conte infantil "Què hi fas tan sol?", de Maria Rotger Julià
A la Sala d'Actes de Sant Miquel. Preu de l'entrada: 2 €. Venda d'entrades: dies 29 i 31 d'octubre de 9:30 a 13:30 h i dia 30 d'octubre
de 16 a 20 h a l'oficina del Cercle Artístic, i una hora abans de la representació a la taquilla de Sant Miquel. Activitat inclosa dins el
programa d'actes del XLIII Premi Born de Teatre 2018.
19:00 Concert de La Movida Band
Actuació de La Movida Band, en un concert amb èxits dels 80 i 90, al Jazzbah (pla de Sant Joan). Obertura de portes + terrassa a les
18 h. Entrada lliure.
19:00 Kiev Portella i Siscu Riudavets en concert
Concert de piano i peces de sarsuela i òpera a càrrec de Kiev Portella i Siscu Riudavets, que interpretaran autors com Verdi,
Leoncavallo, Sorozábal, Rafael Martínez Valls, Rossini i Bizet, entre d'altres. Auditori del Socors. Entrada general 10 €. Venda
d'entrades: dies 24 i 31 d'octubre de 10 a 11 h a l'Esplai de Ciutadella, una hora abans del concert a la taquilla de la sala, i on line a
través de la pàgina www.nanventura.es
04/11/2018
09:00 Ciutadella Walking Festival: ruta pel Camí de Cavalls de Son Xoriguer a Cala Galdana (15 km)
De les 9 h a les 16:30 h. Punt de sortida i arribada Sala Polivalent Canal Salat. Preu: 5 €. L'objectiu d'aquest Ciutadella Walking
Festival, organitzat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, és potenciar el senderisme com a element desestacionalitzador més
enllà de la temporada estival, i té vocació de convertir-se amb els anys en un esdeveniment internacional. Enguany es celebra de l'1 al
4 de novembre de 2018 i inclou també activitats de rutes (llargues, curtes i temàtiques) i tallers. En ser el primer any, les tarifes de les
activitats són populars: 5 € per a les excursions i tallers. Les excursions inclouen transport en autobús sempre que sigui necessari. Les
places són limitades. Cada participant haurà de dur la seva aigua i avituallament. Aquest esdeveniment combina tallers, excursions i
passejades a la natura, així com gaudir de la cultura, la gastronomia, la història de l'illa i el Camí de Cavalls. Més informació:
www.ciutadellawalkingfestival.com. Inscripcions per correu electrònic a rutasmenorca@gmail.com, telefonant o via Whatsapp al telèfon
685 747 308, o a la Sala Polivalent Canal Salat des de dia 31 d'octubre de 9 a 18:30 h.
09:45 Ciutadella Walking Festival: ruta etnològica pels voltants de Punta Nati
De les 9:45 h a les 13 h. Guiada per Toni Camps, d'Amics de Punta Nati. Punt de sortida i arribada Sala Polivalent Canal Salat. Preu: 5
€. L'objectiu d'aquest Ciutadella Walking Festival, organitzat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, és potenciar el senderisme
com a element desestacionalitzador més enllà de la temporada estival, i té vocació de convertir-se amb els anys en un esdeveniment
internacional. Enguany es celebra de l'1 al 4 de novembre de 2018 i inclou també activitats de rutes (llargues, curtes i temàtiques) i
tallers. En ser el primer any, les tarifes de les activitats són populars: 5 € per a les excursions i tallers. Les excursions inclouen
transport en autobús sempre que sigui necessari. Les places són limitades. Cada participant haurà de dur la seva aigua i avituallament.
Aquest esdeveniment combina tallers, excursions i passejades a la natura, així com gaudir de la cultura, la gastronomia, la història de
l'illa i el Camí de Cavalls. Més informació: www.ciutadellawalkingfestival.com. Inscripcions per correu electrònic a
rutasmenorca@gmail.com, telefonant o via Whatsapp al telèfon 685 747 308, o a la Sala Polivalent Canal Salat des de dia 31 d'octubre
de 9 a 18:30 h.
10:45 Ciutadella Walking Festival: ruta de Punta Nati a cales Piques (7,7 km)
De les 10:45 h a les 14:30 h. Punt de sortida i arribada Sala Polivalent Canal Salat. Preu: 5 €. L'objectiu d'aquest Ciutadella Walking
Festival, organitzat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, és potenciar el senderisme com a element desestacionalitzador més
enllà de la temporada estival, i té vocació de convertir-se amb els anys en un esdeveniment internacional. Enguany es celebra de l'1 al
4 de novembre de 2018 i inclou també activitats de rutes (llargues, curtes i temàtiques) i tallers. En ser el primer any, les tarifes de les
activitats són populars: 5 € per a les excursions i tallers. Les excursions inclouen transport en autobús sempre que sigui necessari. Les
places són limitades. Cada participant haurà de dur la seva aigua i avituallament. Aquest esdeveniment combina tallers, excursions i

places són limitades. Cada participant haurà de dur la seva aigua i avituallament. Aquest esdeveniment combina tallers, excursions i
passejades a la natura, així com gaudir de la cultura, la gastronomia, la història de l'illa i el Camí de Cavalls. Més informació:
www.ciutadellawalkingfestival.com. Inscripcions per correu electrònic a rutasmenorca@gmail.com, telefonant o via Whatsapp al telèfon
685 747 308, o a la Sala Polivalent Canal Salat des de dia 31 d'octubre de 9 a 18:30 h.

07/11/2018
19:30 Conferència "Ramon Llull, 700 anys de missió"
A càrrec de Jordi Gayà Estelrich, president de la Maioricensis Schola Lullistica i comissari de l'exposició "Ramon Llull, 700 anys de
missió" que es pot veure fins al 17 de novembre a la Sala municipal d'exposicions El Roser. La conferència tindrà lloc a Can Saura.
Gratuït. La mostra "Ramon Llull, 700 anys de missió" al Roser està organitzada pel Bisbat de Mallorca, Govern de les Illes Balears,
Universitat de les Illes Balears i Ajuntament de Ciutadella. Es pot visitar fins al 17 de novembre, de dilluns a dissabte de 10:30 a 13 h i
de 17:30 a 21 h. (diumenges i festius tancat).
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Como nuestros padres" (2017, 102 minuts), de Lais Bodanzky. VOSE (portuguès). Cinemes Canal Salat.
08/11/2018
20:00 Tallers del programa Treball amb Famílies 2018
Inici del taller "Transitant cap a l'etapa adulta dels nostres fills i filles (Quan els fills se'n van de casa)", amb Joan Carles Ayer, psicòleg.
Per a famílies amb fills de 16 a 20 anys. Dies 8, 15, 22 i 29 de novembre, de 20 a 22 h. Casa de Cultura. Gratuït però requereix
d'inscripció prèvia. Inscripció i més informació: Servei d'Educació de l'Ajuntament. 971 38 10 50 (extensió 345) // 628 244 187 //
projecteseducatius@ajciutadella.org
20:15 Conferència "Iran, de Pèrsia a Iran"
A càrrec de Gabriel Julià. Inclosa dins el cicle "Móns perduts, móns nous" organitzat per la Unió d'Antics Alumnes Don Bosco (UAADB)
de Ciutadella. Sala Club Juvenil de Calós. Gratuït.
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Como nuestros padres" (2017, 102 minuts), de Lais Bodanzky. VOSE (portuguès). Cinemes Canal Salat.
09/11/2018
20:00 Presentació del llibre "Teatre reunit 2009-2018", de Josep Maria Miró Coromina
Aquest volum inclou tot el teatre de Josep Maria Miró escrit entre els anys 2009 i 2018, entre aquest les obres "La dona que perdia tots
els avions" (2009) i "El principi d'Arquimedes" (2011), guanyadores de les respectives edicions del Premi Born de Teatre. Sala d'Actes
Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Gratuït. Activitat inclosa dins el programa d'actes del XLIII Premi Born de Teatre 2018.
20:00 XVII Diada de la premsa local a Menorca
Conferència "Oportunitats per als mitjans de proximitat: una mirada internacional", a càrrec de Pep Riutort, secretari general de
l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC). A continuació, commemoració dels 105 anys de la capçalera El Iris i dels 75
anys del Setmanari El Iris, refrigeri i actuació musical a càrrec del cantautor Bep Marquès. Organitzat per l'Associació de Premsa Local
de Menorca. Can Saura. Gratuït.
10/11/2018
06:00 XXXV Concurs social de Pesca amb Canya 2018
Organitzat pel Casino 17 de Gener. Constarà de dues sortides: els dies 10 i 17 de novembre de 2018, de 6 a 13 h. Les bases i els fulls
d'inscripció (es requereix inscripció prèvia, oberta a tothom que hi estigui interessat) es poden aconseguir a la consergeria del bar del
Casino 17 de Gener.
10:00 Visites guiades al Teatre Municipal des Born
Per explicar les actuacions que s'hi han de fer. Els horaris establerts per a les visites són a les 10 h, 11 h i 12 h, amb un màxim de 30
persones per visita. Es requereix d'inscripció prèvia, que es pot fer telefonant de 9 a 13 h al 971 48 41 54 (àrea de Cultura de
l'Ajuntament) indicant nom i llinatges i l'horari seleccionat.
10:00 XIV Jornades Formatives de Teatre: "Llegir, interpretar i dirigir, una forma d'aproximar-se a l'escriptura teatral"
A càrrec de Josep Maria Miró Coromina. Dies 10 i 11 de novembre, amb una durada de 10 hores en total. Sala Jeroni Marquès del
Cercle Artístic. Consulta del programa, preus i horaris a www.cercleartistic.com, al Facebook del Cercle Artístic, al telèfon 971 38 57 53
o a l'adreça electrònica gerencia@cercleartistic.com Jornades incloses dins el programa d'actes del XLIII Premi Born de Teatre 2018.
11:00 Jornada participativa per a elaborar el mosaic "Ens rejuntam"
Inclòs dins l'activitat "Mosaic Ens rejuntam. Ciutadella, una ciutat per a tothom". De les 11 a les 13 h. A l'av. Sant Antoni M. Claret s/n
(espai públic entre la Sala Polivalent i els Cinemes Canal Salat). Ho organitza: Ajuntament de Ciutadella i Centre de Salut Mental Sant
Miquel. Gratuït. Activitat inclosa en la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora (30 de novembre) i del programa "Teixint
xarxes de complicitat a la ciutat" de Ciutadella com a Ciutat Educadora 2018.
17:00 Cerimònia "Temazkalli" ("Corazón de la Tierra")
Cerimònia tradicional: la sauna medicina o bany de vapor amb finalitats terapèutiques, harmonització amb la natura: Aigua, Aire, Terra i
Foc, i cants medicina. Al centre Terra d'Àngels (Camí Vell, km 1). Més informació i inscripcions: Terra d'Àngels. 619 875 675 (Amparo)
// info@terradangelsmenorca.com
19:00 Concert de Shanti & Leonmanso

Actuació de Shanti amb "Primer viatge" i de Leonmanso amb "Escolta com sona es teu pols", al Jazzbah (pla de Sant Joan). Obertura
de portes + terrassa a les 18 h. Preu: 10 € (anticipada), 15 € (a taquilla). Venda anticipada a Codetickets.

20:00 Inauguració de l'exposició temporal "Que la terra et sigui lleu.Una història de la mort a Menorca"
A Can Saura. Organitzada per l'Ajuntament de Ciutadella amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears i del Consell Insular de
Menorca. Entrada gratuïta.
20:30 Gala musical a benefici de l'Associació Espanyola Contra el Càncer
A la primera part actuaran el duo format per Andriy Lemekh (flauta) i Orest Lemekh (piano), i la Coral Clau de Sol de Ferreries, dirigida
per Montse Mercadal. I a la segona part The Swing Crusaders (banda de jazz/swing), i la Banda de Música de Ciutadella, dirigida per
Joan Mesquida. Organitzat per la Junta Comarcal de Ciutadella de l'AECC. Auditori del Socors. Donatiu a l'entrada 10 €.
22:30 VII Festa "Remember's 70's, 80's, 90's"
Organitzada pel Casino 17 de Gener, al Teatre del Casino 17 de Gener. Aforament limitat. Entrades: 8 € amb consumició. Gratuït per
als socis de l'entitat organitzadora (presentant carnet). Per a més informació i reserva de taula (+ 2 € per persona), al telèfon 676 934
612.
11/11/2018
10:00 Taller per dissenyar i treballar els bonsais
Organitzat per l'Associació Bonsai Menorca. De 10 a 13 h, al c/ Gustavo Mas, 120. Gratuït.
19:00 Concert "Rita Barber canta en femení plural"
Recital íntim i poètic dedicat a la dona, amb Rita Barber (cantant) i Sergi Martí (guitarra). Al Teatre de Ciutadella (Calós). Organitzat
per la Unió d'Antics Alumnes Don Bosco de Ciutadella. Preus: socis UAADB 8 € butaca i 5 € amfiteatre, públic en general 10 € butaca i
5 € amfiteatre. Venda d'entrades a la taquilla del Teatre: anticipada els dies 9 i 10 de novembre de 19:30 a 20:30 h, i a partir d'una hora
abans el dia del concert.
12/11/2018
11:00 Portes obertes a la ciutadania per a elaborar el mosaic "Ens rejuntam"
Inclòs dins l'activitat "Mosaic Ens rejuntam. Ciutadella, una ciutat per a tothom". Del 12 al 16 de novembre, de les 11 a les 12:30 h. A
l'av. Sant Antoni M. Claret s/n (espai públic entre la Sala Polivalent i els Cinemes Canal Salat). Ho organitza: Ajuntament de Ciutadella
i Centre de Salut Mental Sant Miquel. Gratuït. Activitat inclosa en la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora (30 de
novembre) i del programa "Teixint xarxes de complicitat a la ciutat" de Ciutadella com a Ciutat Educadora 2018.
13/11/2018
20:30 Òpera al cinema: "Aida"
Retransmissió en diferit de l'òpera "Aida", de G. Verdi, des del Festival de Salzburg. Cinemes Canal Salat.
14/11/2018
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Western" (2017, 121 minuts), de Valeska Grisebach. VOSE (alemany, bulgar, anglès). Cinemes Canal Salat.
15/11/2018
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Western" (2017, 121 minuts), de Valeska Grisebach. VOSE (alemany, bulgar, anglès). Cinemes Canal Salat.
16/11/2018
09:00 2a sessió de les IV Jornades d'Habitatge: Habitatge, pobresa energètica i salut
Al Cercle Artístic, de 9 a 14 h i de 16:30 a 19:30 h. Organitzat pel Consell Insular de Menorca. Les jornades són gratuïtes i estan
obertes a tots els interessats, però es necessari formalitzar inscripció prèvia a través de la web IVjornadeshabitatge.cime.es o al telèfon
971 35 70 83 (matins).
19:30 Conferència "Imatges i paraules: gènesi i història de la percepció de Ramon Llull"
A càrrec d'Antoni Bordoy, professor de Filosofia de la Universitat de les Illes Balears. Conferència relacionada amb l'exposició "Ramon
Llull, 700 anys de missió" que es pot veure fins al 17 de novembre a la Sala municipal d'exposicions El Roser. La conferència tindrà
lloc a Can Saura. Gratuït. La mostra "Ramon Llull, 700 anys de missió" al Roser està organitzada pel Bisbat de Mallorca, Govern de les
Illes Balears, Universitat de les Illes Balears i Ajuntament de Ciutadella. Es pot visitar fins al 17 de novembre, de dilluns a dissabte de
10:30 a 13 h i de 17:30 a 21 h. (diumenges i festius tancat).
20:00 Conferència "La revolució de setembre de 1868 a Ciutadella. Commemoració dels 150 anys de La Gloriosa"
A càrrec de Miquel Àngel Casasnovas, historiador. Sala d'Actes Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Gratuït.
20:00 Presentació del llibre "Las reglas del juego de la vida"
A càrrec de la seva autora, Montserrat Cardona. Organitzat per la Biblioteca Pública municipal. Sala Joana de Vigo i Squella de la
Casa de Cultura. Gratuït.
17/11/2018
10:00 "Sortim al carrer"

Nucli antic, plaça des Born i plaça des Pins. De 10 a 15 h. Gratuït. Activitat inclosa en la celebració del Dia Internacional de la Ciutat
Educadora (30 de novembre) i del programa "Teixint xarxes de complicitat a la ciutat" de Ciutadella com a Ciutat Educadora 2018.

11:30 L'Hora del Conte: "Las aventuras de Tulipán"
Amb María Luisa Rosa. En col·laboració amb l'associació Chrysallis. Organitzat per la Biblioteca Pública municipal. Sala Joana de Vigo
i Squella de la Casa de Cultura. Gratuït.
18:00 Trobada del club de lectura vaDllibres
Sessió per comentar "Teoria general de l'oblit", de l'escriptor angolès José Eduardo Agualusa. Llibreria vaDllibres. Entrada gratuïta.
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). Obertura de portes +
terrassa a les 18 h. Entrada lliure.
21:00 Representació de "Los paños de ganchillo", d'Eva Redondo
Amb les actrius Olga Goded i Sita Muñoz, i la direcció de Joan Taltavull. Teatre de Sant Miquel. Preu: 12 €. Venda anticipada
d'entrades a la cafeteria Ànima i a partir d'1 hora abans de la funció a la taquilla del Teatre.
21:30 Lliurament de trofeus del XXXV Concurs social de Pesca amb Canya 2018
Organitzat pel Casino 17 de Gener. A la Sala d'Actes del Casino 17 de Gener. Les dues sortides del Concurs es faran els dies 10 i 17
de novembre de 2018, de 6 a 13 h.
19/11/2018
19:30 Xerrada col·loqui "Mi hij@ adolescente y sus primeros amores: el enredo del amor"
A càrrec de Kika Fumero, professora de secundària, feminista i coeducadora. Sala d'actes Joana de Vigo i Squella de la Casa de
Cultura. Gratuït. Activitat inclosa en la celebració del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere (25 de novembre) i del programa
"Teixint xarxes de complicitat a la ciutat" de Ciutadella com a Ciutat Educadora 2018.
20/11/2018
19:30 Xerrada "Dret a la intimitat. Com protegim el dret d'imatge dels nostres infants i adolescents (Dret núm. 16 de la CDI)"
A càrrec de Fàtima Anglada, documentalista. Sala d'actes Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura. Gratuït. Activitat inclosa en la
celebració del Dia Internacional dels Drets dels Infants (20 de novembre) i del programa "Teixint xarxes de complicitat a la ciutat" de
Ciutadella com a Ciutat Educadora 2018.
21/11/2018
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Cold War" (2018, 88 minuts), de Pawel Pawlikowski. VOSE (polonès, francès, alemany, rus, italià, croat).
Cinemes Canal Salat.
22/11/2018
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Cold War" (2018, 88 minuts), de Pawel Pawlikowski. VOSE (polonès, francès, alemany, rus, italià, croat).
Cinemes Canal Salat.
23/11/2018
20:00 Presentació del llibre "Els menorquins de la Guerra Civil nord-americana (1861-1865)"
A càrrec de Marc Pallicer, historiador. Sala d'Actes Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Gratuït.
20:00 Presentació del llibre "Anaïs sota les voltes"
A càrrec de la seva autora, Maria Vilanova. Organitzat per la Biblioteca Pública municipal. Sala Joana de Vigo i Squella de la Casa de
Cultura. Gratuït.
20:00 Inauguració de l'exposició "Josep Vives Campomar. La quietud de les coses"
Sala municipal d'exposicions El Roser. Fins al 5 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.
20:15 Xerrada "La connexió amb els nostres fills, una mirada per entendre'ns millor" (dels 11 anys en endavant)
A càrrec de Marta Coll, psicòloga. Organitzat per l'associació Al Alba. Espai Sant Josep de Ciutadella Antiga. Entrada lliure i gratuïta.
20:30 Concert "Els sons de la llegenda negra. La conjuració de Venècia"
A càrrec d'Il Gesto Armonico, amb Joana Bibiloni i Eva Febrer (violins barrocs), Laura Sintes (traverso), Dimitri Kindynis (violoncel) i
Patricia Romero (clavicèmbal). Organitzat per Joventuts Musicals de Ciutadella dins el cicle de concerts "Clàssics tot l'any". Sala Pintor
Torrent de l'església del Socors. Gratuït per als socis de l'entitat organitzadora, 2 € menors de 25 anys, i 5 € entrada general.
24/11/2018
10:00 Taller "El mensaje de los sueños"
Impartit per Laia Molina com a facilitadora. Al centre Terra d'Àngels (Camí Vell, km 1). Més informació i inscripcions: Terra d'Àngels.
619 875 675 (Amparo) // info@terradangelsmenorca.com

10:00 Jocs per la igualtat de gènere i taula informativa
A càrrec de la Creu Roja. A ses Voltes, de 10 a 13:30 h. Gratuït. Activitat inclosa en la celebració del Dia Internacional Contra la
Violència de Gènere (25 de novembre) i del programa "Teixint xarxes de complicitat a la ciutat" de Ciutadella com a Ciutat Educadora
2018.
17:00 Ciutadella borina per la igualtat: marxa a peu
De la plaça de ses Palmeres a la plaça des Pins. A la plaça des Pins hi tindrà lloc "La veu dels infants" (breu parlament del Consell
Infantil Municipal) i "El semàfor de la igualtat", a càrrec de Fem Menorca. Ho organitza: Ajuntament de Ciutadella, Fem Menorca,
Alterversió, Xarxa Matriu, Ses Foneres, CGT. Gratuït. Activitat inclosa en la celebració del Dia Internacional Contra la Violència de
Gènere (25 de novembre) i del programa "Teixint xarxes de complicitat a la ciutat" de Ciutadella com a Ciutat Educadora 2018.
19:00 "Tardeo-Rock" al Jazzbah
Amb rock-indie Dj's, al Jazzbah (pla de Sant Joan). Obertura de portes + terrassa a les 18 h. Entrada lliure.
19:00 Concert pedagògic "100 anys Leonard Bernstein"
A càrrec de la Banda Municipal de Música de Ciutadella, dirigida per Joan Mesquida, amb motiu del centenari del naixement del
compositor Leonard Bernstein (1918-1990). Sala Polivalent Canal Salat. Gratuït però es requereix entrada prèvia. Recollida d'entrades
a Can Saura del 19 al 24 de novembre de 2018, de 10 a 13 h i de 17:30 a 21 h.
25/11/2018
12:00 Concert vermut amb Joss
Al bar de Calós. Organitzat per la Unió d'Antics Alumnes Don Bosco de Ciutadella. Entrada gratuïta.
18:00 Concert familiar amb titelles "Pere i el llop" de Sergéi Prokófiev
Amb la companyia de titelles Per Poc i l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca (OCIM). Teatre de Ciutadella (Calós). Preu: 5 € (infants),
10 € (adults). Venda anticipada d'entrades al Centre Municipal d'Art (c/ del Seminari).
26/11/2018
19:00 Elecció del guanyador del I Premi de Bona Pràctica de Ciutat Educadora 2018
Tindrà lloc durant el Consell de Ciutat que es farà al Casal Jove. Gratuït. Activitat inclosa en la celebració del Dia Internacional de la
Ciutat Educadora (30 de novembre) i del programa "Teixint xarxes de complicitat a la ciutat" de Ciutadella com a Ciutat Educadora
2018.
27/11/2018
10:30 Segueix oberta l'exposició temporal "Que la terra et sigui lleu. Una història de la mort a Menorca"
A Can Saura. Organitzada per l'Ajuntament de Ciutadella amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears i del Consell Insular de
Menorca. Entrada gratuïta fins a principis de gener. Horari: de dilluns a dissabte, de 10:30 a 13:30 h i de 17:30 a 21 h. Diumenges i
festius tancat.
28/11/2018
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella: cicle "Història del Cinema"
Projecció de la pel·lícula "Los olvidados" (1950, 77 minuts), de Luis Buñuel. Cicle "història del cinema". VOE. Cinemes Canal Salat.
Gratuït (fins al límit d'aforament de la sala).
29/11/2018
19:30 Xerrada col·loqui "Jo i la meva ciutat, qui educa a qui?"
A càrrec d'Eulàlia Bosch, col·laboradora de la Xarxa de Ciutats Educadores. Sala d'actes Joana de Vigo i Squella de la Casa de
Cultura. Gratuït. Activitat inclosa en la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora (30 de novembre) i del programa "Teixint
xarxes de complicitat a la ciutat" de Ciutadella com a Ciutat Educadora 2018.
20:30 Música al cinema: musical "El rey y yo"
Retransmissió en diferit del musical "El rey y yo", amb música de Richard Rodgers, des del London Palladium de Londres. Cinemes
Canal Salat.
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella: cicle "Història del Cinema"
Projecció de la pel·lícula "Los olvidados" (1950, 77 minuts), de Luis Buñuel. Cicle "història del cinema". VOE. Cinemes Canal Salat.
Gratuït (fins al límit d'aforament de la sala).
30/11/2018
09:00 4a sessió de les IV Jornades d'Habitatge: La nova bombolla immobiliària: el lloguer
Al Cercle Artístic, de 9 a 14 h i de 16:30 a 19:30 h. Organitzat pel Consell Insular de Menorca. Les jornades són gratuïtes i estan
obertes a tots els interessats, però es necessari formalitzar inscripció prèvia a través de la web IVjornadeshabitatge.cime.es o al telèfon
971 35 70 83 (matins).
18:00 Inauguració del mosaic "Ens rejuntam"
Inclòs dins l'activitat "Mosaic Ens rejuntam. Ciutadella, una ciutat per a tothom". Amb la participació de la Coral Pueri Cantores, que
interpretarà la cançó internacional de Ciutat Educadora. A l'av. Sant Antoni M. Claret s/n (espai públic entre la Sala Polivalent i els
Cinemes Canal Salat). Ho organitza: Ajuntament de Ciutadella i Centre de Salut Mental Sant Miquel. Gratuït. Activitat inclosa en la
celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora (30 de novembre) i del programa "Teixint xarxes de complicitat a la ciutat" de
Ciutadella com a Ciutat Educadora 2018.

Ciutadella com a Ciutat Educadora 2018.

18:00 Lliurament del I Premi de Bona Pràctica de Ciutat Educadora a una iniciativa ciutadana de Ciutadella
A l'av. Sant Antoni M. Claret s/n (espai públic entre la Sala Polivalent i els Cinemes Canal Salat). Activitat simultània a Maó, Ciutadella i
Ferreries, ciutats de la Xarxa Internacional de Ciutats Educadores. Gratuït. Activitat inclosa en la celebració del Dia Internacional de la
Ciutat Educadora (30 de novembre) i del programa "Teixint xarxes de complicitat a la ciutat" de Ciutadella com a Ciutat Educadora
2018.
20:00 Conferència "La Constitució no és aconfessional. I l'escola?"
A càrrec de Joan Gómez i Segalà, sociòleg i secretari del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya.
Organitzat per Justícia i Pau. Sala d'Actes Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Gratuït.

