Punt Cultural
Febrer 2019

01/02/2019
09:00 Obert el termini per presentar obres al XVI Premi Contarella de Literatura Infantil 2019
Convocat per l'Ajuntament, al premi es poden presentar obres (contes i narracions breus) de temàtica lliure i inèdites, adreçades al
públic infantil. L'extensió de les obres no pot ser inferior a sis folis DIN A4 ni superior a tretze, mecanografiats amb cos de lletra de
dotze punts i amb un màxim de trenta-quatre línies per foli. Les obres es poden presentar en català o castellà i per participar-hi s'ha de
tenir l'edat mínima de 14 anys. El premi és de 500 € i el compromís de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca de publicar l'obra
guanyadora durant el mes d'abril de 2020. El termini d'admissió d'originals finalitza el divendres 15 de març de 2019 a les 14 h. El
premi es lliurarà en un acte públic que tindrà lloc al voltant de la Festa del Llibre de 2019, coincidint amb les activitats dels dies pròxims
al 23 d'abril.
18:00 Conferència "Estimulació cognitiva 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.
18:00 Conferència "Estrategias para la atención a la diversidad"
A càrrec de Silvana Corso, directora de la Escuela de Educación Media Nº 2 Rumania a Villa Real (Argentina) i seleccionada entre les
millors docents del món pel Global Teacher Prize de la Varkey Foundation. Organitzat per TEA-Menorca (Associació de Familiars de
Persones amb Trastorn de l'Espectre Autista de Menorca). A la Sala Polivalent Canal Salat.
20:00 Presentació de la "Guía de Geología de Menorca. Itinerarios naturales y culturales"
Es parlarà de "La influència de le geologia en la biologia, la cultura i el desenvolupament". Amb les intervencions d'Agustí Rodríguez,
Guillem X. Pons, Cristòfol Mascaró i Montserrat Anglada. Organitzat pel Cercle Artístic. Sala Gran de Can Saura. Gratuït.
02/02/2019
10:00 Taller "Diseño universal para el aprendizaje"
A càrrec de Silvana Corso, directora de la Escuela de Educación Media Nº 2 Rumania a Villa Real (Argentina) i seleccionada entre les
millors docents del món pel Global Teacher Prize de la Varkey Foundation. Organitzat per TEA-Menorca (Associació de Familiars de
Persones amb Trastorn de l'Espectre Autista de Menorca). De 10 a 17 h. A la Sala Polivalent Canal Salat.
19:00 Concert de La Movida Band
Actuació de La Movida Band, al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada entre 7 i 10 €. Anticipades a Codetickets.
05/02/2019
20:30 Òpera al cinema: "Aida"
Retransmissió en diferit de l'òpera "Aida", de Giuseppe Verdi, des del Teatre Alla Scala de Milà. Gravació de 1986, amb Luciano
Pavarotti i Joan Pons entre els intèrprets. Cinemes Canal Salat.
06/02/2019
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "¿Quién te cantarà?" (2018, 125 minuts), de Carlos Vermut. VOE (castellà). Cinemes Canal Salat.
07/02/2019
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "¿Quién te cantarà?" (2018, 125 minuts), de Carlos Vermut. VOE (castellà). Cinemes Canal Salat.
08/02/2019
20:00 Presentació del llibre "Espigolant"
A càrrec de Francesc Riudavets, autor, i amb les intervencions de Josefina Salord, coordinadora científica de l'IME, i de Joan F. López
Casasnovas, prologuista. Organitzat pel Cercle Artístic. Sala Gran de Can Saura. Gratuït.
20:00 Projecció de fotografies històriques d'embarcacions del port de Ciutadella
Integrada dins el programa de difusió del llegat fotogràfic del port de Ciutadella de l'arxiu Antoni Picó. Organitzat per Amics de la Mar
de Menorca. Caseta de Comandància del port. Gratuït.
20:00 Conferència "La importància dels vincles afectius per al desenvolupament de les filletes i dels fillets: fonamental
protecció de la seva salut mental"

20:00 Conferència "La importància dels vincles afectius per al desenvolupament de les filletes i dels fillets: fonamental
protecció de la seva salut mental"
Conferència inaugural del programa de "Treball amb famílies 2019" organitzat per l'Ajuntament. A càrrec de Jorge L. Tizón, psiquiatre i
neuròleg, psicòleg i psicoanalista, professor de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. A la Sala d'actes de l'IES Josep M. Quadrado.
Gratuït.
20:30 Concert de Maria Torres (clarinet) i Eduard López (piano)
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.
09/02/2019
11:00 Trobada del Grup Família&Lectura
Coordinat per Núria Pons al voltant de la música a la literatura infantil. A l'Espai de Petits Lectors de la Biblioteca infantil. Casa de
Cultura. Gratuït.
19:00 Concert d'In Rock
Actuació d'In Rock (versions rock), al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada gratuïta.
10/02/2019
09:00 I Jornades de Voluntariat per ajudar a eixermar el poblat talaiòtic de Son Catlar
El diumenge 10 de febrer es fa la segona trobada de les Jornades. També està previst els dies 31 de març, 28 d'abril i 19 de maig. El
lloc de trobada és a les 9 h a l'aparcament del mateix jaciment de Son Catlar. Inscripcions: voluntaris.soncatlar@outlook.es
11/02/2019
18:00 Matrícula per al 2n quadrimestre d'ESPA del curs 2018-19 a l'Escola d'Adults de Ciutadella
Oportunitat de treure's el graduat en educació secundària al CEPA. A la secretaria del Centre. Dates i horaris: dilluns 11 de febrer i
dimecres 13 de febrer de 18 a 21 h, i dimarts 12 de febrer i dijous 14 de febrer d'11 a 13 h i de 18 a 21 h. Les persones entre 18 i 30
anys en situació d'atur poden sol·licitar una "Beca d'èxit" per acabar els estudis. Escola d'Adults de Ciutadella. C/ Mallorca, 67, porta A,
1a planta. 971 38 61 24. cepaciutadella@educaib.eu // www.escolaadultsciutadella.es
12/02/2019
17:30 Conferència "El yoga y la respiración consciente Pranayamas" i presentació de classes
A càrrec de Javier Ares "Happy", al local de l'associació d'ioga Ananda (c/ Màrius Verdaguer, 13). Gratuït.
13/02/2019
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Border" (2018, 110 minuts), d'Alí Abbasí. VOSE (suec). Cinemes Canal Salat.
14/02/2019
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Border" (2018, 110 minuts), d'Alí Abbasí. VOSE (suec). Cinemes Canal Salat.
15/02/2019
19:00 Conferència "El yoga y la respiración consciente Pranayamas" i presentació de classes
A càrrec de Javier Ares "Happy", a la Sala Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura. Gratuït.
19:00 Inauguració de l'exposició "Pacífic Camps. Cartografies de la feminitat"
Sala municipal d'exposicions El Roser. Fins al 30 de març 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.
20:00 Presentació del llibre "Guerreras en el arte"
A càrrec de l'autora i il·lustradora Raquel Broza i de la correctora d'estil i edició Ana Olivia Fiol. Organitzat pel Cercle Artístic. Sala Gran
de Can Saura. Gratuït.
16/02/2019
11:30 L'hora del conte: "L'estatueta màgica"
Espectacle de creació basat en el conte de M. Jesús Cloquells, a càrrec de BetaTeatre. Per a infants a partir de 5/6 anys. Sala Joana
de Vigo i Squella de la Casa de Cultura. Gratuït.
16:00 Mostra pedagògica de dansa d'Art en Moviment
Mostra de tots els estils de dansa a càrrec de les alumnes d'Art en Moviment, Centre de Dansa Aurore Gracient. Primera sessió a les
16 h i segona sessió a les 17:30 h. Teatre Sant Miquel. Preu de l'entrada: 6 €. Venda d'entrades a Art en Moviment (c/ Captius de
Constantinoble, 7) o a la taquilla de la sala el dia de l'espectacle. Més informació: 671 641 528.
19:00 Trobada del club de lectura "Plaça de Lletres"
Coordinada per Thaïs Fadrique, al voltant de la novel·la "Les possessions" de Llucia Ramis. A la Biblioteca pública municipal. Casa de
Cultura. Gratuït.
19:00 Concert de Keep The Faith Band

19:00 Concert de Keep The Faith Band
Actuació de Keep The Faith Band (tribut a Bon Jovi), al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada entre 7 i 10 €. Anticipades a Codetickets.
19/02/2019
20:15 Ballet al cinema: "Don Quijote"
Retransmissió en directe del ballet "Don Quijote", de Ludwig Minkus, des de la Royal Opera House de Londres. Cinemes Canal Salat.
20/02/2019
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Girl" (2018, 109 minuts), de Lukas Dhont. VOSE (francès, holandès, anglès). Cinemes Canal Salat.
21/02/2019
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Girl" (2018, 109 minuts), de Lukas Dhont. VOSE (francès, holandès, anglès). Cinemes Canal Salat.
22/02/2019
18:30 Xerrada sobre la reforma de les pensions
A càrrec de Biel Martí, de la Plataforma de Pensionistes per la Seva Dignitat de Ciutadella. Al Club Democràtic de Jubilats i
Pensionistes de Ciutadella (Camí de Maó, 9). Gratuït.
20:00 Conferència "Les aus a Menorca després de 25 anys de Reserva de Biosfera"
A càrrec de Javier Méndez, membre de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM). Organitzat pel Cercle Artístic. Sala Gran de Can
Saura. Gratuït.
20:30 Concert "Come, heavy sleep", amb David Antigüedad (guitarra)
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.
22:00 Concert de The Other Side ("Pink Floyd Live Experience")
Nova gira "Coming Back To Life Tour 2019", amb banda renovada i nous temes. Al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada 15 € a
taquilla, anticipada 10 € més despeses de gestió (a Codetickets).
23/02/2019
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.
19:00 Presentació del llibre "Els limits del Quim Porta"
Amb la intervenció del seu autor, el poeta català Josep Pedrals, acompanyat de Xavier Sureda. Llibreria vaDllibres. Gratuït.
27/02/2019
12:00 Carnaval 2019: Rua de tots els centres escolars
Pels carrers de Ciutadella, fins a les 13:30 h. Gratuït.
19:30 Taller "Aprèn a fer compost"
Organitzat pel Consorci de Residus i Energia de Menorca, dins la campanya "De la cuina al camp. Fer compost és la pera!". Sala
Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura. Gratuït. Per a més informació: 971 35 41 72 // rsu@cime.es
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella: cicle "Història del Cinema"
Projecció de la pel·lícula "Juegos prohibidos" (1952, 86 minuts), de René Clément. Cicle "Història del cinema". VOSE (francès).
Cinemes Canal Salat. Gratuït (fins al límit d'aforament de la sala).
28/02/2019
09:00 Segueix obert el termini per presentar obres al XVI Premi Contarella de Literatura Infantil 2019
Convocat per l'Ajuntament, al premi es poden presentar obres (contes i narracions breus) de temàtica lliure i inèdites, adreçades al
públic infantil. L'extensió de les obres no pot ser inferior a sis folis DIN A4 ni superior a tretze, mecanografiats amb cos de lletra de
dotze punts i amb un màxim de trenta-quatre línies per foli. Les obres es poden presentar en català o castellà i per participar-hi s'ha de
tenir l'edat mínima de 14 anys. El premi és de 500 € i el compromís de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca de publicar l'obra
guanyadora durant el mes d'abril de 2020. El termini d'admissió d'originals finalitza el divendres 15 de març de 2019 a les 14 h. El
premi es lliurarà en un acte públic que tindrà lloc al voltant de la Festa del Llibre de 2019, coincidint amb les activitats dels dies pròxims
al 23 d'abril.
10:00 Tallers de robòtica per a infants a la Biblioteca infantil
De 10 a 11:30 h per a infants de 6 a 8 anys, i de les 11:30 a 13 h per a infants de 9 a 12 anys. A la Biblioteca infantil. Casa de Cultura.
Tallers gratuïts amb inscripció prèvia a la Biblioteca. Les places són limitades.
19:30 Presentació del llibre "Vessut enderrossall"
Un replec en menorquí de poemes, articles i narracions. A càrrec del seu autor, Jaume Anglada Bagur. Organitzat per Sa Fundació.
Can Saura. Gratuït.

20:30 "Peccata Minuta" de Chefs(in)
Al Mercat des Peix, amb la participació dels cuiners de Chefs(in) Miquel Sánchez (Smoix), Sílvia Anglada (Es Tast de na Sílvia), Emilio
Samblás (Cranc Pelut), Patrick James (Pan y Vino), Víctor Bayo (Bolets de Menorca) i Joan Bagur (Rels), i el cocteler Joan Canals
(Ulisses). Preu: 50 €, que inclou el menú de platets gourmet, el cóctel, 2 copes de vi i una cervesa. L'entrada és limitada i els tiquets es
venen a través de la web de Chefs(in) www.chefsin.es/tienda i a Ulisses.
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella: cicle "Història del Cinema"
Projecció de la pel·lícula "Juegos prohibidos" (1952, 86 minuts), de René Clément. Cicle "Història del cinema". VOSE (francès).
Cinemes Canal Salat. Gratuït (fins al límit d'aforament de la sala).

