Punt Cultural
Novembre 2017

02/11/2017
20:00 Tallers del programa Treball amb Famílies 2017
Inici del taller "Transitant cap a l'etapa adulta i preparant-se per al niu buit!", amb Joan Carles Ayer, psicòleg. Per a famílies amb fills de
16 a 20 anys. Casa de Cultura. Gratuït però requereix d'inscripció prèvia. Dies 2, 9, 16 i 23 de novembre, de 20 a 22 h. Inscripcions i
més informació: Servei d'Educació de l'Ajuntament. 971 38 10 50 (extensió 345) // 628 244 187 // projecteseducatius@ajciutadella.org
Per consultar el programa complert es pot clicar més avall.
20:30 Projecció del documental "Astral"
Amb la intervenció d'un dels seus tripulants, Fernando Pujol Agostini, de l'ONG Proactiva Open Arms. Cinemes Canal Salat. Aquesta
activitat està inclosa dins la programació del Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella i al programa d'actes que culminarà en el
Festival solidari "A Menorca Som Refugiats" del dissabte 4 de novembre de 2017 a la Sala Polivalent del Canal Salat.
03/11/2017
09:30 XIII Fira del Llibre en Català
Organitzada pel Consell Insular de Menorca, amb la col·laboració, entre d'altres, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Plaça des
Born. Entrada gratuïta. De 9:30 a 21:30 h: exposició i venda de llibres amb la participació de nou llibreries de Menorca (Llibreria Pau,
vaDllibres, La Torre de Papel, Llibreria Catalana, Llibreria Sa Catòlica, Juguettos, Llibreria Jocs, Sa Llibreria i Espai 14). 09:30 h: pregó
d'obertura a càrrec d'alumnes de 4t d'ESO del CC Sant Francesc de Sales, i visites escolars entre les 10 a 14 h. 17:30 h: presentació
de la publicació amb les obres guanyadores del XV Premi Francesc de Borja Moll de contes i rondalles, a càrrec de Joan Mulero,
professor de català del Col·legi N.S. de la Consolació, guardonat amb el premi al professor més motivador en el concurs Ficcions
2017. 18:00 h: presentació del llibre "Esquenes vinclades" de Pau Vadell, guardonat amb el Premi Jocs Florals de Barcelona, a càrrec
de l'autor i Ponç Pons. 18:30 h: presentació del llibre "De l'animal que s'imposa" d'Ismael Pelegrí, a càrrec de l'autor i de l'editor, Pau
Vadell. 19:00 h: presentació del llibre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) per fomentar la lectura en català, a
càrrec de Pau Vadell. 19:15 h: "Illes i Lletres", amb Joan Pons Bover (novel·lista, Mallorca), Josep M. Quintana (novel·lista, Menorca) i
Josep Lluís Aguiló (poeta, Mallorca). Activitat organitzada per l'AELC i presentada per Pere Gomila. 20:15 h: "El món tan gran", un
espectacle de La Trup basat en textos de Pau Faner, amb Agnès Romeu i Josep Mercadal (actors, direcció i dramatúrgia) i supervisió
a la direcció de Sergi Marí. Amb la col·laboració de l'Institut Menorquí d'Estudis.
10:00 Congrés Internacional Pau Faner (dia 1)
10:00 h: Inauguració oficial del congrés a càrrec de Francesca Tur, consellera de Cultura del Govern de les Illes Balears, Miquel Àngel
Maria, conseller de Cultura del CIM i president de l'IME, i Joana Gomila, batlessa de Ciutadella. 10:30 h: conferència inaugural
"Espacio, historia y fantasía en la escritura de Pau Faner", a càrrec de Julio Peñate, catedràtic de Literatura Espanyola i
Hispanoamericana de la Universitat de Friburg (Suïssa). 12:00 h: conferència "L'obra de Pau Faner en el marc de la generació dels
70", a càrrec d'Àlex Broch, editor i crític literari. 17:00 h: comunicacions: "Ponts entre paraula i pintura en Pau Faner", a càrrec de
Francesc Florit Nin; "Dos imaginaris neofantàstics dels 70: els 'Contes menorquins' de Pau Faner i 'Miracles i espectres' de Joan
Barceló", a càrrec d'Andratx Badia Escolà; "'Un regne per a mi', entre l'herència del realisme i el llegat dels setanta", a càrrec de Carles
Cabrera Villalonga; i "El món vist des del carrer de Santa Bàrbara", a càrrec de Josep Pons Fraga. 19:00 h: ponència "L'aportació de
Pau Faner a la literatura juvenil catalana: fantasia mediterrània", a càrrec de Caterina Valriu (Universitat de les Illes Balears). 20:15 h:
Representació d'El món tan gran', espectacle teatral sobre textos de Pau Faner, a càrrec de La Trup, amb Agnès Romeu i Josep
Mercadal. Aquesta activitat es farà a la plaça des Born, en col·laboració amb la Fira del Llibre en Català. Sala d'actes Jeroni Marquès
del Cercle Artístic. Organitzat per l'Institut Menorquí d'Estudis, Consell Insular de Menorca i Conselleria de Cultura, Participació i
Esports del Govern de les Illes Balears, entre els dies 3 i 5 de novembre de 2017. Inscripcions (gratuïtes) i més informació: Institut
Menorquí d'Estudis. congres.pau.faner@gmail.com // www.ime.cat // 971 35 15 00
20:30 Conferència "La Humanitat a la deriva. Diari d'abord d'un refugiat"
A càrrec de Fernando Pujol (tripulant del vaixell Astral d'Open Arms) i Abo Baker Mahmoud (persona refugiada d'origen sirià). Sala
d'actes de la Casa de Cultura. Gratuït. Aquesta activitat està inclosa dins el programa d'actes que culminarà en el Festival solidari "A
Menorca Som Refugiats" del dissabte 4 de novembre de 2017 a la Sala Polivalent del Canal Salat.
04/11/2017
09:30 XIII Fira del Llibre en Català
Organitzada pel Consell Insular de Menorca, amb la col·laboració, entre d'altres, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Plaça des
Born. Entrada gratuïta. De 9:30 a 21:30 h: exposició i venda de llibres amb la participació de nou llibreries de Menorca (Llibreria Pau,
vaDllibres, La Torre de Papel, Llibreria Catalana, Llibreria Sa Catòlica, Juguettos, Llibreria Jocs, Sa Llibreria i Espai 14). 10:00 h: "Som
joves i llegim a totes hores!": presentació de bibliotràilers i lectura de fragments escollits, a càrrec del Grup de Lectura Juvenil de
Ciutadella, coordinat per Fàtima Anglada. 10:30 h: "La gran fàbrica de les paraules", contacontes amb la Companyia Inseparables.
11:10 h: presentació del llibre del programa de TV i ràdio "Pica lletres, Jocs i mots a cabassos!", a càrrec de Sílvia Pons. 11:30 h:
"Lletres i mots", final del concurs de lletrejar paraules, presentat per Malu Morro. 12:30 h: "Per Tots Sants, cames-seques i
esclata-sangs". Presentació de la "Guia de bolets de Menorca", de Guillem Mir, Josep Lluís Melis i Cristòfol Mascaró, amb un tast de

esclata-sangs". Presentació de la "Guia de bolets de Menorca", de Guillem Mir, Josep Lluís Melis i Cristòfol Mascaró, amb un tast de
receptes elaborades amb bolets a càrrec del Departament d'Hoteleria i Turisme de l'IES M. Àngels Cardona. 17:30 h: presentació del
conte infantil "Somnis de paper", a càrrec de l'autora, Noèlia Martínez Gavaldà, i les il·lustradores Maite Martínez Gavaldà i Marina
Rovellada Martínez. 18:00 h: presentació de "Miquel Vanrell, entre l'acció i la paraula", a càrrec de Joan F. López Casasnovas i amb la
presència d'altres amics i coautors del llibre. 19:00 h: presentació del poemari "Radiació de fons" de Josep Masanés, amb recital a
càrrec de l'autor i acompanyament musical de Georgina Masanés al clarinet. 19:30 h: pregó de cloenda a càrrec de Marta Fuxà,
directora general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. 19:45 h: presentació de la peça teatral "Refugiats: Ahmed", un
espectacle d'Òrbita Produccions. 20:00 h: sorteig d'un viatge a Barcelona per Sant Jordi (per a dues persones) entre les persones que
hagin comprat algun llibre els dies de la Fira.

10:00 Congrés Internacional Pau Faner (dia 2)
10:00 h: ponència "El teatre de Pau Faner: memòria, doblers i bellesa", a càrrec de Francesc Foguet (Universitat Autònoma de
Barcelona). 10:45 h: ponència "Els atípics articles de Pau Faner", a càrrec de Joan Cantavella (Universidad CEU San Pablo, Madrid).
12:00 h: taula rodona "Les traduccions de l'obra de Pau Faner", amb Ursula Bedogni (traductora de Pau Faner a l'italià, professora de
la Universitat de Barcelona), Volker Glab (traductor de Pau Faner a l'alemany, professor de traducció de la Universitat d'Erlangen,
Alemanya), i Pilar Arnau (Universitat de les Illes Balears). 17:00 h: ponència "Els camins de l'aventura (en les darreres obres de Pau
Faner)", a càrrec de Joan Francesc López Casasnovas (Institut Menorquí d'Estudis). 17:45 h: ponència "Un fillet amb unes ales. La
mitificació de la infantesa en la narrativa breu de Pau Faner", a càrrec d'Ismael Pelegrí (Institut Menorquí d'Estudis). 18:45 h: Síntesi
final de les jornades: Josefina Salord (IME), Pilar Arnau (UIB) i Ismael Pelegrí (IME). 20:00 h: activitat gastronòmica "La cuina de la
fonda Roses: tast de receptes d'El mal de la guerra'", a càrrec de Pep Pelfort (Centre d'Estudis Gastronòmics Menorca). 21:30 h: sopar
d'homenatge: "La cuina de l'illa als llibres de Pau Faner", organitzat per Fra Roger Gastronomia i Cultura. Sala d'actes Jeroni Marquès
del Cercle Artístic. Organitzat per l'Institut Menorquí d'Estudis, Consell Insular de Menorca i Conselleria de Cultura, Participació i
Esports del Govern de les Illes Balears, entre els dies 3 i 5 de novembre de 2017. Inscripcions (gratuïtes) i més informació: Institut
Menorquí d'Estudis. congres.pau.faner@gmail.com // www.ime.cat // 971 35 15 00
10:00 Jornada de portes obertes a l'excavació arqueològica des Coll de cala Morell
Punt de trobada: aparcament del jaciment des Coll de cala Morell. Visita as Coll de cala Morell, on, des de fa 7 anys i integrat dins el
projecte "Entre Illes", s'hi estan duent a terme treballs d'excavació i adequació al jaciment arqueològic, un poblat de navetes de l'edat
del bronze. També, a la Sala municipal d'exposicions el Roser, fins al 18 de novembre s'hi pot veure la mostra "Promontoris i murades.
Els assentaments costaners de l'edat del bronze a Mallorca i Menorca", sobre els resultats de les diferents campanyes d'excavació
duites a terme pels membres de l'equip Entre Illes als jaciments costaners de Cala Morell (Ciutadella) i de sa Ferradura (Mallorca).
19:00 Festival solidari "A Menorca Som Refugiats"
19:00 h: actuació de Pinyeta Pinyol i bereneta solidària. Placeta entre la Sala Polivalent i els Cinemes Canal Salat. 20:30 h: obertura
de portes per al Festival i projecció d'imatges de suport als refugiats per part de les diferents aules dels centres educatius i entitats de
Ciutadella. A les 21 h, inici del Festival. Sala Polivalent Canal Salat. Donatiu entrada anticipada: adults 10 € i infants 5 €. Donatiu
entrada a taquilla: adults 15 € i infants 7 €. www.somrefugiats.org El Festival comptarà amb la participació de Guiem Soldevila,
Leonmanso, Índigo, Marc Gatsby, Pinyeta Pinyol, Víctor Uwagba, Geliah Dansànima, Cor Estel, i Art en Moviment (Aurore Gracient); i
els testimonis de Fernando Pujol (tripulant de l'Astral d'Open Arms) i d'Abo Baker Mahmoud (persona refugiada). La presentació anirà
a càrrec de Carme i Joan Taltavull Carretero, i la direcció de Mari Genestar i Damià Bosch.
22:30 VI Festa "Remember's 70's, 80's, 90s"
Organitzada pel Casino 17 de Gener. Teatre del Casino 17 de Gener. Aforament limitat. Entrades: 8 €, amb consumició. Gratuït per als
socis de l'entitat organitzadora (presentant carnet). Venda anticipada d'entrades i reserva de taules (+ 2 € per persona) a partir del
dilluns 23 d'octubre, de 20 a 21 h, al bar cafeteria 17 de Gener. Més informació i reserva de taula al 676 934 612.
05/11/2017
11:00 Congrés Internacional Pau Faner (dia 3)
11:00 h: ruta literària "Pau Faner, home de paraula", a càrrec de Miquel Àngel Limón (IME). Congrés organitzat per l'Institut Menorquí
d'Estudis, Consell Insular de Menorca i Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, entre els dies 3 i 5
de novembre de 2017. Inscripcions (gratuïtes) i més informació: Institut Menorquí d'Estudis. congres.pau.faner@gmail.com //
www.ime.cat // 971 35 15 00
19:00 Concert "Íntim", amb Maria Camps i Pere Arguimbau
A l'Espai Sant Josep de Ciutadella Antiga (C/ de Santa Clara). Venda d'entrades anticipades: cafeteria Ànima (10 €). Taquilla: 12 €.
07/11/2017
20:30 Òpera al cinema: "Carmen"
Retransmissió en diferit de l'òpera "Carmen", de George Bizet, des del Festival de Bregenz (Àustria). Cinemes Canal Salat.
08/11/2017
17:00 Curset de fer nanses
A càrrec del mestre Jaime Cerdà (Nius), a l'antiga Caseta de Comandància del port. Dies 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 i 30 de novembre de
2017, de 17 a 19 h. Inscripcions fins al 7 de novembre, a través del correu electrònic amicsdelamar@gmail.com o del telèfon 610 837
383.
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Clash" (2016, 97 minuts), de Mohamed Diab. VOSE (àrab). Cinemes Canal Salat.
09/11/2017

20:00 Conferència "Mites i religions de la Índia"
A càrrec de Gabriel Julià. Inclosa dins el cicle "Paradisos perduts" organitzat per la Unió d'Antics Alumnes de Don Bosco de Ciutadella.
Sala de Música del col·legi Salesià. Gratuït.
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Clash" (2016, 97 minuts), de Mohamed Diab. VOSE (àrab). Cinemes Canal Salat.
10/11/2017
17:00 "Ni fades ni princeses: activistes"
Presentació d'AlterVersió, associació pro-Cultura i intervenció social. Organitzat per AlterVersió. Pati del convent de Santa Clara.
Gratuït.
20:00 Xerrada "Projectes socials de Marionetes Nòmades arreu del món"
A càrrec de Pere Bigas, titellaire de la companyia Marionetes Nòmades. Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Activitat inclosa dins
la programació del XLII Premi Born de Teatre 2017. Gratuït.
11/11/2017
06:00 XXXIV Concurs de Pesca amb Canya 2017
Organitzat pel Casino 17 de Gener. Constarà de dues sortides: els dies 11 i 18 de novembre, de 6 a 13 h. El lliurament de trofeus
tindrà lloc el dissabte 18 de novembre de 2017 a les 21:30 h a la Sala d'Actes del Casino 17 de Gener. Les bases i els fulls d'inscripció
(es requereix inscripció prèvia) es poden aconseguir a la consergeria del bar del Casino 17 de Gener.
10:00 XIII Jornades Formatives de Teatre: "Introducció al món de les titelles"
A càrrec de Pere Bigas, titellaire de la companyia Marionetes Nòmades. Dies 11 i 12 de novembre de 2017, amb una durada de 10 h
en total. Jornades incloses dins la programació del XLII Premi Born de Teatre 2017. Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Més
informació, consulta del programa, preus i horaris: www.cercleartistic.com // 971 38 57 53 // gerencia@cercleartistic.com
20:00 Presentació del llibre "La memoria del cuerpo"
A càrrec de l'autora, Patricia Almarcegui. Sala d'Actes Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Gratuït.
21:00 Bep Marquès en concert: gravació del seu nou disc en directe
Amb les col·laboracions de Joan Reig (Els Pets), Fernando Martín (Desperados), Joan Mesquida Faner, Toni Bosch, Ignasi Comellas,
Joan Massanet, Quique Soriano, Toni Vallespir i Anna López. Sala d'Actes de Sant Miquel. Entrades anticipades 12 €, que a Ciutadella
es poden aconseguir a Foto Hernando. També, una hora abans del concert a la taquilla de la Sala, a 15 €.
15/11/2017
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula documental "David Lynch: The Art Life"" (2016, 90 minuts), de Rick Barnes, Jon Nguyen i Olivia
Neergaard-Holm. VOSE (anglès). Cinemes Canal Salat.
16/11/2017
20:00 Inauguració de l'exposició "90 anys sense Ruiz i Pablo"
A l'Espai Sant Josep de Ciutadella Antiga. Organitzada pel Grup Filatèlic i Numismàtic de Ciutadella. Fins al 25 de novembre. Gratuït.
20:00 Conferència "Yemen, l'Aràbia feliç"
A càrrec de Gabriel Julià. Inclosa dins el cicle "Paradisos perduts" organitzat per la Unió d'Antics Alumnes de Don Bosco de Ciutadella.
Sala de Música del col·legi Salesià. Gratuït.
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula documental "David Lynch: The Art Life"" (2016, 90 minuts), de Rick Barnes, Jon Nguyen i Olivia
Neergaard-Holm. VOSE (anglès). Cinemes Canal Salat.
17/11/2017
20:00 Conferència "La vida d'Àngel Ruiz i Pablo noranta anys després de la mort"
A càrrec de Fina Salord, coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis i vicepresidenta del Cercle Artístic. Organitzada pel
Grup Filatèlic i Numismàtic de Ciutadella. Sala d'Actes Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Gratuït.
18/11/2017
23:30 Concert de SuperVoices
Actuació de SuperVoices (banda de pop rock a capella), al Jazzbah (pla de Sant Joan). Entrada anticipada 6 € a Codetickets o entrada
a taquilla 8 € (entrades amb consumició mínima inclosa).
19/11/2017
12:00 Concert vermut amb Fdback Acustico
Actuació musical del grup Fdback Acustico al bar Calós, organitzada per la Unió d'Antics Alumnes Don Bosco de Ciutadella. Entrada
gratuïta.
21/11/2017

20:30 Òpera al cinema: "Nabucco"
Retransmissió en diferit de l'òpera "Nabucco", de Giuseppe Verdi, des del Royal Vallone de Lieja (Bèlgica). Cinemes Canal Salat.
22/11/2017
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Your name" (2016, 106 minuts), de Makoto Shinkai. VOSE (japonès, xinès). Cinemes Canal Salat.
23/11/2017
20:00 Conferència "Síria, entre la poesia i el somni"
A càrrec de Gabriel Julià. Inclosa dins el cicle "Paradisos perduts" organitzat per la Unió d'Antics Alumnes de Don Bosco de Ciutadella.
Sala de Música del col·legi Salesià. Gratuït.
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Your name" (2016, 106 minuts), de Makoto Shinkai. VOSE (japonès, xinès). Cinemes Canal Salat.
24/11/2017
17:00 Jornades "Talaiòtics, una aproximació científica a la procedència, ètnia i llengua d'un poble de gegants"
XVI Jornades de Recerca Històrica de Menorca: "Talaiòtics, una aproximació científica a la procedència, ètnia i llengua d'un poble de
gegants". 17:00 h: ponència "Noves inscripcions i interpretacions relacionades amb els poblats i hipogeus menorquins", a càrrec de
Bartomeu Obrador Cursach, del departament de Filologia Llatina de la Universitat de Barcelona. 18:15 h: comunicacions. 20:00 h:
inauguració de les jornades i ponència "Llengües preromanes al Mediterrani occidental: panorama actual", a càrrec d'Eugenio Ramón
Lujan Martínez, degà de la facultat de Filologia, departament de Filologia Grega i Lingüística Indoeuropea de la Universidad
Complutense de Madrid. Sala d'actes Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Organitzades per la Societat Històrico Arqueològica Martí i
Bella, entre els dies 24 i 26 de novembre de 2017. Inscripcions: gratuït per als socis de la SHA Martí i Bella, del Cercle Artístic i
voluntaris GIBET, i de 25 € per als no socis. Es poden fer fins al 22 de novembre de 2017 a través de l'adreça electrònica
shamartibella@gmail.com, de l'adreça postal Plaça des Born, 19 de Ciutadella o del telèfon 971 38 57 53, dirigida a la Societat
Històrico Arqueològica Martí i Bella.
20:00 Projecció comentada de fotografies de personatges del port de Ciutadella
A l'antiga Caseta de Comandància del port, organitzada per Amics de la Mar de Menorca. Difusió del llegat fotogràfic del port de
Ciutadella de l'arxiu Antoni Picó. Gratuït.
20:30 Concert del cicle "Clàssics tot l'any"
A càrrec de Maria Florea (violí) i Àlez Ramírez (piano). Organitzat per Joventuts Musicals de Ciutadella. Sala Torrent de l'església del
Socors. Preu: gratuït per als socis de Joventuts Musicals, 2 € per als menors de 25 anys, i 5 € entrada general.
25/11/2017
10:00 Jornades "Talaiòtics, una aproximació científica a la procedència, ètnia i llengua d'un poble de gegants"
XVI Jornades de Recerca Històrica de Menorca: "Talaiòtics, una aproximació científica a la procedència, ètnia i llengua d'un poble de
gegants". 10:00 h: ponència "Paisatge, monumentalitat i comunitat a la Menorca talaiòtica", a càrrec de Manuel Calvo Trias, professor
titular de Prehistòria de la Universitat de les Illes Balears. 11:15 h: comunicació especial "Testimonis lingüístics dels baleàrics: què ens
diu sobre ells la seva llengua?", a càrrec de Santiago Pérez Orozco. 12:30 h: ponència "Migració i integració. Noves perspectives sobre
les poblacions prehistòriques de Menorca", a càrrec de Cristina Rihuete Herrada, professora de Prehistòria de la Universitat Autònoma
de Barcelona. 17:00 h: comunicacions. 18:15 h: ponència de cloenda "Els primers pobladors a l'imaginari cultural de Menorca: els
gegants", a càrrec de Jaume Mascaró Pons, professor d'Antropologia de la Universitat de Barcelona (jubilat). 20:00 h: acte lúdic per
confirmar. Sala d'actes Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Organitzades per la Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella, entre els
dies 24 i 26 de novembre de 2017. Inscripcions: gratuït per als socis de la SHA Martí i Bella, del Cercle Artístic i voluntaris GIBET, i de
25 € per als no socis. Es poden fer fins al 22 de novembre de 2017 a través de l'adreça electrònica shamartibella@gmail.com, de
l'adreça postal Plaça des Born, 19 de Ciutadella o del telèfon 971 38 57 53, dirigida a la Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella.
19:00 Concert Pedagògic Santa Cecília 2017 de la Banda Municipal de Música de Ciutadella
Dirigit per Joan Mesquida, a la Sala Polivalent Canal Salat. Serà un concert pedagògic on s'ensenyarà el funcionament de la Banda,
així com les diferents famílies d'instruments i la funció del director. A partir de la varietat de la música escollida es farà un viatge per
l'interior de la Banda on el públic assistent podrà participar activament de l'espectacle en un ambient distès i familiar. Preu: 2 €.
Recollida d'entrades: del 13 al 24 de novembre a la Casa de Cultura, els matins de 9:30 a 13:30 h i els capvespres de 16 a 20 h.
23:30 Concert de The Swing Crusaders
Actuació de The Swing Crusaders (swing, Menorca), al Jazzbah (pla de Sant Joan). Taquilla 5 € amb consumició mínima inclosa.
29/11/2017
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella: cicle "Història del Cinema"
Projecció de la pel·lícula "Chantaje" (1929, 85 minuts), d'Alfred Hitchcock. Cicle "Història del Cinema". VOSE (anglès). En col·laboració
amb l'Ajuntament de Ciutadella. Cinemes Canal Salat. Gratuït.
30/11/2017
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella: cicle "Història del Cinema"
Projecció de la pel·lícula "Chantaje" (1929, 85 minuts), d'Alfred Hitchcock. Cicle "Història del Cinema". VOSE (anglès). En col·laboració
amb l'Ajuntament de Ciutadella. Cinemes Canal Salat. Gratuït.

