Punt Cultural
Juliol 2019

02/07/2019
19:30 Ciutadella Borina per la Igualtat
En motiu de la celebració del Dia internacional de l'orgull LGTBIQ+Projecció del Documental "EnFemme" i debat amb la directora (Alba
Barbé i Serra) i dues de les protagonistes.Dimarts 2 de juliol de 2019, a les 19:30 h, al Palau Saura.
03/07/2019
20:00 Música íntima "Lingua ignota"
Concert de Lingua Ignota en el marc del Festival Pedra Viva 2019.Música íntima:- Yom, clarinet i composició.- Elise Dabrowski, veu i
composició.A les Pedreres de Lithica, dimecres 3 de juliol, a les 20h.Venda d'entrades: a Líthica, a la Cafeteria Ànima i a la web
www.pedraviva.com
20:00 Técnica MísticaExposició d'Iñaki Sampedro i Enrique Mestre-Jaime
Innauguració de l'exposició col.lectiva d'escultures d´Iñaki Sampedro i pintures d´Enrique Mestre-Jaime, amb obres inspirades en la
Mediterrànea i els móns marins.Organitzador: Iñaki Sampedro, Art&BagsHora: De dilluns a dissabte de 11.30 a 14 i de 19 a 21
horesDurada de l'exposició: Del 3 al 28 de juliol de 2019Lloc: Espai Sant Josep, c/ Santa Clara nº9Preu de l'entrada: gratuitCorreu
electrònic: enriquemestre12@gmail.com
04/07/2019
08:00 Inici de les classes d'estiu de Tai-Chi
El curs durarà 3 mesos (juliol, agost i setembre).Les classes es faran cada dijous de 8 a 9 del matí, sota la porxada de l'Església de
Cala'n Blanes.La primera classe serà dia 4 de juliol, i la darrera dia 26 de setembre.Preu mensual: 20€ (o bé 5€ cada classe
individual)Per apuntar-se, enviar un whatsapp al número 642440904.Organitza: Associació de Veïns de Cala'n Blanes.Imparteix:
Miquel Sintes.
05/07/2019
11:00 Exposició "La pintura construïda", de Josep Marí, a El Roser
Exposició "La pintura construïda", de Josep Marí, a la sala d'exposicions El Roser.Del 5 de juliol al 10 d'agost.De dilluns a dissabte, en
horari 11-13:30h i 18-21:30hActivitat gratuïta
20:30 Xavier Larsson & OCIM
Concert d’inaguració del 47è Festival de Música d’Estiu de Ciutadella "OCIM & LARSSON”, amb la participació del saxofonista
menorquí Xavier Larsson i sota la direcció de Francesc Prat.El concert tindrà lloc el proper 5 de juliol a les 20:30h a l’església dels
Socors de Ciutadella.Venda d'entrades a Codetickets.
23:00 Joan Masdéu al Jazzbah
Innocents és el tercer disc en solitari de l’artista de Reus després de Whiskyn’s, banda que va liderar durant tota la seva
trajectòria.Després de Casa Murada (Global 2011), amb el premi Enderrock a la millor cançó d’autor per votació popular i de Dissabte
(Global 2014), Joan Masdéu torna als escenaris amb Innocents (Satélite k 2018), un disc innegable, farcit de fantàstiques cançons pop
de melodies exquisides, que suposa un retorn a l’essència musical i personal de l’artista de Reus.Activitat gratuïta.
06/07/2019
17:30 XXI Obert d'escacs ràpids
Dins el marc de la festa esportiva del 9 de juliol, XXI Obert d'escacs ràpids.A les 17:30h, a la Plaça de la Catedral. Inscripcions 1 hora
abans de l'inici.Organitza: Club d'Escacs Cercle Artístic.Activitat gratuïta.
20:00 Exposició "Natura Marina"
Espai Rovellart inaugura l'exposició "Natura marina" de Carmen Bueno amb una vernissage oberta al públic, on les arts plàstiques i
escèniques es fusionen per transformar la mirada de l'espectador.Artistes: Pepe Bosch i Eva Adserías.Actuacions: "Bagatge" i "Amb
ulls de mar".Activitat per tots els públics.Activitat gratuïta .Web Rovellart: https://www.espairovellart.com/Espai Rovellart c/ Santíssim, 8,
Ciutadella.
07/07/2019
08:30 IV Triatló Platja Gran
Dins el marc de la festa esportiva 9 de juliol, IV Triatló Platja Gran.A partir de les 8:30h a la Platja Gran. Inscripcions a
www.elitechip.netOrganitza: Xtrem Menorca Triatló.Activitat gratuïta.

10:00 Tennis Platja
Dins el marc de la festa esportiva del 9 de juliol, Tennis Platja, a partir de les 10h, a la platja de Cala'n Bosch.Inscripcions al whatsapp
616463565 o al correu freeplay@freeplaysport.com, fins el dia 5 de juliol.Organitza: Club Free-Play.Activitat gratuïta.
16:30 XXXVII Cursa Ciclista
Dins el marc de la festa esportiva 9 de juliol, XXXVII Cursa Ciclista, a les 16:30h, Circuit del 9.Inscripcions 1 hora abans de
l'inici.Organitza: Penya Ciclista Ciutadella.Activitat gratuïta.
19:00 XLI Mini Marató
Dins el marc de la festa esportiva del 9 de juliol, XLI Mini Marató, a les 19h, Circuit del 9.Inscripcions 1 hora abans de l'inici o amb
antelació a www.elitechip.netOrganitza: Xtrem Menorca Atletisme.Activitat gratuïta.
21:30 Menorca Canta Homenatge Traginada
De la mà d’alguns dels principals solistes del panorama musical menorquí, com Cris Juanico, Anna Ferrer, Clara Gorrias, Maria Camps
i Miquel Mariano, i sota la direcció musical i artística d’Annabel i Joan Carles Villalonga, arriba aquest concert d’homenatge a l’antic
grup Traginada, que marca una fita en la recuperació i renovació de la música i la cultura de Menorca.Obertura de portes a les 20h, a
les Pedreres de s'Hostal - Lithica.Només es podrà accedir amb el bus llançadora, que estarà en actiu a partir de les 19,45h (cada 15
min). El darrer bus llançadora està previst a les 21,00h. El punt de partida/tornada dels autobusos serà davant el Poliesportiu Municipal
de Ciutadella .Venda d'entrades al web: https://ticketib.com/events/menorca-canta-traginada
09/07/2019
23:00 Vermú al Jazzbah
Banda habitual en les nits d’estiu a Menorca amb músics de reconeguda trajectòria, desde Amsterdam, Irlanda fins a Barcelona.
Celebrant els 10 anys de concerts a l’illa! Matthew Zacchaeys Mcdaid: veu i guitarra.Nacho Olivar: guitarra.Joan Comaposada:
baix.Toni Genestar: bateria.Activitat gratuïta.
10/07/2019
20:00 Música Jove "Pedrera Rítmica"
Simfonia de bateries i bidons en el marc del Festival Pedra Viva 2019.- Santi Arisa, direcció i composició.- Moisès Pelegrí, ajudant de
direcció.- Amb la participació de l'Associació Esclat.Dimecres 10 de juliol, a les 20h, a les Pedreres de Lithica.Venda d'entrades: a
Líthica, a la Cafeteria Ànima i a la web www.pedraviva.com
11/07/2019
09:00 Finals Circuit Illes Balears Tennis Juvenil
Dins el marc de la festa esportiva 9 de juliol, finals dels Circuits Illes Balears Tennis Juvenil.A partir de les 9h a les Pistes del Club de
Tennis Ciutadella.Organitza: Club Tennis Ciutadella.Activitat gratuïta.
19:30 Els dijous a Can Saura: Inauguració del cicle de conferències d’estiu del Projecte Modular
Inauguració del cicle de conferències d’estiu del Projecte ModularLloc: Can SauraHora: 19:30 - 20 hActivitat gratuïta
19:30 Què m’interessa de les beques universitàries?
Què m’interessa de les beques universitàries?Sessió informativa del Centre Municipal Universitari de CiutadellaEl Centre Municipal
Universitari ha organitzat una sessió informativa sobre les beques i ajuts universitaris de les diferents administracions. A més,
s’exposaran els serveis que el CMU ofereix en aquests àmbits.Dia: dijous 11 de juliolHora: 19.30hLloc: Sala Joana de Vigo i Squella
(Casa de Cultura)
20:00 Els dijous a Can Saura: La maqbara de Can Saura: el passat islàmic de Ciutadella
La maqbara de Can Saura: el passat islàmic de CiutadellaMª José León Moll (Museu Municipal de Ciutadella), Elena Sintes Olives
(arqueòloga)Lloc: Can SauraHora: 20 h - 22 hActivitat gratuïta
12/07/2019
09:00 Finals Circuit Illes Balears Tennis Juvenil
Dins el marc de la festa esportiva 9 de juliol, finals dels Circuits Illes Balears Tennis Juvenil.A partir de les 9h a les Pistes del Club de
Tennis Ciutadella.Organitza: Club Tennis Ciutadella.Activitat gratuïta.
23:00 Tribut a Coldplay al Jazzbah
"Coldday"Tribut a Coldplay, el divendres 12 de juliol, a les 23h, al Jazzbah.Venda d'entrades (des de 9€ a 12€) a Codetickets.
13/07/2019
09:00 Finals Circuit Illes Balears Tennis Juvenil
Dins el marc de la festa esportiva 9 de juliol, finals dels Circuits Illes Balears Tennis Juvenil.A partir de les 9h a les Pistes del Club de
Tennis Ciutadella.Organitza: Club Tennis Ciutadella.Activitat gratuïta.
10:00 Volei Platja
Dins el marc de la festa esportiva del 9 de juliol, Volei Platja, a partir de les 10h, a la Platja de Cala'n Bosch.Inscripcions al Club Volei
Ciutadella, fins dia 11 de juliol. Telèfon: 686463738.Organitza: Club Volei Ciutadella.Activitat gratuïta.
15/07/2019
21:00 Camus Trio al Claustre del Seminari

Dins el marc del 47è Festival de Música d'Estiu organitzat per Joventuts Musicals de Ciutadella, concert de Camus Trio, al Claustre del
Seminari.Venda d'entrades: a partir de 9€ a Codetickets.

22:00 Projecció de la pel·lícula "Litus" a la Catedral
Dins el marc del programa Illes en Llarg, del Festival de Cinema de Menorca, projecció de la pel·lícula "Litus".Activitat gratuïta.
23:00 Festa Bah! al Jazzbah
Festa Bah! al Jazzbah amb Eddy MEntrades: des de 15€ fins a 20€. Venda anticipada a Codetickets.
16/07/2019
22:00 Projecció de la pel·lícula "Fishbone" a la Catedral
Dins el marc de Illes en Llarg, del Festival de Cinema de Menorca, projecció de la pel·lícula "Fishbone" a la Plaça de la
Catedral.Activitat gratuïta.
23:00 James Kirby al Jazzbah
Acústic songwriter.El cantautor acústic del Regne Unit James Kirby realitza cançons belles i melòdiques que captiven el públic de totes
les edats i que no es pot perdre amb el seu estil únic de tocar la guitarra.Actualment, gira per Regne Unit, Europa i Estats Units
promocionant el seu nou llançament “Everything to Fight For“.Activitat gratuïta.
17/07/2019
20:00 Música d'autor amb Salvador Sobral
Dins el marc del Festival Pedra Viva 2019, “París, Lisboa”, música d'autor, amb:- Salvador Sobral, veu.- Júlio Resende, piano.- André
Rosinha, contrabaix.- Bruno Pedroso, bateria. Dimecres 17 de juliol, a les 20h, a les Pedreres de Lithica.Venda d'entrades a: Lithica,
Cafeteria Ànima i on-line a www.pedravivamenorca.com
22:00 Concert Pink Floyd Simfònic
Concert extraordinari estiu 2019Concert Pink Floyd Simfònic a càrrec de la Banda Municipal de Música de Ciutadella & The Other
Side.Amb més de 30 veus, a càrrec de l'Escolania de Ciutadella.Dimecres 17 de juliol, a les 22h, a la Plaça del Born.Activitat gratuïta.
18/07/2019
20:00 Els dijous a Can Saura: L’arribada de Quint Cecili Metel: Menorca sota el control romà
Cicle de conferències d’estiu del Projecte Modular L’arribada de Quint Cecili Metel: Menorca sota el control romàCristina Bravo Asensio
(arqueòloga, Nurarq)Lloc: Can SauraHora: 20 h - 22 hActivitat gratuïta
23:00 Karaoke amb banda en directe
Karaoke band al Jazzbah.Tria una cançó i canta amb la banda.Activitat gratuïta.
19/07/2019
20:00 Xerrada sobre poesia, passió i vici
"En la latitud de los caballos, hormigas en el cielo."Xerrada sobre poesia, passió i vici a càrrec dels poetes Jesús Aguado i Juan
Vicente Piqueras.La paraula "pathos" en grec significa, successivament: passió, vici i malaltia. Són les tres fases de l'emoció poètica
que es converteix en adicció i acaba en patologia. Els doctors malalts Aguado i Piqueras compartiran el seu "pathos" amb els
assistents i explicaran les delícies (i advertiran dels perills) de la poesia.Dia 19 de juliol a les 20h a la Sala Joana de Vigo i Squella de
la Casa de Cultura.Organitza: Biblioteca Pública de Ciutadella amb la col·laboració de la Biblioteca Pública de Maó i Talleres
Islados.Activitat gratuïta.
21:00 VI Cursa Nocturna de Natació
Dins el marc de la festa esportiva del 9 de juliol, VI Cursa Nocturna de Natació, a les 21h, a la Platja Gran.Inscripcions 1 hora abans de
l'inici.Organitza: Club Natació Jamma.Activitat gratuïta.
21:00 Concert benèfic per combatre l'esclerosi múltiple
Concert organitzat pel Cercle Artístic, a càrrec del cantant Bep Marquès.Divendres 19 de juliol, a les 21h, al Cercle Artístic.
23:00 Folk/pop al Jazzbah
Folk/pop amb Pavvla.“secretly hoping you catch me looking” és el segon disc de PAVVLA, publicat a finals de 2018. El seu debut
“Creatures”, la va posicionar com una de les noves propostes indie més importants del nostre país. Amb prop d’un centenar de
concerts a les espatlles a casa nostra i a l’estranger, i amb articles a mitjans de renom com la NPR americana o la BBC anglesa,
PAVVLA es guanyava a pols l’etiqueta d’article emergent del moment amb actuacions als principals festivals de casa nostra i milers
d’escoltes a les plataformes de streaming.“secretly hoping you catch me looking” dibuixa de manera clara el canvi de concepte de la
seva debut. Si “Creatures” era un disc fet des de la nostàlgia i des de la ingenuïtat, aquest nou àlbum porta per bandera la provocació i
una actitud molt més gamberra, desfent per complet de l’actitud naive i de la innocència. Amb un directe explosiu a la vegada que
intimista, PAVVLA segueix demostrant perquè la seva proposta ha estat aclamada arreu. Entrades: de 7€ a 10€. Venda anticipada a
Codetickets.
20/07/2019
11:00 Espectacle de circ i curtmetratges infantils
Espectacle de circ + Secció de curtmetratges dirigits al públic infantil.L'espectacle: PLAY! Cia. S’Espai de Circ. Teatre, circ, acrobàcia,
dansa aèria i aquell instant màgic en el qual descobrim que hem trobat un amic. Riure, volar, descobrir, somiar…Compra d'entrades: A la taquilla dels cinemes. - Anticipada: https://entradium.com/events/som-familia-ciutadellaOrganitza: Festival de Cinema de
MenorcaLloc: Cinemes Canal SalatPreu de l'entrada: 4 €Correu electrònic: info@festivalmenorca.com

MenorcaLloc: Cinemes Canal SalatPreu de l'entrada: 4 €Correu electrònic: info@festivalmenorca.com

20:00 Projecció de la pel·lícula «Lokus»
El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca i els ajuntaments d’Alaior, Ferreries, Es Mercadal i Ciutadella,
s’han coordinat per oferir al públic de Menorca la projecció de la pel·lícula «Lokus» , basada en l’obra teatral del mateix títol de l’autor
menorquí Ponç Pons.«Lokus» és, en paraules del seu autor, «una comèdia que explora els sentiments de la solitud, l’amor, la
depressió, l’amistat, el sexe, el pas del temps... i escenifica les peripècies vitals d’un grup de personatges d’entranyable tendresa i una
ferida, profunda ii dolorosa humanitat».
22:00 Verbena amb els Sis de Ponent
En motiu de la festa en honor a la Mare de Déu del Carme, la Confraria de Pescadors organitza una verbena al moll comercial amb
l'actuació dels Sis de Ponent.
21/07/2019
19:30 Eucaristia de la Mare de Déu del Carme
En motiu de la festa en honor a la Mare de Déu del Carme, celebració de l'eucaristia en sufragi de l'ànima dels pescadors difunts a
l'església de Sant Miquel.
20:15 Processó de la Mare de Déu del Carme
En motiu de la festa en honor a la Mare de Déu del Carme, sortida de la processó de l'església de Sant Miquel, que arribarà a la
bocana del port.
22/07/2019
23:00 Festa Bah! al Jazzbah
Festa Bah! al Jazzbah amb Dorian DjSetEntrades: des de 12€ fins a 18€. Venda anticipada a Codetickets.
23/07/2019
23:00 Vermú al Jazzbah
Banda habitual en les nits d’estiu a Menorca amb músics de reconeguda trajectòria, desde Amsterdam, Irlanda fins a Barcelona.
Celebrant els 10 anys de concerts a l’illa! Matthew Zacchaeys Mcdaid: veu i guitarraNacho Olivar: guitarraJoan Comaposada: baixToni
Genestar: bateriaEntrada gratuïta.
24/07/2019
20:00 Dansa contemporània amb "Mal Pelo"
Dins el marc del Festival Pedra Viva 2019, "Mal Pelo" interpreta "Bach, Fragment".- María Muñoz i Pep Ramis, ballarins.- Joel Bardolet,
violí.Dimecres 24 de juliol, a les 20h, a les Pedreres de Lithica.Venda d'entrades: Lithica, Cafeteria Ànima i on-line a
www.pedravivamenorca.com
23:00 LaJonkollective al Jazzbah
Amb Víctor Sancho i Fran Torres al capdavant i amb un so propi i eclèctic, proper al pur jazz, amb tocs dels orígens del funk i el
rerefons que cada un dels membres li han vingut aportant per a crear una música original i compacta que els defineix com éssers
humans i pensants.Entrada gratuïta.
25/07/2019
19:00 Els dijous a Can Saura: Presentació del Pla Director de Son Catlar
Presentació del Pla Director de Son CatlarLloc: Can SauraHora: 19h – 20h Activitat gratuïta
20:00 Els dijous a Can Saura: Menorca en el mapa púnico (ss. IV-II a.n.e.). Nueva documentación arqueológica de un
proceso histórico
Menorca en el mapa púnico (ss. IV-II a.n.e.). Nueva documentación arqueológica de un proceso históricoFernando Prados Martínez,
Helena Jiménez Vialás, Joan C. de Nicolás Mascaró, Jose Javier Martínez García, Andrés Adroher Auroux, Octavio Torres Gomariz,
Sonia Carbonell Pastor (Proyecto Modular)Lloc: Can SauraHora: 20:00h - 22:00 hActivitat gratuïta
23:00 Mikel Erentxun al Jazzbah
Mikel Erentxun presentarà el seu nou àlbum "El último vuelo del hombre bala".Dijous 25 de juliol i divendres 26 de juliol, a les 23h, al
Jazzbah.Entrades: anticipada 18€ (codetickets), a taquilla 22€.Aforament limitat.
26/07/2019
19:00 Jornada de portes obertes al poblat talaiòtic de Son Catlar
Cicle de conferències d’estiu del Projecte ModularJornada de portes obertes al poblat talaiòtic de Son Catlar a càrrec del Projecte
Modular en el marc de la campanya arqueològica de 2019Lloc: Sol CatlarHora: 19:00Activitat gratuïtaPunt de trobada: Parking del
jaciment
23:00 Mikel Erentxun al Jazzbah
Mikel Erentxun presentarà el seu nou àlbum "El último vuelo del hombre bala".Dijous 25 de juliol i divendres 26 de juliol, a les 23h, al
Jazzbah.Entrades: anticipada 18€ (codetickets), a taquilla 22€.Aforament limitat.
28/07/2019
23:00 Trasnoche flamenca al Jazzbah

Trasnoche flamenca presenta Almea.Almea és una trobada d'artistes en la què el flamenc abraça i integra altres sons i formes. A
través de la música i la dansa, l'espectador podrà sentir el batec del seu cor, a cada ritme, en cada nota, en cada
trepitjada,...Armònics: Ulises PistoloCant: La Mery i Kiko CortésFlauta: Juanma Gómez PonsGuitarres: Antonio Roldán i
VitusPercussió: Alberto, El PelusaEntrades: 5€, a taquilla.

29/07/2019
21:00 Concert del Cor Francesc Valls al Socors
Joventuts Musicals de Ciutadella organitza el concert del Cor Frances Valls que tindrà lloc el dilluns 29 de juliol, a les 21h, a l'Església
del Socors.Venda d'entrades: a partir de 12€ a Codetickets.
23:00 Festa Bah! al Jazzbah
Festa Bah! amb LexlayEntrades: des de 12€ fins a 18€. Venda anticipada a Codetickets.
30/07/2019
23:00 James Kirby al Jazzbah
El cantautor acústic del Regne Unit James Kirby realitza cançons belles i melòdiques que captiven el públic de totes les edats amb el
seu estil únic de tocar la guitarra. Actualment, gira per Regne Unit, Europa i Estats Units promocionant el seu nou llançament
“Everything to Fight For“.Entrada gratuïta.
31/07/2019
20:00 Teatre-clown amb Cia. Pepa Plana
Dins el marc del Festival Pedra Viva 2019, "Veus que no veus".- Pepa Plana, Pallassa Augusta.- Noël Olivé, Pallassa Blanca.- Joan
Arqué, direcció.Dimecres 31 de juliol, a les 20h, a les Pedreres de Lithica.Venda d'entrades: Lithica, Cafeteria Ànima i on-line a
www.pedravivamenorca.com

