Punt Cultural
Novembre 2019

01/11/2019
10:00 Trofeu Almirall Farragut de vela
TROFEU ALMIRALL FARRAGUT DE VELAEs tracta d'una de les proves de vela més importants de Balears.Amb 150 participants de
les classes Làsser i Optimist.Dies: 1, 2 i 3 de novembre, de 10h a 16h, aprox.Lliurament de trofeus: dia 3 de novembre, a les
17:30h.Organitza: Club Nàutic Ciutadella
02/11/2019
10:00 Navega a vela llatina amb el Besitos
Activitat emmarcada en el programa d'activitats per a persones majors de 55 anys "Ara que tenc temps".Organitza: Amics de la Mar de
Menorca.
10:00 Trofeu Almirall Farragut de vela
TROFEU ALMIRALL FARRAGUT DE VELAEs tracta d'una de les proves de vela més importants de Balears.Amb 150 participants de
les classes Làsser i Optimist.Dies: 1, 2 i 3 de novembre, de 10h a 16h, aprox.Lliurament de trofeus: dia 3 de novembre, a les
17:30h.Organitza: Club Nàutic Ciutadella
12:00 Representació del conte infantil en format teatral de titelles i musicat per una arpa "Els dracs de Sirunyà"
Representació del conte infantil en format teatral de titelles i musicat per una arpa "Els dracs de Sirunyà", de Contes de l’Arpa. A càrrec
de Maria Galetta, conta contes, titellaire i dinamitzadora; i Elena Armenteros, arpista i pedagoga.Organitza: Cercle ArtísticLloc: Teatre
de Sant Miquel.Preu d’entrada 3€. Consulta la venda d’entrades a www.cercleartistic.com, al facebook, al tef. 971 38 57 53 o a/e
gerencia@cercleartistic.com.
03/11/2019
10:00 Trofeu Almirall Farragut de vela
TROFEU ALMIRALL FARRAGUT DE VELAEs tracta d'una de les proves de vela més importants de Balears.Amb 150 participants de
les classes Làsser i Optimist.Dies: 1, 2 i 3 de novembre, de 10h a 16h, aprox.Lliurament de trofeus: dia 3 de novembre, a les
17:30h.Organitza: Club Nàutic Ciutadella
11:00 Excursió "La Ciutadella musulmana"
A càrrec de Mª José León i Elena Sintes. Punt de trobada: placeta del Roser. Activitat integrada al programa entorn a l'exposició
"Arqueologia urbana. 20 anys entre vesins, màquines i manobres" que es pot veure al Roser fins al 9 de novembre de 2019. Gratuït.
17:30 Lliurament de trofeus Almirall Farragut de vela
TROFEU ALMIRALL FARRAGUT DE VELAEs tracta d'una de les proves de vela més importants de Balears.Amb 150 participants de
les classes Làsser i Optimist.Dies: 1, 2 i 3 de novembre, de 10h a 16h, aprox.Lliurament de trofeus: dia 3 de novembre, a les
17:30h.Organitza: Club Nàutic Ciutadella
07/11/2019
10:00 Exposició mongràfica "Dones: cap a la igualtat"
Exposició monogràfica "Dones: cap a la igualtat"Del 7 al 16 de novembre de 2019Espai d'Art Xec CollObert: de dilluns a divendres 10 13.30h / 17 - 20h; dissabtes 10 - 13.30h. Diumenges i festius tancat.Organitza: Grup Filatèlic i Numismàtic Ciutadella - Cercle Artístic
19:30 IAP "Salutacions des de la Gàl·lia (Port de Ciutadella)"
Intervenció Arqueològica Preventiva (IAP) i la seva troballa més emblemàtica: "Salutacions des de la Gàl·lia (Port de Ciutadella)", a
càrrec de Cristina Bravo, arqueòloga. Activitat integrada al programa entorn a l'exposició "Arqueologia urbana. 20 anys entre vesins,
màquines i manobres" que es pot veure al Roser fins al 9 de novembre de 2019. Espai Cultural Can Saura. Gratuït.
08/11/2019
19:00 Conferència "Acompanyament emocional a la infància"
Acompanyar les emocions dels infants és un camí que ens prepara per a conèixer les nostres virtuts i les nostres limitacions amb més
profunditat.És un regal i una oportunitat que ens convida a mirar-nos i prendre consciència d'allò que som i d'allò que volem
transformar.Adreçada a pares, mares, educadors/es i persones que estiguin interessades en la relació amb els infants i amb ganes
d'acompanyar des del cor.Organitza: Pilar Camps GómezHora: 19:00hData: 8-11-2019 i 22-11-2019Lloc: Casa de culturaPreu de
l'entrada: GratuïtMés info: campsgomezpilar@gmail.com
19:30 XVII Jornades de Recerca Històrica de Menorca 2019
XVII JORNADES DE RECERCA HISTÒRICA DE MENORCACiutadella de Menorca, del 8 al 10 de novembre de 2019Josep Maria
Quadrado i les transformacions del seu temps.Trascendència i repercussió a Menorca i les Balears al s.XIX.Amb motiu del bicentenari

Quadrado i les transformacions del seu temps.Trascendència i repercussió a Menorca i les Balears al s.XIX.Amb motiu del bicentenari
del seu naixement (1819-2019)La inscripció a les jornades és lliure i pot formalitzar-se a través de correu electrònic a
shamartibella@gmail.com o correu postal, Plaça des Born, 19; per fax o telèfon, 971385753, dirigida a la Societat Històrico
Arqueològica Martí i Bella.-Data límit de inscripció: 1 de novembre de 2019-Drets Inscripció: 25 €. Socis de SHA Martí i Bella i Cercle
Artístic de Ciutadella: gratuït.-Inscripció comunicacions fins el 23 d’octubre de 2019.

20:00 Projecció comentada de fotografies antigues de Baixamar
"Baixamar. Història del port de Ciutadella i la seva gent".Projecció comentada de fotografies antigues de Baixamar de l'Arxiu Antoni
Picó.Organitza: Amics de la Mar de Menorca.Activitat gratuïta i oberta a tothom.
09/11/2019
10:00 XVII Jornades de recerca històrica de Menorca 2019
XVII JORNADES DE RECERCA HISTÒRICA DE MENORCACiutadella de Menorca, del 8 al 10 de novembre de 2019Josep Maria
Quadrado i les transformacions del seu temps.Trascendència i repercussió a Menorca i les Balears al s.XIX.Amb motiu del bicentenari
del seu naixement (1819-2019)La inscripció a les jornades és lliure i pot formalitzar-se a través de correu electrònic a
shamartibella@gmail.com o correu postal, Plaça des Born, 19; per fax o telèfon, 971385753, dirigida a la Societat Històrico
Arqueològica Martí i Bella.-Data límit de inscripció: 1 de novembre de 2019-Drets Inscripció: 25 €. Socis de SHA Martí i Bella i Cercle
Artístic de Ciutadella: gratuït.-Inscripció comunicacions fins el 23 d’octubre de 2019.
10:00 Navega a vela llatina amb el Besitos
Activitat emmarcada en el programa d'activitats per a persones majors de 55 anys "Ara que tenc temps".Organitza: Amics de la Mar de
Menorca.
11:30 Visita guiada a l'exposició "Arqueologia urbana. 20 anys entre vesins, màquines i manobres"
A càrrec de les arqueòlogues Mª José León i Elena Sintes, comissàries de l'exposició. Sala municipal d'exposicions El Roser. Gratuït.
A l'exposició "Arqueologia urbana", que serà al Roser fins al 9 de novembre de 2019, s'hi faran visites guiades els dies 7 i 28 de
setembre, 5 d'octubre i 9 de novembre, a les 11:30 h.
10/11/2019
10:00 XVII Jornades de recerca històrica de Menorca 2019
XVII JORNADES DE RECERCA HISTÒRICA DE MENORCACiutadella de Menorca, del 8 al 10 de novembre de 2019Josep Maria
Quadrado i les transformacions del seu temps.Trascendència i repercussió a Menorca i les Balears al s.XIX.Amb motiu del bicentenari
del seu naixement (1819-2019)La inscripció a les jornades és lliure i pot formalitzar-se a través de correu electrònic a
shamartibella@gmail.com o correu postal, Plaça des Born, 19; per fax o telèfon, 971385753, dirigida a la Societat Històrico
Arqueològica Martí i Bella.-Data límit de inscripció: 1 de novembre de 2019-Drets Inscripció: 25 €. Socis de SHA Martí i Bella i Cercle
Artístic de Ciutadella: gratuït.-Inscripció comunicacions fins el 23 d’octubre de 2019.
13/11/2019
09:30 Curs de massatge infantil
El Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella organitzen aquest curs de “Massatge Infantil” adreçat a famílies amb infants
menors de 9 mesos.Es treballarà teoria i pràctica del massatge infantil, relació mitjançant el tacte i el vincle, tècniques específiques per
alleugerir còlics, restrenyiment, la qualitat de l’atenció en l’infant, moments de cura...Inici: 13 de novembreLloc: EI es MussolDia:
dimecresHora: de 9:30h a 10:30hCost: 12 euros per tot el cursLes famílies interessades es poden informar i inscriure al Patronat
Municipal d’Escoles Infantils de Ciutadella de Menorca:telèfon 971381050 extensió 4218, o bé per correu electrònic:
massatgesespais@gmail.com
15/11/2019
10:00 Ruta interpretativa i Educació Ambiental pel Centre Històric de Ciutadella
Ruta interpretativa i Educació Ambiental pel Centre Històric de Ciutadella.Informació i inscripcions a l'Oficina d'Informació Turística de
l'Ajuntament o al telèfon 971381050 ext.4405Activitat gratuïta. Duració aproximada 1 hora.
20:00 Presentació del llibre "El ladrón de tu felicidad vive contigo"
Cómo mantener un estado de paz.Presentació del llibre "El ladrón de tu felicidad vive contigo" i xerrada sobre meditació budista, a
càrrec de Tenzing Palmo, monja budista.A les 20h a la Sala Joana de Vigo i Squella de la Casa de Cultura.
20:00 Inauguració de l'exposició "PETRA - Aproximacions contemporànies a la cultura talaiòtica"
Artistes proposen diverses lectures sobre com l'home, amb les seves accions materials i espirituals, ha canviat el significat de la pedra,
que deixa de ser natura per incorporar un valor cultural. Sala municipal d'exposicions El Roser. Fins a l'11 de gener de 2020. Gratuït.
16/11/2019
10:00 XV Jornades Formatives de Teatre
XV Jornades Formatives de Teatre, a càrrec de Marta Montiel Pérez, amb el Curs: LLEGIR I INTERPRETAR UN TEXT DRAMÀTIC - a
partir de l'adaptació de "La ratera" d'Agatha Christie -Curs intensiu de 10 hores.A la Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic.Preu: 30€
socis / 40€ no socis.Inscripcions fins el 8 de novembre.
10:00 Dissabtes de vela llatina
"Dissabtes de vela llatina" amb els Amics de la Mar de Menorca.Sortida 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: amicsdelamar@gmail.com

11:30 "Es lladre de memòries"
"Es lladre de memòries", Premi Teatre de Butxaca 2017, a càrrec de Joan Taltavull i Sita Ametller.A les 11.30h a la Biblioteca Pública.
19:00 Trobada del club de lectura Plaça de Lletres
Trobada del club de lectura Plaça de Lletres, dinamitzat per Thaïs Fadrique al voltant del llibre "Nostre cor" de Guy de Maupassant.A
les 19h a la Biblioteca Pública.
20:30 Concert de la Coral "Moments a cor"
Concert de la coral “Moments a Cor”, al Teatre de Ciutadella-Calós.Organitza: Unió Antics Alumnes de Don BoscoPreu de l'entrada: 5
eurosMés info: uaadbciutadella@hotmail.com
17/11/2019
10:00 XV Jornades Formatives de Teatre
XV Jornades Formatives de Teatre, a càrrec de Marta Montiel Pérez, amb el Curs: LLEGIR I INTERPRETAR UN TEXT DRAMÀTIC - a
partir de l'adaptació de "La ratera" d'Agatha Christie -Curs intensiu de 10 hores.A la Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic.Preu: 30€
socis / 40€ no socis.Inscripcions fins el 8 de novembre.
21/11/2019
20:15 Conferència "Una petita Menorca al nord d'Àfrica"
Conferència “Una petita Menorca al nord d’Àfrica” a càrrec del Sr. Miquel Àngel Limón, al local del Centre Juvenil.Organitza: Unió
Antics Alumnes de Don BoscoActivitat gratuïta.Correu electrònic: uaadbciutadella@hotmail.com
22/11/2019
10:00 Itinerari interpretatiu i educació ambiental "Sa naveta des Tudons"
Itinerari interpretatiu i educació ambiental: "Sa naveta des Tudons, símbol de tradició i estil de vida de Menorca".Informació i
inscripcions a l'Oficina d'Informació Turística de l'Ajuntament o al telèfon 971381050 ext.4405Activitat gratuita. Duració aproximada 1
hora.
16:00 Trobada dels grups Familia i Lectura
Trobada dels grups Família i Lectura, dinamitzats per Raquel de Manuel, a la Biblioteca Infantil.Activitat tancada al grup.A partir de les
16h a la Biblioteca Infantil.
19:00 Conferència "Acompanyament emocional a la infància"
Acompanyar les emocions dels infants és un camí que ens prepara per a conèixer les nostres virtuts i les nostres limitacions amb més
profunditat.És un regal i una oportunitat que ens convida a mirar-nos i prendre consciència d'allò que som i d'allò que volem
transformar.Adreçada a pares, mares, educadors/es i persones que estiguin interessades en la relació amb els infants i amb ganes
d'acompanyar des del cor.Organitza: Pilar Camps GómezHora: 19:00hData: 8-11-2019 i 22-11-2019Lloc: Casa de culturaPreu de
l'entrada: GratuïtMés info: campsgomezpilar@gmail.com
23/11/2019
10:00 Dissabtes de vela llatina
"Dissabtes de vela llatina" amb els Amics de la Mar de Menorca.Sortida 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: amicsdelamar@gmail.com
29/11/2019
10:00 Itinerari interpretatiu i educació ambiental "Sa vinyeta, l'enigma del tresor esgotat"
Itinerari interpretatiu i educació ambiental: "Sa vinyeta, l'enigma del tresor esgotat"Informació i inscripcions a l'Oficina d'Informació
Turística de l'Ajuntament o al telèfon 971381050 ext.4405Activitat gratuïta. Duració aproximada 1 hora.
18:00 Trobada del gup lab_L de Família i lectura
Trobada del gup lab_L de Família i lectura, dinamitzat per Fàtima Anglada.A les 18h a l'Espai de Petits Lectors de la Biblioteca
Infantil.Activitat tancada al grup.
30/11/2019
10:00 Dissabtes de vela llatina
"Dissabtes de vela llatina" amb els Amics de la Mar de Menorca.Sortida 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: amicsdelamar@gmail.com

