Punt Cultural
Febrer 2020

01/02/2020
10:00 Dissabtes de vela llatina
"Dissabtes de vela llatina" amb els Amics de la Mar de MenorcaSortida a navegar a vela llatina per la badia de Ciutadella, sempre que
el temps ho permeti.De 10:00 a 12:30 hores.Punt de trobada: caseta de comandància de baixamar.Sortida oberta a tothom amb
preferència per als socis/es. Inscripcions a: amicsdelamar@gmail.com
11:00 Taller familiar d'identificació de microplàstics
2n Cicle sobre Reserva de BiosferaTaller familiar de reconeixement de la sorra; identificació de microplàstics amb el Grup Zero
plàsticsAls Cinemes Canal SalatActivitat gratuïta
11:00 Xerrada de presentació de Menorca Preservation Fund sobre el seu treball per la preservació de l'illa
2n Cicle sobre Reserva de BiosferaXerrada de presentació de Menorca Preservation Fund sobre el seu treball per a la preservació de
l'illaAls Cinemes Canal SalatActivitat gratuïta
11:30 Projecció de la guardonada pel·lícula d'animació "La canción del mar" i degustació de beguda amb producte local
2n Cicle sobre Reserva de BiosferaProjecció de la guardonada pel·lícula d'animació "La canción del mar" i degustació de beguda amb
producte localAls Cinemes Canal SalatActivitat gratuïta
19:00 Vermú al Jazzbah
Vermú, amb Toni Star, al JazzbahDissabte 1 de febrer, a les 19hEntrada lliure
02/02/2020
11:00 Obertura de portes del Festival Solidari de No som 3
FESTIVAL SOLIDARI NO SOM 3"Domingo 2 de febrero, en No Som 3, Carrer Glosador Vivó 49, Ciutadella.Puedes entrar y salir del
evento, cuantas veces quieras! Habrá PAELLA, chocolate, zumos naturales. MERCADILLO desde la mañana. El colectivo "No Som 3"
nace desde la necesidad de reunir a los y las artistas locales de la isla, con el objetivo de asociarnos y trabajar juntos en la idea de
impulsar/nos en/el movimiento artístico de Menorca y su emergencia cultural. La Residencia es entonces nuestro primer proyecto
como colectivo. Es el resultado de nuestro amor por lo que hacemos. De creer que ese movimiento artístico puede convertirse en algo
físico y material. Por eso, invitamos al director argentino “Gabriel Rosas” a coordinar este grupo principalmente de desconocidos a
trabajar juntos por 3 meses con el fin de un resultado, una muestra, una obra que represente nuestro trabajo juntas y juntos; somos 20
intérpretes! Así que en los tiempos que corren, creemos que la unión nos sostiene, nos ayuda a crecer, nos da fuerza, y así,
resistimos. Y de esta unión, desde la autogestión, la paciencia y la colaboración; nos presentamos como mejor sabemos: haciendo
arte! Invitamos entonces a la comunidad a participar, conocernos, a que nos contemos y nos ayuden a que este hermoso proyecto se
haga realidad... Por eso, los necesitamos, "nos" necesitamos, porque sin ustedes nosotras y nosotros no existimos, la experiencia del
arte "es" cuando se comparte, nos involucra y nos emociona, porque nace desde aquí, desde la necesidad absoluta de expresarnos.
Así que inviten, difundan, compartan y vengan en manada que va a ser una fiesta! Explotamos! Les esperamos! Gracias!"Organitza:
COL.LECTIU NO SOM 3Hora: 11hData: 02/02/2020Lloc: NO SOM 3. CARRER GLOSSADOR VIVÓ, 49 CIUTADELLAPreu de
l'entrada: FILLETXS 3/ADULTS 5Més info al correu electrònic: nosom3@gmail.com
05/02/2020
20:00 Conferència "La prevención de la radicalización violenta desde un enfoque multifuncional"
"La prevención de la radicalización violenta desde un enfoque multifuncional", a càrrec de Mohamed Fuad Amrani, llicenciat en
Ciències de la Informació. Dimecres 5 de febrer a les 20 h, a la Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic.Activitat gratuïta.
06/02/2020
19:30 Conferència "La importància de l'autoestima"
"La importància de l'autoestima"Conferència impartida per Trinidad Coll Coll, psicoterapeuta i sexòloga.Dia 6 de febrer, a les 19:30h, a
la Casa de Cultura
07/02/2020
20:00 Cançons i balls populars del Grup "Arrels de Sant Joan"
Cançons i balls populars, a càrrec del Grup folklòric "Arrels de Sant Joan"Organitza: Centre Social Sa NostraHora: 20hData: 7 de
febrerLloc: Camí de Maó, 9Preu de l'entrada: Gratuït
20:00 Conferència "La investigació contra el càncer: del mite a la realitat"
Títol: Conferència "La investigació contra el càncer: del mite a la realitat"Conferència a càrrec de Roser Pons Cursach, jove
ciutadellenca investigadora oncològica.Organitza: AECC junta comarcal de CiutadellaHora: 20hData: 7 de febrer 2020Lloc: Local Aecc

ciutadellenca investigadora oncològica.Organitza: AECC junta comarcal de CiutadellaHora: 20hData: 7 de febrer 2020Lloc: Local Aecc
ciutadella, Carrer Marquès d'Albranca 23Activitat gratuïta

20:00 Pràctica de mindfulness
Pràctica de mindfulnessA càrrec de Sion TorresDivendres 7 de febrer, a les 20h, a la Casa de Cultura
20:00 Presentació del llibre "DesaÏLLAnt l'art. Recull d'articles (2014-2018)"
Presentació del llibre "DesaÏLLAnt l'art. Recull d'articles (2014-2018). DesaISLAndo el arte. Recopilación de artículos (2014-2018)", a
càrrec de Carles Jiménez, autor; Francesc Florit Nin, prologuista; Josefina Salord, Institut Menorquí d'Estudis; Josep Pons Fraga, editor
del Diari Menorca i, Andreu Cardona, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Ciutadella.L'acte serà divendres 7 de febrer a les 20h a la
Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic de Ciutadella. Activitat gratuïta.
08/02/2020
09:30 Taller de transplant de bonsais
Taller de transplants de bonsaisTaller obert a totes les persones aficionades i interessades en l'art del bonsai.Organitza: Associació del
bonsai de MenorcaHora: 9:30Data: 8-2-2020Lloc: C/ Gustavo Más,120 CiutadellaPreu de l'entrada: lliureMés info:
bonsaimenorca@hotmail.com
10:00 Dissabtes de vela llatina
"Dissabtes de vela llatina" amb els Amics de la Mar de MenorcaSortida a navegar a vela llatina per la badia de Ciutadella, sempre que
el temps ho permeti.De 10:00 a 12:30 hores.Punt de trobada: caseta de comandància de baixamar.Sortida oberta a tothom amb
preferència per als socis/es. Inscripcions a: amicsdelamar@gmail.com
10:00 Taller Estima't
Estima'tUn espai dedicat a entendre la nostra realitat a l'hora de construir una bona autoestima, aprendre què en podem fer i saber
com estimar-se d’una manera sana.Taller de 3h aproximadament, impartit per Marta Coll, psicòloga d’Emocions SaludablesGrups
reduïts. Reservar al telèfon de contacte 680266945Lloc: Sattva, C/Joan Benejam i Vives 33Preu de l'entrada: 20€Més info:
emocionsaludables@gmail.com
11:00 Taller de robòtica educativa
Taller de robòtica educativa.De 90 minuts de durada per a infants de 6 a 12 anys.Places limitades.Cal inscripció prèvia a la biblioteca.
Inscripcions a partir del dia 24 de gener.
18:00 Taller Estima't
Estima'tUn espai dedicat a entendre la nostra realitat a l'hora de construir una bona autoestima, aprendre què en podem fer i saber
com estimar-se d’una manera sana.Taller de 3h aproximadament, impartit per Marta Coll, psicòloga d’Emocions SaludablesGrups
reduïts. Reservar al telèfon de contacte 680266945Lloc: Sattva, C/Joan Benejam i Vives 33Preu de l'entrada: 20€Més info:
emocionsaludables@gmail.com
19:00 Karaoke band al Jazzbah
Karaoke band al JazzbahDissabte 8 de febrer, a les 19hEntrada lliure
09/02/2020
09:00 Jornades de voluntariat per eixermar el poblat talaiòtic de Son Catlar
Jornades de voluntariat per eixermar el poblat talaiòtic de Son CatlarDiumenges:17 novembre15 desembre12 gener9 febrer29 març19
abril10 maigPunt de trobada: a l'aparcament del jaciment a les 9h.
10/02/2020
17:00 Inici del taller "Infants amb dues llars"
Treball amb Famílies: Infants amb dues llarsFamílies separades o en procés de separació amb infants de 0 a 6 anysL'objectiu d'aquest
taller és oferir un espai confidencial i d'orientació en aspectes educatius i pedagògics entorn de la separació i l'acompanyament dels
infants durant aquest procés; així com millorar la comunicació entre els progenitors i els seus fills.Marta PérezPsicòlogaOrientadora
educativa de l'EAPTècnica del SAEI (Servei d'Atenció Educativa Infantil CIMe)Lloc: CEI Xipell10, 24 de febrer9, 23 de març6
d'abril17-19hGratuïtCal inscripció prèviaInscripcions:Servei d'EducacióTel. 971 38 10 50 (ext. 4345)o 628 244
187projecteseducatius@ajciutadella.org
18:30 Inici del període de matriculació per al 2n quadrimestre d'ESPA
MATRÍCULA PER AL 2n QUADRIMESTRE D’ESPA DEL CURS 2019-20 ESCOLA D’ADULTS DE CIUTADELLAC/ MALLORCA, 67,
PORTA A, 1a plantaTelèfon 971 38 61 24cepaciutadella@educaib.euwww.escolaadultsciutadella.esA CEPA Ciutadella tens
l’oportunitat de treure el graduat en educació secundària.Del 10 al 14 de febrer matrícula obertaSi estàs en situació d’atur pots
sol·licitar una Beca d’Èxit per acabar els estudis.També pots demanar informació personalitzada a través del nostre servei d’orientació
educativa.La matrícula tindrà lloc a la secretaria del centre.
14/02/2020
20:00 Cicle Clàssics amb els ulls tancats "Cumbres borrascosas"
Cicle Clàssics amb els ulls tancats amb "Cumbres Borrascosas" d'Emily Brönte, a càrrec d'Ana Haro.A la Biblioteca Pública municipal.
20:00 Conferència "L'esplugabou, dels elefants africans a les vaques menorquines. Història d'una colonització."
Conferència "L'esplugabou, dels elefants africans a les vaques menorquines. Història d'una colonització."A càrrec de Javier Méndez
Chavero, ornitòleg i naturalista. A les 20h, a la Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic.Activitat gratuïta.

15/02/2020
10:00 Dissabtes de vela llatina
"Dissabtes de vela llatina" amb els Amics de la Mar de MenorcaSortida a navegar a vela llatina per la badia de Ciutadella, sempre que
el temps ho permeti.De 10:00 a 12:30 hores.Punt de trobada: caseta de comandància de baixamar.Sortida oberta a tothom amb
preferència per als socis/es. Inscripcions a: amicsdelamar@gmail.com
11:30 Hora del Conte: "El Senyor dels contes"
L'Hora del Conte amb El Senyor dels contes.Rondalles de Mallorca, Menorca i Eivisssa, a càrrec de Myotragus Teatre.Per a infants a
partir de 5 anys.A la Biblioteca Pública municipal.
19:00 Tribut a Deep Purple
Purple HeadTribut a Deep Purple, el dissabte 15 de febrer, a les 19h al JazzbahEntrades: de 9€ a 12€, a codetickets i a taquilla
19:00 Projecció de fragments de pel·lícules
Un carnaval de cine. Recorregut per la història del cinema, a la Plaça de la Catedral.Projecció de fragments de pel·lícules amb música
en directe, a càrrec de la Banda Municipal de Música.En cas de mal temps, l'activitat es traslladarà a l'auditori del Socors.
20:30 Projecció de fragments de pel·lícules
Un carnaval de cine. Recorregut per la història del cinema, a la Plaça de la Catedral.Projecció de fragments de pel·lícules amb música
en directe, a càrrec de la Banda Municipal de Música.En cas de mal temps, l'activitat es traslladarà a l'auditori del Socors.
16/02/2020
10:30 Jornada de portes obertes a Es Pinaret
Portes obertes a Es PinaretAcabades les feines de restauració de les barraques de la finca d'Es Pinaret, s'hi farà una jornada de
portes obertes.Organitza: Societat Martí Bella, Programa GIBETHora: 10.30Data: 16.02.2020Lloc: Finca d'Es PinaretActivitat gratuïta
19/02/2020
19:30 Inici del taller "Com amollar sense abandonar en l'adolescència"
Treball amb Famílies: Com amollar sense abandonar en l'adolescènciaMares i pares de fills de 12 a 21 anysCanvi de paradigma i de
mirada dels nostres adolescents, entenent com els funcionen el cervell i les emocions, per tal d'acompanyar-los en l'etapa més
complexa i important de la seva vida. Coneixerem com la nostra personalitat afecta els nostres fills.Maria Camila PuertaPsicòloga,
experta en disciplina positivaLloc: Casa de Cultura19, 26 de febrer4, 11, 18, 25 de març19.30-21.30hGratuïtCal inscripció
prèviaInscripcions:Servei d'EducacióTel. 971 38 10 50 (ext. 4345)o 628 244 187projecteseducatius@ajciutadella.org
20/02/2020
20:00 Conferència "Adolescents i delictes informàtics"
Conferència "Adolescents i delictes informàtics"Dijous 20 de febrer, a les 20h, a l'IES JM Quadrado
20:15 Conferència "Els corsaris de Menorca durant el segon domini britànic"
Conferència "Els corsaris de Menorca durant el segon domini britànic"A càrrec de Marc Pallicer, historiador.Organitza: Unió Antics
Alumnes de Don BoscoLloc: Centre Juvenil col·legi SalesiàPreu de l'entrada: gratuït
21/02/2020
11:00 Rua de tots els centres escolars pels carrers de Ciutadella
Un carnaval de cine. Rua dels centres escolars pels carrers de Ciutadella.Divendres 21 de febrer, d'11 a 14h.
18:00 Pinyeta Pinyol a la Plaça Nova
Un carnaval de cine. Música d'animació per a públic familiar.Actuació de Pinyeta Pinyol, a les 18h, a la Plaça Nova.
19:30 Disco infantil de cinema
Un carnaval de cine. Disco infantil de cinema, amb Menorca Festa.A les 19:30h, a la Plaça Nova.
21:30 Actuació del grup musical 4 Moixos
Un carnaval de cine.Actuació del grup musical 4 Moixos, a les 21:30h, a la Plaça Nova.
23:00 Agrupació musical del grup Feeling
Un carnaval de cine.Actuació musical del grup Feeling, a les 23h, a la Plaça Nova.
22/02/2020
10:00 Dissabtes de vela llatina
"Dissabtes de vela llatina" amb els Amics de la Mar de MenorcaSortida a navegar a vela llatina per la badia de Ciutadella, sempre que
el temps ho permeti.De 10:00 a 12:30 hores.Punt de trobada: caseta de comandància de baixamar.Sortida oberta a tothom amb
preferència per als socis/es. Inscripcions a: amicsdelamar@gmail.com
10:00 Sortida de l'Estudiantina
ITINERARI ESTUDIANTINA 202010.00h Cercle Artístic10.30h Ajuntament de Ciutadella10.45h Club Nàutic11.15h Consell
Insular11.30h Associació de Gent Gran i Pensionista11.45h Casino 17 de Gener12.00h Associació Democràtica de Jubilats12.30h
Hospital Municipal12.45h Unió d’Antics Alumnes Salesians13.15h Convent de Santa Clara13.30h Es Molí13.45h Bartolomé
Carreras14.00h Bar Questat (Plaça Nova)14.15h Bar Ses Persianes-Reno-Sa Placeta14.30h Bar Jaume II14.45h Bar La Menorquina-

Carreras14.00h Bar Questat (Plaça Nova)14.15h Bar Ses Persianes-Reno-Sa Placeta14.30h Bar Jaume II14.45h Bar La MenorquinaTot Bo -Es Mosset15.00h Cercle ArtísticUna ocasió per escoltar les cançons del mestre Carreras i compartir-ho amb tots vosaltres.

11:00 Gimcana de Cinema
Un carnaval de cine.Gimcana de cinema, a càrrec de la companyia Sin Telón.A les 11h, a la Plaça de la Catedral.Activitat gratuïta.
11:00 Taller d'efectes especials inspirat en el cinema de Georges Méliès
Un carnaval de cine.Taller d'efectes especials inspirat en el cinema de Georges Méliès, a càrrec de GleamIsland.A les 11h, a la Plaça
Nova.Activitat gratuïta.
12:00 Visita guiada de l'exposició "Dolores Boettcher. Traç i color en llibertat"
Visita guiada de l'exposició "Dolores Boettcher. Traç i color en llibertat"A càrrec de Carles Jiménez, comissari.A la sala municipal
d'exposicions El Roser.Activitat gratuïta.
19:00 Trobada del club de lectura Plaça de Lletres
Trobada del club de lectura Plaça de Lletres, dinamitzat per Thaïs Fadrique, al voltant de la novela "El rey recibe" d'Eduardo
Mendoza.A la Biblioteca Pública municipal.
23/02/2020
11:00 Festa infantil i concurs de disfresses
XVI FESTA INFANTIL I CONCURS DE DISFRESSESConduït per Maribel Silvent, a la Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic.A les
11h, els menuts rebran la visita de na White Star.I a les 12h, XVI Festa i concurs infantil de disfresses (inscripcions fins a les 11:45h)Es
lliuraran 5 premis de 20€ i un premi especial Pizzeria Roma a les millors disfresses infantils.Animau-vos a participar amb els vostres
petits!
17:30 Desfilada de carrosses
Un carnaval de cine.Desfilada de carrosses i posterior lliurament de premis a l'envelat municipal.A les 17:30h, a la Plaça Nova.
19:30 Ballada folklòrica al Cercle Artístic
BALLADAEls balladors i sonadors del GRUP FOLKLÒRIC DES BORN seran els encarregats d’animar aquest acte al local social del
Cercle Artístic.
25/02/2020
17:00 Darrer dimarts al Cercle Artístic
EL DARRER DIMARTSCom cada any, el Cercle organitza una bereneta de pa amb sobrassada i una consumició per a tots els que
vulguin celebrar-ho amb els amics i companys.Socis: gratuït, presentant el carnet 2018.No socis: 6€
26/02/2020
20:00 Quintet de vent de l'OCIM
Quintet de vent de l'OCIMAl Palau Saura de Ciutadella
28/02/2020
16:00 Trobades dels grups Família & Lectura i lab-L
Trobades dels grups Família&Lectura i lab-L, dinamitzats per Raquel de Manuel i Fàtima Anglada, al voltant de Gianni Rodari.Activitat
tancada als inscrits.Horari: de 16h a 19h
20:00 Taula rodona: Nova llei de Consells Insulars
Taula rodona: Nova llei de Consells Insulars.Assistiran els diferents grups polítics que formen l'actual Consell Insular de Menorca.
Prèviament el doctor en Història i membre de la Secció d'Estudis, Miquel Àngel Casasnovas, farà una breu introducció a la temàtica.A
la Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic.
20:30 Concili satànic balear
Concili satànic balearParticipen les colles:Myotragus - FerreriesDiables - MaóTrabucats - PalmaComte mal - CalviàMal esperits EivissaBatulô - BatucadaDes de la Plaça Nova fins a la Plaça dels Pins de Ciutadella
29/02/2020
10:00 Dissabtes de vela llatina
"Dissabtes de vela llatina" amb els Amics de la Mar de MenorcaSortida a navegar a vela llatina per la badia de Ciutadella, sempre que
el temps ho permeti.De 10:00 a 12:30 hores.Punt de trobada: caseta de comandància de baixamar.Sortida oberta a tothom amb
preferència per als socis/es. Inscripcions a: amicsdelamar@gmail.com
10:00 Taller: Calma l'ansietat
Taller: Calma l'ansietatReservar prèviament al tel. 680266945Organitza: Marta Coll, psicòloga d'emocions saludablesHora: 10hData:
29-02-2020Lloc: Sattva (C/Joan Benejam i Vives 33 de Ciutadella)Preu de l'entrada: 20€Correu electrònic:
emocionsaludables@gmail.com
18:00 Taller: Calma l'ansietat
Taller: Calma l'ansietatReservar prèviament al tel. 680266945Organitza: Marta Coll, psicòloga d'emocions saludablesHora: 18hData:
29-02-2020Lloc: Sattva (C/Joan Benejam i Vives 33 de Ciutadella)Preu de l'entrada: 20€Correu electrònic:
emocionsaludables@gmail.com

19:00 Tribut a La oreja de Van Gogh
Dile al SolTribut a La oreja de Van Gogh, dissabte 29 de febrer a les 19h, al JazzbahEntrades: de 9€ a 12€, a codetickets i a taquilla

