Punt Cultural
Octubre 2018

02/10/2018
17:00 Inici de curs de les Aules de Teatre del Cercle Artístic
Primera sessió de les Aules de Teatre del Cercle Artístic impartides per la professora Maribel Silvent. Inscripcions fins al dia 1
d'octubre. Grups: fillets (de 6 a 12 anys), adolescents (de 12 a 18 anys) i adults (de 18 anys en endavant). Dos quadrimestres:
d'octubre a gener i de febrer a maig. Preu tot el curs (2 dies a la setmana). 250 € (socis del Cercle Artístic), 280 € (no socis). Més
informació: Cercle Artístic. Plaça des Born, 19. 971 38 57 53 // gerencia@cercleartistic.com // Facebook Cercle Artístic //
www.cercleartistic.com
04/10/2018
19:00 Xerrada col·loqui "Família: avis, pares i nets. Qui protegeix qui?"
A càrrec de Vicenç Arnaiz, psicòleg. Casa de Cultura. Activitat inclosa dins el programa Treball amb Famílies 2018. Gratuït. Més avall
es pot accedir a la informació complerta de tot aquest programa municipal de Treball amb Famílies 2018.
20:00 Inauguració de l'exposició "50 anys de Creu Roja a Ciutadella"
Exposició de Creu Roja Ciutadella amb motiu del seu 50è aniversari. A l'Espai d'Art Xec Coll, fins al 27 d'octubre. Entrada gratuïta.
Horari de visita: de dilluns a divendres de 10 a 13:30 h i de 17 a 20 h, i dissabtes de 10 a 13:30 h. Diumenges i festius tancat.
20:15 Conferència "Xina, la història interminable"
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.
05/10/2018
10:00 Fira d'Estocs 2018 (dia 1)
A la Sala Polivalent Canal Salat. Entrada gratuïta. La Fira d'Estocs 2018 obrirà els divendres i dissabte 5 i 6 d'octubre de 10 a 21 h, i el
diumenge 7 d'octubre de 10 a 20 h. Hi participen: Paradis, Puerto Piel, AB Esports, Perfil Sabates, Perfil Roba, Magda Roba Interior,
Sa Galeria Homes, Luna Moda, Ecològica de Menorca, Top Esports, Wish, Esparteria Can Magí, Juguettos, Kalza-T, Bebelin, i
Confeccions Caymaris.
18:00 Inici de la temporada del grup Família i Lectura Lab-L (grup 1)
Dinamitzat per Fàtima Anglada. Biblioteca infantil (Casa de Cultura). Per participar-hi es requereix inscripció prèvia, que és gratuïta, a
la Biblioteca (Casa de Cultura).
20:00 Acte de presentació del XVI Congrés internacional & Workshop sobre la pedra seca
Amb les intervencions d'Antoni Camps Extremera, Josep Portella Coll, Alberto Coll Arredondo i Joana Gomila Lluch, alcaldessa de
Ciutadella. Congrés Organitzat per la Societat Historicoarqueològica Martí i Bella i per la Société Scientifique Internationale pour l'étude
pluridisciplinaire de la Pierre Séche, S.P.S. Al Saló Gòtic de l'Ajuntament. Gratuït.
21:00 Representació teatral "Un lloc comú" (1)
Obra de Joan Yago, a càrrec de la companyia Cercle Teatre del Cercle Artístic, dirigida per Damià Bosch i amb Mari Genestar, Rosa
Lleonart, Maria Rotger, Maribel Silvent i Espe Caules com a actrius. Teatre Casino 17 de Gener. Hi haurà representacions els
divendres 5 d'octubre a les 21 h, dissabte 6 d'octubre a les 20:30 h, i diumenge 7 d'octubre a les 19 h. Preu de l'entrada: 12 €
(general), 10 € (socis del Cercle Artístic). Venda anticipada d'entrades per al públic en general: del dilluns 1 d'octubre al dijous 4
d'octubre de 19:30 a 21 h a la taquilla del Teatre, i una hora abans de cada funció. Activitat inclosa dins el programa d'actes del XLIII
Premi Born de Teatre 2018.
06/10/2018
10:00 Fira d'Estocs 2018 (dia 2)
A la Sala Polivalent Canal Salat. Entrada gratuïta. La Fira d'Estocs 2018 obrirà els divendres i dissabte 5 i 6 d'octubre de 10 a 21 h, i el
diumenge 7 d'octubre de 10 a 20 h. Hi participen: Paradis, Puerto Piel, AB Esports, Perfil Sabates, Perfil Roba, Magda Roba Interior,
Sa Galeria Homes, Luna Moda, Ecològica de Menorca, Top Esports, Wish, Esparteria Can Magí, Juguettos, Kalza-T, Bebelin, i
Confeccions Caymaris.
11:00 Inici de la temporada, amb "Babar", del grup Família i Lectura (grup 2)
Dinamitzat per Núria Pons. Biblioteca infantil (Casa de Cultura). Per participar-hi es requereix inscripció prèvia, que és gratuïta, a la
Biblioteca (Casa de Cultura).
18:30 III Concurs de truites de patata de l'Associació de Veïns de Cala en Blanes, a benefici d'ASPANOB

Tercera edició del Concurs organitzat per l'Associació de Veïns de Cala en Blanes, a la porxada de l'església de Cala en Blanes (Torre
de s'Aigua). Els inscrits hauran de presentar les truites entre les 18:30 h i les 19 h del mateix dia del Concurs, posant-se a la venda
com a pinxos a benefici d'ASPANOB després de la deliberació del Jurat. Durant la vetllada hi haurà l'actuació musical del grup No hi
som tots.

19:00 Representació teatral "Els senyors de Pons i Pons"
Obra de teatre ambientada a Menorca el 1956, l'any de la gran nevada, a càrrec de la companyia Thàlia Teatre de Maó, dirigida per
Pito Costa. Organitzat per l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes. Sala d'Actes de Sant Miquel. Preu: 5 €. Venda
anticipada al club de Jubilats (Camí de Maó, 9), i una hora abans de la funció a la taquilla de la Sala.
20:15 Presentació de les bases de la Biennal FotoBosco
A càrrec de la Unió d'Antics Alumnes de Don Bosco de Ciutadella. Sala de Presidents de Calós. Gratuït.
20:30 Representació teatral "Un lloc comú" (2)
Obra de Joan Yago, a càrrec de la companyia Cercle Teatre del Cercle Artístic, dirigida per Damià Bosch i amb Mari Genestar, Rosa
Lleonart, Maria Rotger, Maribel Silvent i Espe Caules com a actrius. Teatre Casino 17 de Gener. Hi haurà representacions els
divendres 5 d'octubre a les 21 h, dissabte 6 d'octubre a les 20:30 h, i diumenge 7 d'octubre a les 19 h. Preu de l'entrada: 12 €
(general), 10 € (socis del Cercle Artístic). Venda anticipada d'entrades per al públic en general: del dilluns 1 d'octubre al dijous 4
d'octubre de 19:30 a 21 h a la taquilla del Teatre, i una hora abans de cada funció. Activitat inclosa dins el programa d'actes del XLIII
Premi Born de Teatre 2018.
21:00 Espectacle-concert "La nit de la Biosfera", celebració del 25è aniversari de la Reserva de Biosfera de Menorca
Amb les actuacions musicals de Maria Àngels Gornès i Shanti Gordi, i la projecció del videomapatge "La llum de la Biosfera", a càrrec
d'iluminaM, sobre la façana de la Catedral, que transformarà l'enfront de l'edifici. Plaça de la Catedral. Organitzat per l'Agència
Menorca Reserva de Biosfera i Consell Insular de Menorca. Gratuït.
07/10/2018
10:00 Fira d'Estocs 2018 (dia 3)
A la Sala Polivalent Canal Salat. Entrada gratuïta. La Fira d'Estocs 2018 obrirà els divendres i dissabte 5 i 6 d'octubre de 10 a 21 h, i el
diumenge 7 d'octubre de 10 a 20 h. Hi participen: Paradis, Puerto Piel, AB Esports, Perfil Sabates, Perfil Roba, Magda Roba Interior,
Sa Galeria Homes, Luna Moda, Ecològica de Menorca, Top Esports, Wish, Esparteria Can Magí, Juguettos, Kalza-T, Bebelin, i
Confeccions Caymaris.
18:00 Representació teatral "Tatanka"
Espectacle de pallassos per a públic infantil i familiar, a càrrec de Minúcia Teatre. Sala d'Actes de Sant Miquel. Preu: 5 €. Les entrades
es poden aconseguir a partir d'una hora abans de l'espectacle a la taquilla del teatre.
19:00 Representació teatral "Un lloc comú" (3)
Obra de Joan Yago, a càrrec de la companyia Cercle Teatre del Cercle Artístic, dirigida per Damià Bosch i amb Mari Genestar, Rosa
Lleonart, Maria Rotger, Maribel Silvent i Espe Caules com a actrius. Teatre Casino 17 de Gener. Hi haurà representacions els
divendres 5 d'octubre a les 21 h, dissabte 6 d'octubre a les 20:30 h, i diumenge 7 d'octubre a les 19 h. Preu de l'entrada: 12 €
(general), 10 € (socis del Cercle Artístic). Venda anticipada d'entrades per al públic en general: del dilluns 1 d'octubre al dijous 4
d'octubre de 19:30 a 21 h a la taquilla del Teatre, i una hora abans de cada funció. Activitat inclosa dins el programa d'actes del XLIII
Premi Born de Teatre 2018.
08/10/2018
16:00 Matriculació extraordinària a l'Escola Oficial d'Idiomes de Ciutadella
Des de l'1 d'octubre i fins al 16 d'octubre l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Ciutadella (c/ Mallorca, 67) té obert un període de matrícula
extraordinari per a les darreres vacants d'alemany, anglès i francès. Gratuït per a les persones que estiguin a l'atur i per a famílies
nombroses especials.
09/10/2018
09:00 Segueix obert el termini per presentar obres al Concurs d'Imatge per al 21è Menorca Jazz Primavera 2019
L'obra guanyadora servirà per a la confecció dels cartells i altra propaganda impresa del 21è Festival Menorca Jazz. Es poden
presentar un màxim de 3 obres per participant, havent de ser de nova creació i que no hagin estat premiades a cap altra convocatòria.
Es pot emprar qualsevol tècnica: pintura, gravat, fotografia, il·lustració, imatge per ordinador,... El termini de presentació és fins al 14
de novembre de 2018, en els següents formats: PDF editable de mida A3; o JPG, PSD o TIFF a 300 ppp de resolució i de mida A3.
L'obra ha de portar el text següent: 21è Menorca Jazz Primavera 2019. Tots els textes i elements que apareguin, apart de la imatge,
han de poder ser modificables i/o tractats individualment. Els formats digitals s'han d'enviar a la direcció electrònica
jazz@jazzobert.com, indicant en el text del correu les dades de l'autor (nom i cognoms i telèfon), però en cap cas poden anar al PDF,
JPG, PSD o TIFF, que no pot anar signat. El premi, que podrà declarar-se desert, és de 500 € menys els impostos corresponents i
l'alta coma soci de Jazz Obert per un any.
10/10/2018
19:00 Inauguració de l'exposició "Francesc de Borja Moll i Josep M. Llompart: una amistat fructífera"
Exposició produïda per la Institució Francesc de Borja Moll amb motiu del 115è aniversari del naixement de Francesc de Borja Moll. A
l'IES Josep Maria Quadrado. Gratuït.
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "El viaje de Nisha" (2017, 106 minuts), d'Iram Haq. VOSE (noruec, urdu). Cinemes Canal Salat.

11/10/2018
10:30 Obertura de l'exposició "Ramon Llull, 700 anys de missió"
Organitzada pel Bisbat de Mallorca, Govern de les Illes Balears, Universitat de les Illes Balears i Ajuntament de Ciutadella. Sala
municipal d'exposicions El Roser. De l'11 d'octubre al 17 de novembre de 2018. 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.
20:00 Obertura oficial de la 13ª Volta Menorca BTT i xerrada "Reto Kilimanjaro 2018"
Al pati del C.P. Joan Benejam. La xerrada tindrà lloc després de la presentació oficial de la 13ª Volta Menorca BTT, per viure de
primera mà l'experiència del repte esportiu assolit per les esportistes Ruth Moll (exciclista professional) i Ruth Gómez (triatleta de llarga
distància), que varen pujar al cim més alt d'Àfrica, essent les dues primeres dones europees en aconseguir-ho. Gratuït. Abans, a les 18
h, a la plaça des Born hi haurà el lliurament dels dorsals als inscrits a la 13ª Volta Menorca BTT, organitzada per la Penya Ciclista
Ciutadella, i la Fira de sa Velo.
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "El viaje de Nisha" (2017, 106 minuts), d'Iram Haq. VOSE (noruec, urdu). Cinemes Canal Salat.
12/10/2018
17:00 Curs de "Sensory Awareness-Consciència Sensorial" amb Enric Bruguera
Dies 12 (de 17 a 20 h), 13 i 14 (de 10 a 13:30 h) d'octubre de 2018, a l'Estudi CsO (c/ Gustavo Mas). Impartit per Enric Bruguera,
membre del Sensory Awareness Leaders Guild, fotògraf i professor de Consciència Sensorial. Organitzat per Karbala Teatrodanza i
Asociación Cultural Cuerpo Sin Órganos. Un curs per reconstruir la confiança en la saviesa innata de l'organisme i tornar als nostres
sentits. La Consciència Sensorial promou el benestar personal i permet reconnectar i descobrir el nostre equilibri natural. Aportació:
130 € (després del 30 de setembre 150 €) o 110 € si es disposa d'abonament (després del 30 de setembre 125 €). Més informació i
inscripcions: 669 934 839 // karbalabarna@gmail.com // www.ecologiacorporal.com // Facebook Ecologia Corporal.
13/10/2018
20:00 Lectura dramatitzada de l'obra teatral "Arde ya la yedra"
Text de Francisco Javier Suárez Lema, guanyador del Premi Born de Teatre 2017. A càrrec de la companyia Mô Teatre, amb la
participació de Marta Cantamisa, Laura Cubas, Víctor Genestar, Jordi Pérez i Jordi Odrí. Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic.
Gratuït. Activitat inclosa dins el programa d'actes del XLIII Premi Born de Teatre 2018.
20:30 Concert de Clara Gorrias presentant el seu primer disc: "La mar fa riure i fa plorar"
A la Sala Pintor Torrent de l'església del Socors. Concert inclòs dins el cicle "Clàssics tot l'any" organitzat per Joventuts Musicals de
Ciutadella. Preu: gratuït per als socis de JJMM de Ciutadella, i 10 € per al públic en general. Venda anticipada d'entrades al Centre
Municipal d'Art de Ciutadella (c/ Seminari, 5).
14/10/2018
09:00 Tercera etapa de la Volta Menorca BTT 2018
A les 9 h, sortida de la tercera i darrera etapa de la Volta Menorca BTT, organitzada per la Penya Ciclista Ciutadella. Plaça des Born. A
les 13.25 h, arribada dels primers participants, a l'IES M. Àngels Cardona. L'hora prevista de l'arribada dels darrers participants és a les
15.30 h, moment enquè començarà, a l'IES M. Àngels Cardona, el dinar i festa final de la Volta.
15/10/2018
20:00 Presentació del llibre "Els Minorkeens de Gibraltar", de Martí Crespo i Sala
A càrrec de l'autor, Martí Crespo, i de Miquel Àngel Casasnovas. Sala Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura. Gratuït.
20:15 Ballet al cinema: "Mayerling"
Retransmissió en directe del ballet "Mayerling", de Franz Liszt, des de la Royal Opera House de Londres. Cinemes Canal Salat.
16/10/2018
20:00 Representació teatral "La volta al món en 80 ties" (assaig obert)
"Work in progress" de l'obra "La volta al món en 80 ties", proposta guanyadora de la IV Residència de Creació Teatral Premi Born
2018. Teatre de l'IES Josep M. Quadrado. Gratuït. Activitat inclosa dins el programa d'actes del XLIII Premi Born de Teatre 2018.
17/10/2018
19:30 Tallers del programa Treball amb Famílies 2018
Inici del taller "L'adolescència (Un nou repte en el nostre paper de pares i mares. Una nova oportunitat de creixement familiar)", amb
Violant Agut, educadora social. Per a famílies amb fills a 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO. Dies 17, 24 i 31 d'octubre, i 7, 14 i 21 de novembre, de
19:30 a 21:30 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
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "The Rider" (2017, 104 minuts), de Chloé Zhao. VOSE (anglès). Cinemes Canal Salat.
18/10/2018
19:00 Tallers del programa Treball amb Famílies 2018
Inici del taller "Què els passa als nostres fills i filles quan nosaltres ens separam?", amb Irune Inchaustegui, terapeuta familiar
sistèmica. Per a famílies amb fills a qualsevol de les etapes escolars. Dies 18 i 25 d'octubre, de 19 a 21 h Casa de Cultura. Gratuït

sistèmica. Per a famílies amb fills a qualsevol de les etapes escolars. Dies 18 i 25 d'octubre, de 19 a 21 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

20:00 Trobada del grup de lectura Premi Born de Teatre
Sessió per comentar "Arde ya la yedra", de Francisco Javier Suárez, obra guanyadora del Premi Born de Teatre 2017. Biblioteca Àngel
Ruiz i Pablo del Cercle Artístic. Gratuït. Activitat inclosa dins el programa d'actes del XLIII Premi Born de Teatre 2018.
20:15 Conferència "Tibet, la teulada del món"
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 "The Rider" (2017, 104 minuts), de Chloé Zhao. VOSE (anglès). Cinemes Canal Salat.
19/10/2018
16:00 V Fira d'Ensenyaments Superiors 2018 (dia 1)
Obertura per al públic en general de la V edició de la Fira d'Ensenyaments Superiors, organitzada per l'Ajuntament de Ciutadella i amb
la participació de 31 entitats. Fins a les 19 h, a la Sala Polivalent Canal Salat. Entrada gratuïta. De les 9 a les 14 h s'hi faran visites
concertades amb els instituts de Menorca. Per al públic en general, la Fira també obrirà el dissabte 20 d'octubre de 10 a 13:30 h. Per a
més informació: Centre Municipal Universitari. 971 38 63 32. facebook.com/centremunicipaluniversitari
17:00 Activitat "Generant vocacions de futur en l'àmbit de la tecnologia"
A càrrec de La Salle-Universitat Ramon Llull. Destinada als alumnes de 4t d'ESO, de 1r de batxillerat i formació professional. Activitat
complementària inclosa dins la V Fira d'Ensenyaments Superiors 2018. Sala dels Cinemes Canal Salat. Gratuït.
20:00 Presentació de l'edició de "Arde ya la yedra" i conferència "La (re)presentació de les cultures minoritzades (sense
estat) en el teatre contemporani dins el món globalitzat"
Presentació de l'edició en les quatre llengües de l'Estat espanyol de l'obra guanyadora del Premi Born de Teatre 2017: "Arde ya la
yedra", de Francisco Javier Suárez. A continuació, "La (re)presentació de les cultures minoritzades (sense estat) en el teatre
contemporani dins el món globalitzat", xerrada a càrrec d'Afonso Becerra, dramaturg i director gallec, doctor en Arts Escèniques i
professor de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de Galícia. A la Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Activitat inclosa dins el programa
d'actes del XLIII Premi Born de Teatre 2018. Gratuït
21:00 Representació de "Bella, una al·lota valenta" (1)
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.
20/10/2018
10:00 V Fira d'Ensenyaments Superiors 2018 (dia 2)
Obertura per al públic en general de la V edició de la Fira d'Ensenyaments Superiors, organitzada per l'Ajuntament de Ciutadella i amb
la participació de 31 entitats. Fins a les 13:30 h, a la Sala Polivalent Canal Salat. Entrada gratuïta. Per al públic en general, la Fira
també obrirà el divendres 19 d'octubre de 16 a 19 h.Per a més informació: Centre Municipal Universitari. 971 38 63 32.
facebook.com/centremunicipaluniversitari
11:00 Activitat "N'hi ha que neixen amb estrella i n'hi ha que neixen estrellats"
A càrrec de Maria del Mar Socias, directora del Departament d'Orientació i Inserció professional de la UIB. Destinada als alumnes i
famílies de 4t d'ESO i cicles formatius de grau mitjà. Activitat complementària inclosa dins la V Fira d'Ensenyaments Superiors 2018.
Sala dels Cinemes Canal Salat. Gratuït.
11:30 L'hora del conte: "Les bruixes"
A càrrec de Lídia Clua. Sala Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura. Gratuït.
12:00 Xerrada col·loqui d'informació i orientació: l'aventura de construir el vostre projecte de vida professional"
A càrrec de l'equip de professionals d'Educaweb. Destinada als alumnes i famílies de 1r i 2n de batxillerat i cicles formatius de grau
superior. Activitat complementària inclosa dins la V Fira d'Ensenyaments Superiors 2018. Sala dels Cinemes Canal Salat. Gratuït.
20:00 Representació de "Bella, una al·lota valenta" (2)
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.
20:30 Concert-recital "Solcant l'aire"
A càrrec del Quartet de Cambra de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, dirigida per Smerald Spanhiu. Reciten Joan Manel
Vadell, Marta Cuesta i Miquel Àngel Torrens. Activitat inclosa dins el programa de l'Any Llompart 2018. Can Saura. L'accés al
concert-recital és gratuït però es requereix d'entrada prèvia per assistir-hi. Les entrades es poden recollir de l'oficina de Cultura de
l'Ajuntament de Ciutadella (segona planta de l'edifici de la plaça des Born, 15), els dies 11, 15, 16, 17, 18 i 19, de les 10 h a les 14 h.
L'aforament és limitat. Se'n donaran un màxim de 2 per persona. ENTRADES ESGOTADES.

L'aforament és limitat. Se'n donaran un màxim de 2 per persona. ENTRADES ESGOTADES.

21:00 Representació teatral "Refraccions" i lliurament del XLIII Premi Born de Teatre
Representació de l'obra "Refraccions", de Conxa Milla, un espectacle de Flyhard Produccions. A continuació hi tindrà lloc l'acte de
lliurament del XLIII Premi Born de Teatre, organitzat pel Cercle Artístic. Teatre de Ciutadella (Calós). Preu de l'entrada: 18 € general,
15 € socis del Cercle Artístic i 10 € estudiants. Consulta la venda d'entrades a www.cercleartistic.com, al Facebook del Cercle Artístic,
al telèfon 971 38 57 53 i/o a l'adreça electrònica gerencia@cercleartistic.com Activitat inclosa dins el programa d'actes del XLIII Premi
Born de Teatre 2018.
21/10/2018
10:00 Visita guiada a la barraca des Pinaret de Ciutadella
Organitzada pel Consell Insular de Menorca amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni Històric 2018 que tenen per lema
"Compartir l'art de la pedra". Gratuït (no és necessària inscripció prèvia). Visita a la barraca des Pinaret que s'ha de restaurar amb
motiu del Congrés Internacional de pedra seca. Acompanyats per membres de la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Bella. Lloc de
trobada: aparcament des Pinaret.
12:00 Visita guiada a les pedreres de s'Hostal de Ciutadella
Organitzada pel Consell Insular de Menorca amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni Històric 2018 que tenen per lema
"Compartir l'art de la pedra". Gratuït (no és necessària inscripció prèvia). Visita a les pedreres de s'Hostal. Acompanyats per membres
de l'associació Líthica. Lloc de trobada: pedreres de s'Hostal.
12:00 Concert vermut amb Bep Marquès
Al bar de Calós. Organitzat per la Unió d'Antics Alumnes Don Bosco de Ciutadella. Entrada gratuïta.
19:00 Representació de "Bella, una al·lota valenta" (3)
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.
22/10/2018
10:00 "Workshop" del XVI Congrés Internacional sobre la Pedra en Sec
Restauració d'una construcció tradicional menorquina realitzada amb la tècnica de la pedra en sec (barraca), amb la finalitat de
compartir experiències de rehabilitació amb professionals de diferents nacionalitats. Del 22 al 25 d'octubre de 2018. Organitzat per la
Societat Històrica i Arqueològica Martí i Bella i per la Société Scientifique International pour l'Étude Pluridisciplinaire de la Pierre Sèche
(SPS). Del 26 al 28 d'octubre de 2018 tindrà lloc el XVI Congrés Internacional sobre la Pedra en Sec. Més informació, inscripcions i
programa complet: http://www.shamartibella.es/
20:00 Activitat "Com sobreviure a Pedrolo. Una conversa amb Sebastià Bennasar"
Organitzat per la Biblioteca Pública de Ciutadella. Sala d'Actes Joana de Vigo i Squella. Gratuït.
24/10/2018
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Happy end" (2017, 107 minuts), de Michael Haneke. VOSE (francès, anglès). Cinemes Canal Salat.
25/10/2018
17:00 Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca "Mirant cap al futur" (bloc 4 de Paisatge i Patrimoni
Cultural)
Actuarà de moderadora Cristina Rita. Organitzades pel Consell Insular de Menorca, Institut Menorquí d'Estudis i Observatori
Socioambiental de Menorca. Seminari de Ciutadella. Preguntes orientatives: Pros i contres de la gestió pública versus la privada
tutelada del patrimoni. Quin paper hauria de jugar el patrimoni cultural dins la promoció turística? Sap la societat menorquina mirar-se
en el patrimoni cultural i extreure'n la creativitat per al futur? 17:00 h, Ponència Introductòria: Gaspar Valero – Els Paisatges Literaris,
una dimensió del Patrimoni Cultural. 17:40 h, Situació de Menorca: Jaume Mascaró – Patrimoni Cultural de Menorca. 18:00 h,
Ponència 1: Joan López Casasnovas – Llengua, país i cohesió social (Menorca, 1993-2018). 18:15 h, Ponència 2: pendent de
confirmació. 18:30 h, Descans 18:45 h, Ponència 3: Juan Elorduy – ¿Y si el Arte sirviera para algo? 19:00 h, Ponència 4: Elena Sintes
– La sostenibilitat en la gestió del patrimoni arqueològic. Un repte en el temps dels selfies. 19:15 h, Ponència 5: Pau Salort – Patrimoni
audiovisual. 19:30 – 20:30 h, Taula Rodona: És desitjable o beneficiós donar un nou ús al patrimoni per assolir la seva conservació?
Participants: Antoni Ferrer (DI Cultura i Patrimoni), Joan Torres (arquitecte tècnic, Patrimoni Industrial), Antoni Vidal (arquitecte,
Patrimoni Arquitectònic), participants pendents de confirmació. Totes les sessions són obertes al públic. Més informació i inscripcions:
http://jornadesrb.ime.cat/
18:00 Obertura de l'exposició "Menorca, paisatge de pedra seca"
Selecció de fotografies i de textos del llibre "Menorca, paisatge de pedra seca", de Laurence Toussaint i Frédérique Mahieu.
Organitzada per la Fundació Líthica. Espai Sant Josep de Ciutadella Antiga. Gratuït. L'exposició estarà oberta al públic fins al 4 de
novembre, en horari de 18 a 20:30 h, i dissabtes d'11 a 13:30 h. La inauguració oficial de la mostra tindrà lloc el divendres 26 d'octubre
a les 20 h.
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Happy end" (2017, 107 minuts), de Michael Haneke. VOSE (francès, anglès). Cinemes Canal Salat.

26/10/2018
09:00 XVI Congrés Internacional sobre la Pedra en Sec (dia 1)
Reunió de professionals, estudiosos i persones interessades per tal de compartir experiències i coneixements entorn d'una tècnica
constructiva present en àmplies zones del món i que ha estat presentada davant la UNESCO com a candidata a la Llista
Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Del 26 al 28 d'octubre (entre els dies 22 i 25 d'octubre tindrà lloc un
"workshop" de restauració d'una barraca). A l'IES Josep M. Quadrado. Organitzat per la Societat Històrica i Arqueològica Martí i Bella i
per la Société Scientifique International pour l'Étude Pluridisciplinaire de la Pierre Sèche (SPS). Més informació, inscripcions i programa
complet: http://www.shamartibella.es/
17:00 Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca "Mirant cap al futur" (bloc 5 de Benestar Social)
Actuarà de moderador Xavier Patiño. Organitzades pel Consell Insular de Menorca, Institut Menorquí d'Estudis i Observatori
Socioambiental de Menorca. Seminari de Ciutadella. Preguntes orientatives: Com podem avançar en creixement econòmic i benestar
social de forma equivalent? Les perspectives de salut i benestar social són millors a Menorca que en altres territoris propers? Quin és
el futur dels joves a Menorca? 17:00 h, Ponència Introductòria: Lluís Ballester – Els reptes que tenim les Balears com a societat. 17:40
h, Situació de Menorca: Borja Pellejero – El desenvolupament dels serveis socials a Menorca en el context balear i espanyol. 18:00 h,
Ponència 1: Sara Villalonga – La cobertura dels Serveis Socials 18:15 h, Ponència 2: Fernando Salom – Menorca Reserva de la
Biosfera... un ecosistema de vida activa. 18:30 h, Descans 18:45 h, Ponència 3: Àngela Janer i Pere Alzina - Educació 19:00 h,
Ponència 4: David Serra – El mercat de treball en la Menorca del futur. 19:15 h, Ponència 5: Martí Pol – Joventut 19:30 – 20:30 h,
Taula Rodona: Quins són els riscos reals d'exclusió social i residencial a Menorca? Participants: Adolfo Rodríguez (Debat a Bat), Dani
Martín (educador social, Càritas), Elisa Marí (CIM), participants pendents de confirmació. Totes les sessions són obertes al públic. Més
informació i inscripcions: http://jornadesrb.ime.cat/
20:00 Presentació del llibre "Menorca, paisatge de pedra seca"
A càrrec de les autores, Laurence Toussaint (fotografies) i Frédérique Mahieu (textos). Organitzat per la Fundació Líthica. Espai Sant
Josep de Ciutadella Antiga. Gratuït. L'acte inclou la inauguració oficial de l'exposició "Menorca, paisatge de pedra seca", que s'obre al
públic el dijous 25 d'octubre i hi farà fins al 4 de novembre.
20:00 Recital poètic microteatralitzat "Entre poesia i lúcida follia"
A càrrec d'Anna Anglada, Paola Cibin i Fàtima Anglada. Sala Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura. Gratuït.
21:00 Representació de "Bella, una al·lota valenta" (4)
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.
27/10/2018
09:00 XVI Congrés Internacional sobre la Pedra en Sec (dia 2)
Reunió de professionals, estudiosos i persones interessades per tal de compartir experiències i coneixements entorn d'una tècnica
constructiva present en àmplies zones del món i que ha estat presentada davant la UNESCO com a candidata a la Llista
Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Del 26 al 28 d'octubre (entre els dies 22 i 25 d'octubre tindrà lloc un
"workshop" de restauració d'una barraca). A l'IES Josep M. Quadrado. Organitzat per la Societat Històrica i Arqueològica Martí i Bella i
per la Société Scientifique International pour l'Étude Pluridisciplinaire de la Pierre Sèche (SPS). Més informació, inscripcions i programa
complet: http://www.shamartibella.es/
09:30 Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca "Mirant cap al futur" (bloc especial 7: Sortida a
Alforí de Dalt)
9:30 h, Trobada a l’aparcament de Cala Pilar. Xerrada 1: Pere Fraga – Flora de Menorca i sortida guiada. Xerrada 2: Pau Salort –
Patrimoni etnològic. Xerrada 3: Camí de Cavalls 360 – Turisme Actiu. Xerrada 4: Núria Galarza – l'Educació Ambiental a Menorca i les
possibles accions per tal d'aconseguir una millor gestió i preservació. Xerrada 5: Jorge Casado – Gestió forestal. 13:30 h, Comiat.
Totes les sessions de les Jornades són obertes al públic. Més informació i inscripcions: http://jornadesrb.ime.cat/
10:00 50è aniversari de la Creu Roja a Ciutadella: tallers i activitats
Tallers de manteniment (de 10 a 10:45 h), manualitats (d'11 a 11:45 h), taller de primers auxilis i simulacre (de 12 a 12:45 h), i més
activitats durant el matí, fins a les 14 h. A l'exterior de la Sala Polivalent Canal Salat. Gratuït.
20:00 50è aniversari de la Creu Roja a Ciutadella: acte institucional
Acte de reconeixement a presidents, coordinadors i fundadors de la Creu Roja a Ciutadella. Inclou sortejos de regals i final de festa
amb actuació en directe. Sala Polivalent Canal Salat. Gratuït.
20:00 Representació de "Bella, una al·lota valenta" (5)
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.
20:00 Batucades de les Illes Balears pel Llevant de Mallorca
Recollida de diners per als afectats. A Ciutadella, la batucada anirà a càrrec d'Esclat i el recorregut serà entre plaça de ses Palmeres i
la plaça del Mercat passant per la plaça de la Catedral.

28/10/2018
09:00 XVI Congrés Internacional sobre la Pedra en Sec (dia 3)
Reunió de professionals, estudiosos i persones interessades per tal de compartir experiències i coneixements entorn d'una tècnica
constructiva present en àmplies zones del món i que ha estat presentada davant la UNESCO com a candidata a la Llista
Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Del 26 al 28 d'octubre (entre els dies 22 i 25 d'octubre tindrà lloc un
"workshop" de restauració d'una barraca). A l'IES Josep M. Quadrado. Organitzat per la Societat Històrica i Arqueològica Martí i Bella i
per la Société Scientifique International pour l'Étude Pluridisciplinaire de la Pierre Sèche (SPS). Més informació, inscripcions i programa
complet: http://www.shamartibella.es/
19:00 Representació teatral de "Vincles. S'altra família"
A càrrec de la companyia Teatre de Xoc, dirigida per Víctor Genestar i amb la interpretació d'Adriana Aguilar, Xevi Cor, Malu Morro i
Jordi Pérez. Teatre de Ciutadella (Calós). Preu: 15 €. Reserves: info@vincles.es (nom, telèfon i número d'entrades). Punts de venda:
bar Calós, Prink (c/ de Maó, 5) i Everetti Moda (c/ des Seminari, 14). Més informació: www.vincles.es Sinopsis: Qui no ha tingut por a
donar un nou pas? A mirar la vida amb uns altres ulls? A començar de zero? Un retrobament i una visita inesperada són l'eix central
d'aquesta divertida comèdia que no deixa indiferent. Una ensenyança de superació personal en to d'humor amb quatre personatges i
els seus vincles. Prepara't per riure i emocionar-te amb aquesta altra família.
29/10/2018
11:00 Descobreix la història i el patrimoni funerari: visites guiades al Cementiri Vell de Ciutadella (1)
Amb motiu de la commemoració de Tots Sants i Fidels Difunts. Visites programades els dies 29, 30 i 31 d'octubre de 2018, en horari
de mati (11 h) i capvespre (16:30 h). Organitzades per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Les persones interessades caldrà que
s'hi apuntin mitjançant una telefonada al Servei de Protocol (606 404 150), o bé amb un missatge de correu electrònic a
protocol@ajciutadella.org
30/10/2018
11:00 Descobreix la història i el patrimoni funerari: visites guiades al Cementiri Vell de Ciutadella (2)
Amb motiu de la commemoració de Tots Sants i Fidels Difunts. Visites programades els dies 29, 30 i 31 d'octubre de 2018, en horari
de mati (11 h) i capvespre (16:30 h). Organitzades per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Les persones interessades caldrà que
s'hi apuntin mitjançant una telefonada al Servei de Protocol (606 404 150), o bé amb un missatge de correu electrònic a
protocol@ajciutadella.org
20:30 Música al cinema: musical "Funny Girl"
Retransmissió en diferit del musical "Funny Girl", amb música de Jule Styne, des del Savoy Theatre de Londres. Cinemes Canal Salat.
31/10/2018
11:00 Descobreix la història i el patrimoni funerari: visites guiades al Cementiri Vell de Ciutadella (3)
Amb motiu de la commemoració de Tots Sants i Fidels Difunts. Visites programades els dies 29, 30 i 31 d'octubre de 2018, en horari
de mati (11 h) i capvespre (16:30 h). Organitzades per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Les persones interessades caldrà que
s'hi apuntin mitjançant una telefonada al Servei de Protocol (606 404 150), o bé amb un missatge de correu electrònic a
protocol@ajciutadella.org
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella: cicle "Història del Cinema"
Projecció de la pel·lícula "Ikiru" (1952, 143 minuts), d'Akira Kurosawa. Cicle "història del cinema". VOSE (japonès). Cinemes Canal
Salat. Gratuït (fins al límit d'aforament de la sala).

