
XXII TROBADA DE XEREMIERS I 
FIRA DE LUTIERS DE SA POBLA
Dies 19 i 20 de novembre

Dissabte 19 de novembre
21h Concert a l’església parroquial

Diumenge 20 de novembre
9 h Aplec a la plaça Major
10h Fira de Lutiers 
Sonada de xeremiers

12 h Cercavila

PATRIMONI MUSICAL III
A MANACOR
Del 28 d’octubre al 25 de novembre
Escola Municipal de Mallorquí. Molí d’en Beió
Passeig del Ferrocarril, 79, Manacor

Divendres 28 d’octubre a les 19 h
Taller pràctic “La Balanguera als països de parla catalana: una 
proposta educativa”
Ponent: M. Antònia Font, professora de secundària.

Divendres 4 de novembre a les 19 h
“La jota de ball a les Terres de l’Ebre. Trets característics i 
paral·lelismes amb Mallorca i el País Valencià”
Ponents: Lluís-Xavier Flores Abat, etnògraf i membre de l’as-
sociació de recerca etnogràfica Espai de So, acompanyat de 
balladors i sonadors de la Rondalla dels Ports (Tortosa).

Divendres 11 de novembre a les 19 h
“La festa dels Darrers Dies avui a Mallorca; ses ximbombades”
Antoni Lliteres, tenor i mestre.

Divendres 18 de novembre a les 19 h
“Els romanços d’amor i de mort”
Ponents: conferenciant Miquel Sbert, membre del Grup de 
Recerca en Etnopoètica de les Illes Balears, i el cor Actors & 
Friends, dirigit per Joan Bauçà Santamaria, amb l’acompan-
yament del guitarrista David Aledo.

Divendres 25 de novembre a les 19 h
“Els sonadors de pagès”
Ponents: Simó Adrover Adrover, Toni Adrover Palou, Sebastià 
Barceló Obrador i Margalida Rigo Morey,  components del grup 
Es Revetlers.

INFORMACIÓ I MATRÍCULA
Del 10 al 26 d’octubre de 2016, de dilluns a divendres de 10 a 14 
h, i els dimecres de 17 a 20 h, a l’Escola Municipal de Mallorquí: 
molí d’en Beió, passeig del Ferrocarril, 79 (Manacor).
Tel.: 971 83 49 83 / 662 320 383
A/e: emm@manacor.org - www.escolademallorqui.cat
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I JORNADES DE CULTURA 
POPULAR I TRADICIONAL 2016
Dies 4 i 5 de novembre
Arxiu del Regne de Mallorca
C. de Ramon Llull, 3. Palma

Divendres 4 de novembre
09.45 h Acreditació dels assistents.
10 h Inauguració i presentació institucional.
10.15 h Taula rodona amb la participació dels representants 

de les administracions públiques. Moderarà la taula 
el president del CACPT, Andreu Ramis Puig-gros.

12 a 14 h  Intervenció dels experts sobre el marc normatiu.
Lluís Garcia Petit: “La Convenció per a la 
Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de 
la UNESCO i altres instruments internacionals”.
Ángel Custodio Navarro Sánchez: “La protecció de 
la cultura popular i tradicional a les Illes Balears 
(i Pitiüses). Una visió, des del dret, d’allò que és 
tangible i d’allò que és intangible o immaterial”.

16 a 19 h Intervenció dels experts sobre el marc conceptual
María Pía Timón Tiemblo: “La situació del patrimoni 
cultural immaterial a Espanya i el Pla Nacional com 
a instrument de salvaguarda”.
Xavier Roigé Ventura: “El patrimoni immaterial al 
segle XXI: entre el folklore, la memòria, el museu i 
la gestió cultural”.
Francesc Vicens Vidal: “Cultura popular i tradicional, 
una aproximació al marc conceptual”.

Dissabte 5 de novembre
09 a 09.35 h Intervenció de l’experta sobre els marcs normatiu i 

conceptual
Francesca Llodrà Grimalt: “Cultura popular i 
expressions del folklore: un tast de la seva doble 
vessant jurídica, pública i privada”.

09.35 a 12. h Intervenció dels experts sobre el passat, present i 
futur del patrimoni immaterial. Balanç a les Illes 
Balears
Isidor Marí Mayans: “El patrimoni immaterial 
d’Eivissa: evolució recent i tendències de futur”.
Jaume Escandell Guasch: “Passat, present i futur del 
patrimoni immaterial a Formentera”.
Jaume Mascaró Pons: “Vigència i oblit de la cultura 
popular de Menorca”.
Miquel Sbert Garau: “Cultura popular i tradicional a 
Mallorca: a recer d’una llei?”.
Debat final (moderat pel president del CACPT, 
Andreu Ramis Puig-gros), conclusions i propostes 
per a jornades futures. Participació de tots els 
ponents.

13.30 h Sortida cap a Raixa, bufet i visita de la possessió.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
A la pàgina web de la Direcció General de Cultura de la Conselleria 
de Transparència, Cultura i Esports: http://dgcultur.caib.es, a 
l’apartat Cultura Viva Patrimoni Immaterial Illes Balears

Dimecres 9 de novembre a les 20 h
El nostre cel de cada nit. Un tast d’Astronomia i Cultura Popular. 
Conferència a càrrec de Lluc Mas Pocoví
L’objectiu de la conferència és mostrar el coneixement del cel 
que tenien els nostres avis, mitjançant alguns refranys, cançons 
i creences, mostrant com es pot fer astronomia des de la cultura 
popular, però sempre des del rigor científic.

Dijous 10 de novembre a les 20 h
Reconeixement de mèrits a Antoni Rotger Martínez “de sa Calatrava”
Lluitador infatigable i dinamitzador de la cultura popular nascut 
a Barcelona el 1943 i calatraví de tota la vida. Activista defensor 
d’una cultura viva, provocadora i lúcida. Promotor de les primeres 
festes d’estiu del seu barri i d’altres festes de la ciutat, com la Rua. 
“Els romanços d’amor i de mort”
Ponents: conferenciant Miquel Sbert, membre del Grup de Recerca 
en Etnopoètica de les Illes Balears, i el cor Actors & Friends, 
dirigit per Joan Bauçà Santamaria, amb l’acompanyament del 
guitarrista David Aledo.

Divendres 11 de novembre a les 21 h  
Folk Souvenir Joana Gomila s’ajunta amb Arnau Obiols, Santi 
Careta, Àlex Reviriego i Laia Vallès i ens proposen un concert que 
convida a viatjar pels ecos i les ressonàncies de la música popular de 
Mallorca partint de tonades populars i teixint sonoritats salvatges i 
delicades que s’entremesclen amb samples de pagesos, nins, padrines, 
paisatges… 

Dissabte 12 de novembre  Jornada de debat
12 h Teatre Mar i Terra. Cultura popular i indústria cultural
 Amb la participació de: David Ibáñez, director artístic 

de la Fira Mediterrània de Manresa; Jordi Fàbregas, 
director del Centre Artesà Tradicionàrius; Miquel Brunet, 
productor i músic; Pere Soler, impulsor i president de 
Factoria de So.

16 h  Teatre Mar i Terra. Cultura popular i gestió institucional
 Gabriel Barceló, impulsor de l’Escola de Mallorquí de 

Manacor; Lluís Puig, director general de Cultura Popular 
de la Generalitat de Catalunya; Josep Vicent Frechina, 
musicòleg i director de la revista Caramella; Carme 
Castells, directora de la Fundació Casa Museu.

19 h La Feixina. Fira d’entitats i productes de la terra
20 h  La Feixina. Concert amb Grollers de sa Factoria 

(Mallorca) i Roba Estesa (Tarragona).  Fi de festa amb 
sessió folk de punxadiscs

Diumenge 13 de novembre 11 h a La Feixina
Gran ballada popular a càrrec d’Aires Mallorquins i Aires Sollerics.

SETMANA DE  
CULTURA POPULAR 
Del 9 al 13 de novembre
Teatre Mar i terra 
C. Sant Magí, 89-91. Palma

Sant Francesc de Formentera

Matí
Divendres 18 de novembre
Sala de Plens del Consell Insular de Formentera, plaça de la Constitució, 1.
10 h Inauguració i presentació institucional.
11 h Intervencions sobre la documentació, l’inventari i la 

catalogació del patrimoni immaterial.
 Jaume Mascaró (Institut Menorquí d’Estudis): “L’IPCIME 

(Inventari del Patrimoni de Cultura Immaterial de 
Menorca): una oportunitat de dinamització sociocultural.”

12 h Presentació de comunicacions.
Horabaixa
Sala d’Actes de l’Àrea de Cultura i Patrimoni del Consell Insular 
de Formentera, carrer de Pius Tur Mayans, 14
16 h Intervencions sobre la interrelació entre el món vegetal 

i l’home (etnobotànica)
 Joan Vallès (Universitat de Barcelona): “Patrimoni 

material i immaterial en la interfície entre biodiversitat 
i cultura. Present i avenir de l’etnobotànica a les Illes 
Balears”.

17 h Presentació de comunicacions.
18 h Intervencions sobre la paraula com a expressió 

patrimonial (etnopoètica, etnoliteratura).
 Jaume Guiscafrè (Universitat de les Illes Balears): 

“Folklore, etnopoesia i processos de  patrimonialització”.
19 h Presentació de comunicacions.

Dissabte 19 de novembre
Sala d’actes de l‘Àrea de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de 
Formentera.
09.30 h Intervencions sobre les permanències, les 

transformacions i els canvis com a realitat transversal 
que afecta la realitat dinàmica del patrimoni immaterial. 
Josep Martí (Institució Milà i Fontanals i Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Barcelona): “Patrimoni 
immaterial: l’esmunyedissa lleugera d’una idea”

10.30 h  Presentació de comunicacions.
11.30 h  Taula rodona i cloenda de les XXXIV Jornades.
12.30 h  Visita al molí Vell de la Mola, un exemple de bé material, 

que reflecteix la importància que ha tengut el conreu del 
blat com a principal font d’alimentació de Formentera.

Coordinació: Andreu Ramis Puig-gros.  
Inscripció: publicacions@iebalearics.org 
Tel: 971 178996 (ext. 66584) 
Més informació: www.iebalearics.org

XXXIV JORNADES D’ESTUDIS 
HISTÒRICS LOCALS 
“EL PATRIMONI IMMATERIAL ENTRE LA 
REVISIÓ I LA DESCOBERTA”
Dies 18 i 19 de novembre
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