Punt Cultural
Gener 2018

03/01/2018
18:00 Sessió de contacontes amb "La cançó de les balances"
A càrrec de Belén Gardés. Organitzat pel Fons Menorquí de Cooperació. Sala d'Actes de la Casa de Cultura. Gratuït.
04/01/2018
20:00 Presentació del llibre "Els diputats de la Democràcia Liberal a les Illes Balears (1810-1854)"
Escrit per Valentí Valenciano López. Presentació a càrrec de l'historiador Miquel Àngel Casasnovas Camps i amb la presència de
l'autor. Sala d'Actes Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Gratuït.
05/01/2018
19:00 Desfilada dels Reis Mags d'Orient
Sortida del Camí de Maó (rotonda del Cavall). Farà l'itinerari tradicional i visitarà, entre altres llocs, l'Ajuntament i la Catedral. Gratuït.
07/01/2018
17:00 Espectacle teatral amb música en directe "Tango"
Per a tots els públics, on s'explica una història real entre dos pingüins, a càrrec d'Icar Toset i Gemma Moll. Sala d'Actes de Sant
Miquel. Preu: 6 €. Venda d'entrades: els dies 27, 28 i 29 de desembre de 16:30 a 20:30 h, i els dies 2, 3 i 4 de gener de 10 a 13 h i de
16:30 a 20:30 h, a Cova Mare (c/ Sant Cristòfol, 44. 627 241 689). També una hora abans de l'espectacle a la taquilla de la Sala
d'Actes Sant Miquel. Ho organitza Gemma Moll. "Tango" és un viatge que enganxa a petits i grans a través del joc equilibrat i dinàmic
entre teatre, música i dansa. Interpretació i art per estimular els sentits, la ment i el cor.
10/01/2018
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "The Square" (2017, 142 minuts), de Ruben Östlund. VOSE (anglès, suec, danès). Cinemes Canal Salat.
11/01/2018
20:30 Cineclub de JJMM de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "The Square" (2017, 142 minuts), de Ruben Östlund. VOSE (anglès, suec, danès). Cinemes Canal Salat.
12/01/2018
16:00 14ª Fira de Sant Antoni (dia 1)
Obertura de la 14ª Fira de Sant Antoni, a la Contramurada, entre els carrers de Pere Martorell i de Vila Juaneda, fins a les 22 h. Venda
de productes alimentaris i d'artesania, i també relacionats amb oficis tradicionals i manuals. La Fira de Sant Antoni també obrirà els
dies 13, 14, 15 i 16 de gener de 10 a 22 h, i el dia 17 de gener, de 10 a 21 h. Ho organitza: Ajuntament de Ciutadella.
13/01/2018
10:00 14ª Fira de Sant Antoni (dia 2)
Obertura de la 14ª Fira de Sant Antoni, a la Contramurada, entre els carrers de Pere Martorell i de Vila Juaneda, fins a les 22 h. Venda
de productes alimentaris i d'artesania, i també relacionats amb oficis tradicionals i manuals. La Fira de Sant Antoni també obrirà els
dies 12 de gener de 16 a 22 h, i els dies 14, 15 i 16 de gener de 10 a 22 h, i el dia 17 de gener, de 10 a 21 h. Ho organitza: Ajuntament
de Ciutadella.
10:00 17 Trobada de Vela Llatina i Barques Clàssiques Diada del Poble de Menorca
A les 10 h, a la Caseta de Comandància del port s'hi farà la concentració de barques, que sortiran a navegar entre les 11 i les 13 h.
Gratuït.A les 17 h, hi haurà projecció de fotos de la Trobada des Molinar de Palma amb el llaüt "Besitos".La Trobada continuarà al
diumenge 14 de gener a partir de les 9:30 h amb la concentració de barques, que sortiran a navegar a les 10:15 h. A les 14 h, dinar i
lliurament de records (s'ha de confirmar assistència abans de dia 11 de gener).Ho organitza Amics de la Mar de Menorca.
amicsdelamar@gmail.com
16:00 Taller sobre el tema de "La Culpa"
A càrrec de Rafel Andreu. Organitzat per l'associació Al Alba al local del Camí de Maó, 158. De 16 a 20 h. Aportació per assistir-hi: 10
€ (socis d'Al Alba: 5 €).
18:00 Inauguració de l'exposició fotogràfica "Toni Vidal. Des de dins"

A la Sala municipal d'exposicions El Roser, fins al 17 de març. Organitzada pel Consell Insular de Menorca. Gratuït. Horari de visita: de
dilluns a dissabte, de 10:30 a 13:30 h, i de 17:30 a 20:30 h. Diumenges i festius, tancat.

21:00 Representació teatral de "La Muerte y la Doncella"
Obra d'Ariel Dorfman, a càrrec de la companyia Ses Garbo Girls de l'Orfeó Maonès. Dirigida per Lluís Valenciano i amb la interpretació
de les actrius Maria Cubas, Conxi Masreal i Pili Lucena. Teatre del Casino 17 de Gener. Preu: 10 € (8 € anticipades, socis i jubilats).
21:00 Representació teatral "La sorpresa del roscó"
Obra d'Elvira Lindo, amb la interpretació de l'actriu Assun Planas. Organitzada per l'Unió d'Antics Alumnes Don Bosco. Teatre de
Ciutadella (Calós). Preu: 8 € (socis UAADB) i 10 € (públic en general). Taquilla oberta de dilluns a divendres de 19:30 a 20:30 h.
14/01/2018
10:00 14ª Fira de Sant Antoni (dia 3)
Obertura de la 14ª Fira de Sant Antoni, a la Contramurada, entre els carrers de Pere Martorell i de Vila Juaneda, fins a les 22 h. Venda
de productes alimentaris i d'artesania, i també relacionats amb oficis tradicionals i manuals. La Fira de Sant Antoni també obrirà els
dies 12 de gener de 16 a 22 h, i els dies 13, 15 i 16 de gener de 10 a 22 h, i el dia 17 de gener, de 10 a 21 h. Ho organitza: Ajuntament
de Ciutadella.
19:00 Representació teatral "La sorpresa del roscó"
Obra d'Elvira Lindo, amb la interpretació de l'actriu Assun Planas. Organitzada per l'Unió d'Antics Alumnes Don Bosco. Teatre de
Ciutadella (Calós). Preu: 8 € (socis UAADB) i 10 € (públic en general). Taquilla oberta de dilluns a divendres de 19:30 a 20:30 h.
15/01/2018
10:00 14ª Fira de Sant Antoni (dia 4)
Obertura de la 14ª Fira de Sant Antoni, a la Contramurada, entre els carrers de Pere Martorell i de Vila Juaneda, fins a les 22 h. Venda
de productes alimentaris i d'artesania, i també relacionats amb oficis tradicionals i manuals. La Fira de Sant Antoni també obrirà els
dies 12 de gener de 16 a 22 h, i els dies 13, 14 i 16 de gener de 10 a 22 h, i el dia 17 de gener, de 10 a 21 h. Ho organitza: Ajuntament
de Ciutadella.
16/01/2018
10:00 14ª Fira de Sant Antoni (dia 5)
Obertura de la 14ª Fira de Sant Antoni, a la Contramurada, entre els carrers de Pere Martorell i de Vila Juaneda, fins a les 22 h. Venda
de productes alimentaris i d'artesania, i també relacionats amb oficis tradicionals i manuals. La Fira de Sant Antoni també obrirà els
dies 12 de gener de 16 a 22 h, i els dies 13, 14 i 15 de gener de 10 a 22 h, i el dia 17 de gener, de 10 a 21 h. Ho organitza: Ajuntament
de Ciutadella.
18:00 Ballada popular amb el Grup de Balls Populars Arrels de Sant Joan
A la plaça Nova. Organitzada pel Consell Insular de Menorca. Gratuït.
18:00 Jornades de Punta Nati
Entre els dies 16 i 20 de gener, a l'Espai Sant Josep de Ciutadella Antiga. Jornades dedicades a la difusió i reflexió del paisatge i
patrimoni de pedra seca de Punta Nati, amb exposició, activitats per a infants, presentacions amb convidats, taula rodona i una
clausura amb glosat. Organitzat per l'Associació Amics de Punta Nati.L'horari d'obertura serà de 18 a 21 h els dies 16, 18 i 19 de
gener, i d'11 a 14 h els dies 17 i 20 de gener.Dimarts 16 de gener, inauguració a les 19 h.Dimecres 17 de gener, activitats d'11 a 14
h.Dijous 18 de gener, projeccions de 18 a 21 h.Divendres 19 de gener, taula rodona de 18 a 21 h.Dissabte 20 de gener, clausura amb
glosat d'11 a 14 h.
19:00 Acte institucional amb motiu de la Diada de Sant Antoni
Al Saló Gòtic de l'Ajuntament. Obertura de l'acte per l'alcaldessa i pregó a càrrec d'Antoni Bonet Bosch sobre "Temps eren temps i ara
som un altre temps". Gratuït.
20:15 Òpera al cinema: "Rigoletto"
Retransmissió en directe de l'òpera "Rigoletto", de Giuseppe Verdi, des de la Royal Opera House de Londres. Cinemes Canal Salat.
17/01/2018
09:00 Mercat tradicional a la plaça de Sant Antoni
Al llarg del matí, mercat de dàtils i taronges, i rifa del porc.
10:00 14ª Fira de Sant Antoni (dia 6)
Obertura de la 14ª Fira de Sant Antoni, a la Contramurada, entre els carrers de Pere Martorell i de Vila Juaneda, fins a les 21 h. Venda
de productes alimentaris i d'artesania, i també relacionats amb oficis tradicionals i manuals. La Fira de Sant Antoni també obrirà els
dies 12 de gener de 16 a 22 h, i els dies 13, 14, 15 i 16 de gener de 10 a 22 h. Ho organitza: Ajuntament de Ciutadella.
11:00 Missa i processó dels Tres Tocs
Missa Solemne a la Santa Església Catedral Basílica de Menorca, i seguidament tindrà lloc la processó dels Tres Tocs. El regidors que
sortiran dalt cavall són Joan Benejam Escanellas (que durà el penó), Laura Anglada Seara i Sandra Moll Taltavull. El regidor que
donarà els Tres Tocs a la plaça de ses Palmeres és Juan Carrasco Domingo. A partir de les 14 h, visita al Geriàtric Municipal per part
de la Corporació i autoritats.
13:00 Concert vermut al Casino amb Judith Uris

Actuació musical en directe a càrrec de Judith Uris, al bar del Casino 17 de Gener. Entrada gratuïta.

17:00 Beneïda d'animals, ballades i torrada popular
Beneïda d'animals, davant el Casino 17 de Gener, organitzat pel Casino 17 de Gener amb la col·laboració de la parròquia de Sant
Francesc de Ciutadella. A continuació, ballades folklòriques amb el Grup Folklòric Tramuntana (18 h) i torrada popular amb la
col·laboració de l'A.E. Sant Antoni M. Claret (18:30 h). Entrada gratuïta.
18/01/2018
20:00 Conferència "Viatge a Ciutadella de Robert Floris, 1830"
A càrrec de Florenci Sastre Portella, doctor en Història. Sala d'Actes del Casino 17 de Gener. Gratuït.
20:30 Presentació del documental "El misteri de les Taules"
Dirigit per Alexis Racionero. Als Cinemes Canal Salat.
19/01/2018
20:30 Concert del cicle "Clàssics tot l'any"
A càrrec de Miguel Marin (guitarra. 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.
20/01/2018
09:30 Reobertura de les Pedreres de s'Hostal
Després de les vacances nadalenques, les Pedreres de s'Hostal tornen a obrir-se a les visites. Obert cada dia, de 9:30 a 14:30 h.
Camí Vell, km 1.
18:00 Representació de "Tatanka"
Espectacle de pallassos (amb Suli i Munyaku) per a tots els públics, a càrrec de Minúcia Teatre. Organitzat pel Consell Insular de
Menorca. Teatre de Ciutadella (Calós).
19:00 Trobada del club de lectura "Plaça de Lletres" i el Fons Menorquí de Cooperació
Sessió per comentar "Aguas de venganza" de Miguel Pajares, novel·la negra sobre el drama, d'immigrants i refugiats, a la frontera.
Biblioteca Pública municipal de la Casa de Cultura. Gratuït.
21:00 XLV edició del concurs "Ciutadellencs de s'Any"
Gala i lliurament dels diferents fabiols. Teatre del Casino 17 de Gener.
21/01/2018
12:00 Concert vermut amb 2+1
Actuació musical del grup 2+1 al bar Calós, organitzada per la Unió d'Antics Alumnes Don Bosco de Ciutadella. Entrada gratuïta.
19:00 Concert de presentació del "Cançoner popular de Menorca", de Bep Cardona
Al Teatre de Ciutadella (Calós). Organitzat pel Consell Insular de Menorca.
23/01/2018
20:15 Espectacle sobre gel al cinema: "Intimissimi on ice"
Retransmissió en diferit de l'espectacle "Intimissimi on ice", amb l'actuació d'Andrea Bocelli, des de La Arena de Verona. Cinemes
Canal Salat.
24/01/2018
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella
Projecció de la pel·lícula "Madre!" (2017, 121 minuts), de Darren Aronofsky. VOSE (anglès). Cinemes Canal Salat.
25/01/2018
20:00 Conferència "Intoleràncies digestives. Intolerància al gluten"
A càrrec de la doctora María Luisa Heredia Centeno. Inclosa dins el cicle de Salut 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 "Madre!" (2017, 121 minuts), de Darren Aronofsky. VOSE (anglès). Cinemes Canal Salat.
26/01/2018
20:00 Presentació del llibre "Mirades compromeses. Articles d'arquitectura i urbanisme (1993-2017)"
Editat per l'Institut Menorquí d'Estudis i el Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, amb l'autoria de Joan Enric Vilardell
Santacana. Presentació a càrrec de Josefina Salord, coordinadora científica de l'IME, Jordi Pons Mercadal, arquitecte, i de l'autor. Sala
d'Actes Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Gratuït.
27/01/2018
12:00 "Showcooking" de presentació de "Es Caragol de Menorca"

12:00 "Showcooking" de presentació de "Es Caragol de Menorca"
Elaboració en directe de tres receptes del llibre "L'Art de la Cuina" de Fra Roger" i tast de caragols. Organitzat per la secció
Gastronòmica del Casino 17 de Gener i l'associació Fra Roger, amb la col·laboració de "Es Caragol de Menorca". Casino 17 de Gener.
30/01/2018
20:15 Òpera al cinema: "Lohengrin"
Retransmissió en diferit de l'òpera "Lohengrin", de Richard Wagner, des del Semperoper Dresden. Cinemes Canal Salat.
31/01/2018
20:30 Cineclub de Joventuts Musicals de Ciutadella: cicle "Història del Cinema"
Projecció de la pel·lícula "He nacido, pero..." (1932, 100 minuts), de Yasuhirô Ozu. Cicle "Història del Cinema". VOSE (japonès). En
col·laboració amb l'Ajuntament de Ciutadella. Cinemes Canal Salat. Gratuït.

