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DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS

El poder dels Museus

Activitats al mes de maig.

P A L M A

PALAU DE L’ALMUDAINA
Dimecres 18, jornada de portes obertes amb entrada gratuïta.
Carrer del Palau Reial, s/n, 07001 Palma

MUSEU DE MALLORCA
Dimecres 18, a les 19.00 h, inauguració de l’exposició: «Pons Frau, a plena llum». Oberta fins a l’11 de 
setembre. 
Hi haurà una performace de Tomeu Arbona i s’oferirà un càtering, les begudes seran a càrrec de la 
Denominació de Pla i Llevant. Reserva prèvia: museudemallorca@conselldemallorca.net i al tel. 971 177 838
Carrer de la Portella, 5, 07001 Palma

MUSEU BÍBLIC DE MALLORCA
Dimecres 18, jornada de portes obertes de 16.00 a 20.00 hores.
AMEIB Exposició «L’escola d’ahir» al vestíbul del Centre de Professors d’Inca, s’ofereix de forma 
conjunta amb visites a l’aula Maria Ballester (dels anys 50). Del 18 al 20 de maig.
P. Alexandre Fleming, núm. 17, 07004 Palma

MUSEU CASTELL DE SANT CARLES
Dissabte 14, es preveuen les activitats següents:   
Visita museística · Visites guiades · Museu viu, grups de recreació · Trobada de col·leccionisme · Jocs 
d’estratègia i simulació · Taller infantil de pintura de miniatures · Mostra de randeres i brodadores · Pista 
d’aplicació infantil · Pintacares ·  Música en viu · Torrada.
Carretera Dic de l’Oest, s/n, 07015 Palma

MUSEU D’ART SACRE DE MALLORCA
Dimecres 18, portes obertes de 10.00 a 20.00 h.
Visites guiades a l’exposició permanent: a les 17.00 h (castellà) i a les 18.00 h (català). Activitat 
gratuïta, cal inscripció prèvia al correu masm@catedraldemallorca.org
Carrer del Mirador, 5, 07001 Palma

MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT DE PALMA (CASTELL DE BELLVER)
Dimecres 18, visites guiades a la torre major. Horaris: 16.00, 17.00 i 18.00 h. Durada: 45 min 
Idioma: català  Informació i reserves: reserves.gen@gmail.com  Punt de trobada: entrada al castell 
- A les 19.30 h, conferència Neus Serra Vives: El consum de ceràmica a la Ciutat de Mallorca als 
segles XIII i XIV. Entrada lliure fins a completar l’aforament. 
Castell de Bellver, 07014 Palma

CAN BALAGUER
Dissabte 7, d’11.00 a 13.00 h Visita guiada
Can Balaguer. Visites de confiança. Activitat gratuïta. Cabuda limitada, sense inscripció prèvia. 
Dissabte 14, a les 11.00 h 
Altres Mirades: rutes singulars. Activitat al voltant de l’exposició «Els pescadors» de Lola Álvarez: 
Gènere i comunitats pesqueres tradicionals: una mirada cap al passat.
Activitat gratuïta amb inscripció a canbalaguer@palma.cat 
Diumenge 15, a les 11.00 i a les 12.15 h visita dialogada 
Can Balaguer. Les dones de la casa. Activitat gratuïta amb reserva d’entrades a www.palmacultura.cat
Dissabte 21, a les 11.00 i a les 13.00 h Visita dialogada
Can Balaguer. Visites de confiança. Activitat gratuïta. Cabuda limitada, sense inscripció prèvia 
Dissabte 21, a les 11.00 h Altres Mirades: rutes singulars  
Activitat al voltant de l’exposició «Els pescadors» de Lola Álvarez: Presència i absència de les 
dones al món marítim: un recorregut pel port de Palma. Activitat gratuïta amb inscripció a 
canbalaguer@palma.cat 
Diumenge 22, a les 10.30 i  a les 12.00 h
Can Balaguer. Escape Room. Activitat gratuïta amb reserva d’entrades a www.palmacultura.cat
Dimecres 25, a les 19.00 h concert «Música a la cambra» 
Prélude. Antonio Galera, piano. Activitat gratuïta amb reserva d’entrades a www.palmacultura.cat
Carrer de la Unió, 3, 07001 Palma 

FUNDACIÓ LA CAIXA 
Dissabte 14, obert fins a les 21.00 h
Exposicions:
«Hermen Anglada Camarasa i Joaquim Mir a Mallorca». Entrada gratuïta a partir de les 18.00 h. 
Horari de mediació: d’11.00 a 14.00 h  i de 18.00 a 21.00 h
- A les 18.00 h. Petits Cinèfils: Cicle Petits experiments animats. Projecció: Petites aventures per 
créixer, activitat gratuïta.
- Horari per determinar. microCONCERT 30’
- 19.00 h - 20.00 h, música de jazz amb K12. Activitat gratuïta, cal reserva prèvia.
Dimecres 18 
Exposicions:
«Hermen Anglada Camarasa i Joaquim Mir a Mallorca». Entrada gratuïta. Horari de mediació: de 
17.00 a 20.00 h
- A les 17.30 h, visita comentada a l’exposició d’Anglada Camarasa i Joaquim Mir a Mallorca
https://caixaforum.org/ca/palma/p/visita-comentada-anglada-camarasa-i-mir-a-mallorca_a18100162
(gratuït)
- A les 18.30 h, visita comentada: Coneix Caixaforum Palma + Participació  de l’artista i dissenyadora 
Isabel Guarch que ens mostrarà la influència del modernisme en el seu darrer procés creatiu de joieria.
https://caixaforum.org/ca/palma/p/visita-comentada-coneix-caixaforum-palma_a18475974 (gratuït)
Entre el 14 i el 18 de maig, totes les persones que es donin d’alta al butlletí d’informació del 
Caixaforum participaran en el sorteig d’un lot de llibres i, a més, se’n duran un detall. Tothom qui 
vulgui se’n podrà endur un pòster.
Pl. Weyler, 3, 07001 Palma 

MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA (CENTRE CULTURAL SES VOLTES)
Dimecres 18, visites guiades al museu i a l’exposició temporal «Mestres d’aixa de butxaca» a les 
18.00 i 19.00 h. 
Dissabte 21, visites guiades al museu i a l’exposició temporal «Mestres d’aixa de butxaca» a les 
11.00, 12.00, 13.00 i 18.00 h. 
- Recinte exterior Ses Voltes: Taller infantil. Taller per a tots els públics on es faran servir diferents 
materials reciclats. 11.00 - 13.00 h. Taller de nusos mariners, 12.00 h, a càrrec de Jaume Amengual. 
Places limitades. Inscripcions: informaciomaritim@conselldemallorca.net o 871 00 34 34. Exposició a 
l’aire lliure: Projecte museogràfic
Passeig Dalt Murada, 1A, 07001 Palma 

MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA
Divendres 27, cicle de conferències: Enxarxades: dibuixant els nous reptes des de la recerca. 
Activitat emmarcada dins l’exposició temporal «Els pescadors de Palma» de Lola Álvarez, a Can 
Balaguer i Autoritat Portuària. 
Programa: 10.00 h presentació, Albert Forés i Ariana Domínguez. 
- 10.15 - 11.00 h Històries de vida: una aproximació als papers de la dona vora la mar, Aida Sánchez
- 11.15 - 12.00 h Les dones a les comunitats pesqueres: entre la realitat i l’imaginari, Ariana 
Domínguez
- 12.15 - 13.00 h La comunicació participativa, estratègica de canvi en el marc dels ODS, Catalina Gayà
- 13.00 - 13.30 h Dibuixant els nous reptes des de la recerca. Debat i torn de preguntes. 
Places limitades. Inscripcions: informaciomaritim@conselldemallorca.net o 871 00 34 34
Passeig d’Alt Murada, 1A, 07001 Palma



P A R T  F O R A N A

MUSEU SANT JUNÍPER SERRA
Dimecres 18, jornada de portes obertes e les 11.00 a les 13.00 h  i de les 18.30  fins a les 21.00 h. 
Visita dels escolars del CP Juníper Serra. 
Divendres 20, obert a partir de les 19.30, presentació de projectes a les 20 h i, a continuació, 
concert de violí, a càrrec de Toni Gil.
Carrer Ocell del Paradís, 07181 Son Ferrer

MUSEU DE LA PARAULA. CASA RAFEL GINARD - FUNDACIÓ MALLORCA LITERÀRIA
Dissabte 14
Matí de jocs i entreteniment a la plaça relacionats amb els continguts del
Museu de la Paraula - Casa Rafel Ginard, a Sant Joan.
10.30 - 12.00 h Joc Boiet. Una adaptació del joc digital Illa dels Tresors
en format de joc de taula gegant inspirat en propostes similars com ara el
joc de l’Oca o el Trivial. Edat recomanada: de 8 a 12 anys.
- Ludoteca llegendària: joc lliure conformat a partir de diferents jocs
tradicionals de format gegant, concebuts per consolidar l’aprenentatge dels
principals personatges de l’Illa dels Tresors. L’integren un Qui és qui?,
un dòmino, un memorama, un tres en ratlla i un Jenga. Edat recomanada: de 6
a 12 anys
- 12.00 h Canten-i-Conten: espectacle per a públic infantil i familiar, per
descobrir les llegendes i els personatges llegendaris de Mallorca, abans
coneguda com l’Illa dels Tresors. Amb Maria Adrover, actriu i música. Edat
recomanada: de 4 a 10 anys.
Activitat gratuïta. No cal inscripció.
Plaça Constitució, 07240, Sant Joan

CASA LLORENÇ VILLALONGA. MUSEU LITERARI - FUNDACIÓ MALLORCA LITERÀRIA
Dissabte 21
- 11.00 h Activitat familiar: Llum a la primavera. Taller de cianotípia i poesia.
- 12.00 h Presentacions de novetats de poesia:
Bernat Nadal: “La terra eixorca”, de T. S. Eliot
Clara Fiol: “Còrpora”
Miquel Àngel Llauger: “Llum de cançó”
Llorenç Romera: “Persona”
- 13.00 h Concert: “Quatre elements”. Homenatge a T.S. Eliot, a càrrec del
Quartet DaBraccio.
Paradeta de la llibreria Espiral de Binissalem
Activitat gratuïta. Inscripcions a www.mallorcaliteraria.cat
Carrer de Bonaire, 25, 07350 Binissalem

CASA BLAI BONET. CENTRE DE POESIA - FUNDACIÓ MALLORCA LITERÀRIA
Dissabte 21 
Concert de Maria del Mar Bonet i Borja Penalba dedicat al poeta i amic Damià Huguet. Amb aquest acte 
tancam la commemoració de l’Any Damià Huguet.
Organitza l’Obra Cultural Balear de Campos amb la col·laboració de la Fundació Mallorca Literària.
Entrades: 20€ a www.mallorcaliteraria.cat
Jardí de l’oratori de Sant Blai, Campos.
Diumenge 22, a les 11.30 h
Poesia a les branques: Mondragó
Ruta guiada vinculant el patrimoni natural amb el patrimoni literari pel Parc Natural de Mondragó, 
paisatge que ha estat font d’inspiració per a poetes i artistes de tota casta. Inclou recital amb els poetes 
Antoni Vidal, Ferrando i Sònia Domènech.
Guiatge a càrrec de Miquel Rayó.
Activitat gratuïta. Inscripcions a www.mallorcaliteraria.cat
Aparcament de Mondragó.
 Carrer del Bisbe Verger, s/n, 07650 Santanyí

MUSEU SA BASSA BLANCA
21 de maig, jornada de portes obertes. Horari d’11.00 a 17.00 h
Presentació de la instal·lació: Vestir els arbres de festa i obres aborígens ambulants. 
971 546 915 / 900 777 001. visitas@msbb.org 
Camí del Coll Baix, s/n, es Mal Pas, Alcúdia

CONSORCI CIUTAT ROMANA DE POLLENTIA
Dimecres 18, a les 19.00 h, conferència: Mitologia i tecnologia, a càrrec de Josep Campillo Galmés. 
Casal de Can Domènec (carrer dels Albellons , 7. Alcúdia). En acabar la xerrada es farà una visita 
guiada al Museu Monogràfic de Pollentia. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al 971 89 71 02.
Carrer dels Albellons, 7, 07400 Alcúdia

MUSEU DE PORRERES 
Dijous 19, a les 20.00 h, inauguració de l’exposició dels alumnes de l’IES Porreres en un dels seus 
projectes. Fins al cap de setmana del 4-5 de juny. Es tracta d’una mostra en dues parts: 1a investiga 
sobre les deesses de la prehistòria i del món antic, 2a una iniciativa  que estimula la creativitat plàstica.
Carrer d’Agustí Font, Prevere, 23, 07260 Porreres

FUNDACIÓ COSME BAUÇÀ
Activitats familiars, a les 10.30, durada aproximada 2 h. Per a totes les activitats, cal fer una 
reserva prèvia: fundaciocosmebauca@gmail.com - mòbil 608 452 977
Diumenge 8, Estudiem els nostres fems!, a càrrec de l’Equip Closos. Infants a partir de 8 anys.
Diumenge 15, El Bosc Encantat, a càrrec de Llavors. Infants de 4 a 10 anys.
Diumenge 22, La màgia de descobrir i crear... hi havia artistes a l’època talaiòtica?, a càrrec 
d’Ennigulart. Infants a partir de 3 anys. 
Plaça Mossèn Cosme Bauçà, 11, 07200 Felanitx

MUSEU D’HISTÒRIA DE MANACOR
Activitats familiars, a les 10.30 h, durada aproximada de 2 h. Imprescindible reserva prèvia: 
www.enviumanacor.cat
Diumenge 8, El Bosc Encantat, a càrrec de Llavors. Infants de 4 a 10 anys.
Diumenge 15, La màgia de descobrir i crear... hi havia artistes a l’època talaiòtica?, a càrrec 
d’Ennigulart. Infants a partir de 3 anys.
Diumenge 22, Estudiem els nostres fems, a càrrec de l’Equip Closos. Infants a partir de 8 anys.
Dilluns 16 al diumenge 22: Taller creatiu Construïm la Natura, a càrrec d’Arquitectives. Adreçat a 
les escoles de Manacor.
Dijous 19, 19.30 h. Entrega de premis del I Concurs de microrelats. Lectura dels microrelats guanyadors. 
Divendres 20,  19.00 h Visita guiada per part de les voluntàries del museu, dins l’activitat El museu 
amb els teus ulls. Es farà una visita al museu a partir dels objectes seleccionats per les voluntàries. 
Serà una visita diferent i amb uns punts de vista diferents perquè hi ha tantes visions com persones.  
Imprescindible reserva prèvia: www.enviumanacor.cat 
Carrer de Cales de Mallorca, km 1.5, 07500 Manacor

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE SON FORNÉS
Activitats familiars, a les 10.30 h, durada aproximada de 2 h. Imprescindible reserva prèvia: 
didactica@sonfornes.mallorca.museum, tel. 971644169
Diumenge 8, La màgia de descobrir i crear... Hi havia artistes a l’època talaiòtica?, a càrrec 
d’Ennigulart. Infants a partir de 3 anys.
Diumenge 15, Estudiem els nostres fems!, a càrrec de l’Equip Closos. Infants a partir de 8 anys.
Diumenge 22, El Bosc Encantat, a càrrec de Llavors. Infants de 4 a 10 anys
Carrer d’Emili Pou, 07220 Montuïri

MUSEU PARROQUIAL DE SANTANYÍ 
Dimecres 18
- De 10.00 a 12.00h portes obertes al museu.
- 12.00 h concert d’orgue a l’església parroquial, gratuït i obert a tothom.
Plaça Major, 31, 07650 Santanyí

MUSEU DE SÓLLER
Dimecres 18, jornada de portes obertes amb entrada gratuïta. Horari especial de 10.00  a 13.30 h 
i de 17.00 a 20.00 h. Visita guiada a les 12.00 h i a les 18.00 h. Inscripcions al telèfon 669044597. 
Carrer de sa Mar, 13, Sóller

JARDÍ BOTÀNIC I MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS (SÓLLER)
Dissabte 21, a les 10.00 h, taller familiar amb la qual descobrir el fascinant món dels pol·linitzadors, un 
encontre entre el món animal i vegetal, un exemple de cooperació en la biodiversitat. 
Ctra. de Palma, km 30, 5, 07100 Port de Sóller

Edita i coordina

XARXA DE MUSEUS
www.conselldemallorca.net/museus

Facebook: Xarxa Museus Mallorca

MUSEU DE LA MAR (PORT DE SÓLLER)
Divendres 20, 11.00 h, cuina en directe a càrrec dels alumnes de 1r d’FPGM Cuina i Gastronomia de 
l’IES Guillem Colom Casasnoves. Activitat emmarcada dins l’exposició temporal «De la mar a la taula». 
Dissabte 21, visites guiades a l’exposició temporal «De la mar a la taula». 10.30 h 12.00 h 
Dissabte 28, a les 16.00 h Camí a la mar, una campanya dirigida al públic en general i, sobretot, 
a les famílies perquè participin d’un projecte d’educació mediambiental per reduir la gran 
quantitat de residus que abocam a la mar. Organització: Policia Local de Sóller, Policia Tutor, 
Ajuntament de Sóller. Col·laboració: Museu Marítim de Mallorca.
Carrer de Santa Caterina d’Alexandria, 54, 07108 Sóller

MUSEU DEL CALÇAT I DE LA INDÚSTRIA
Dissabte 21 i diumenge 22, de 9.00 a 14.00 h. «Crea les teves sandàlies de cuir». A càrrec de 
Martina Candela. 3€ per participant. Cal inscriure’s a: museu.incaciutat.com.
Avinguda del General Luque, 223, 07300 Inca

ARXIU I MUSEU DE L’EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS
Del 18 al 20 de maig, exposició L’escola d’ahir, a l’entrada del Centre de Professors d’Inca, 
s’ofereix de forma conjunta amb visites a l’aula Maria Ballester (dels anys 50). 
Carrer de n’Antoni Torrandell, 59, 07300 Inca


