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Manacor: vida i folklore 

13 i 14 de maig de 2022

INSCRIPCIÓ
 Per participar com a ponent a les Jornades és obligatòria 
la inscripció mitjançant el formulari electrònic disponible 
a www.manacor.org. El termini d’inscripció acaba dia 13 de 
maig de 2022. S’expedirà un certificat d’assistència a totes 
les persones interessades que ho sol·licitin a la Secretaria de 
les Jornades.

 L’assistència a les jornades és gratuïta. Les persones 
interessades a assistir a la lectura de les comunicacions s’han 
d’inscriure a través de l’agenda cultural enviumanancor.cat

 Les Jornades formen part de l’oferta d’activitats de 
formació permanent del professorat del Centre de Professors 
de Manacor. Per assistir a les Jornades com a part d’aquesta 
oferta formativa cal inscriure’s al Portal del Personal durant 
el mes d’abril i d’acord amb les condicions que marca la 
convocatòria emesa pel CEP de Manacor.

Museu d’Història de Manacor
Torre dels Enagistes 
07500 Manacor
Tel. i fax: 971 84 30 65
publicacionsmuseu@manacor.org

Divendres, 13 de maig
17.00 h Recepció i inscripció
17.30 h Presentació de les Jornades
18.00 h Ponència inaugural 
19.00 h - 20.30 h Presentació de comunicacions

Dissabte, 14 de maig
9.00 h Presentació de comunicacions
11.30 h Descans
12.00 h Presentació de comunicacions
15.00 h Cloenda 

PROGRAMA
HO ORGANITZA:

HI COL·LABORA:

Fotografia portada:

Fons del Museu d’Història de Manacor. 
Donació de Sebastiana Andreu.

Fotografia interior:

del llibre: Sa Bassa, 100 batecs de Manacor 
de Rafel Ferrer Massanet

Biblioteca de
MANACOR



COMUNICACIONS

• El contingut de les comunicacions pot ser de qualsevol 
disciplina científica o humanística. Ha de tenir com a 
objecte d’estudi un tema vinculat al terme municipal 
de Manacor i, preferentment, al desenvolupament 
d’aspectes relacionats amb la temàtica objecte d’aquesta 
convocatòria.

• Les comunicacions s’han de presentar en català, han de 
ser inèdites, i d’una extensió màxima de 15 folis DIN A4 
(incloses les il·lustracions). Els articles s’han de presentar 
d’acord amb les pautes descrites al text normatiu Normes 
de presentació dels textos de les comunicacions 2022 
que es posa a disposició de les persones comunicants.

• Cal presentar un resum de la comunicació. Aquest 
document s’ha d’enviar a la següent adreça electrònica: 
publicacionsmuseu@manacor.org. El resum no pot excedir 
l’espai d’un foli i el termini màxim de presentació és el dia  
4 d’abril de 2022. La presentació de la ponència per 
escrit i del resum abans de les dates esmentades és 
condició necessària per poder llegir la comunicació i 
posteriorment publicar-la.

• El termini de presentació del text definitiu de les 
comunicacions és dia 13 de maig de 2022. La presentació 
de la ponència per escrit i del resum abans de les dates 
esmentades és condició necessària per poder llegir la 
comunicació i posteriorment publicar-la.

• Als efectes de la lectura i la publicació posterior, les 
comunicacions són revisades per la Comissió Científica, 
formada per persones de reconegut prestigi dins l’àmbit 
de la investigació.

• Les comunicacions, en funció de la matèria que tractin, 
s’adscriuran a una de les àrees següents:

- Etnografia i antropologia 
- Patrimoni històric 
- Història i societat  
- Art i literatura 
- Geografia i medi natural

DEDICATÒRIA

L’Ajuntament de Manacor vol dedicar l’edició 

d’aquestes jornades a l’amic i col·laborador 

el Dr. Sebastià Sansó Barceló, que ens 

va deixar el 10 de novembre de 2021. La 

seva cabdal tasca investigadora, el seu 

rigor i la seva dedicació ens han permès 

conèixer de forma més propera els nostres 

avantpassats, els seus oficis, els seus noms 

i la seva activitat; el batec, si més no, d’un 

Manacor viu que perdurarà en els seus 

llibres com el seu record ho farà en la nostra 

memòria. El nostre més sentit homenatge i 

agraïment a un gran coneixedor i difusor de 

la història i la societat manacorina.

Manacor: vida i folklore

L’Ajuntament de Manacor convoca les XII JORNADES 
D’ESTUDIS LOCALS amb el títol Manacor: vida i folklore. 
Manacor compta amb una notable tradició en la realització 
d’estudis sobre la cultura popular i el folklore. Nombroses 
persones de la nostra contrada s’han dedicat a l’estudi i la 
recuperació del patrimoni etnogràfic: la conservació del 
patrimoni rondallístic, l’estudi de les danses manacorines, 
l’anàlisi antropològica de les festes i dels costums de la 
pagesia, el recull de relats llegendaris, del cançoner, així 
com l’empremta que deixa aquest llegat cultural en el 
llenguatge, a través de la parla, del lèxic, de la toponímia, 
dels malnoms. Tot plegat ha suposat una recerca històrica 
i etnogràfica important i destacada. Amb l’edició d’enguany 
volem revifar l’interès per aquestes línies d’investigació 
i descobrir, o evidenciar, noves herències culturals que 
conformen la nostra idiosincràsia. Els canvis accelerats 
que caracteritzen la vida contemporània transformen 
els costums i afecten intensament la vida quotidiana. Es 
perden oficis, es retiren eines, es descarten indumentàries, 
s’abandona l’ús de determinades expressions, i els possibles 
informadors, testimonis d’aquests processos, clouen el seu 
cicle vital i s’emporten informacions que sovint no queden 
registrades en els documents. També la vida quotidiana 
conforma un patrimoni, genera uns relats, uns rituals, 
uns mites. Als hereus ens toca conèixer aquests mites i 
preservar-ne l’herència.

Etnografia, cultura popular i antropologia esdevenen els 
principals camps d’estudi d’aquesta convocatòria. Aquesta 
proposta no exclou, però, l’interès per aportacions que 
tractin sobre altres aspectes de la història o pertanyin a 
d’altres disciplines sempre que contribueixin al coneixement 
del nostre municipi.

Les Jornades s’adrecen a persones investigadores, docents, 
estudiants i a totes aquelles interessades en la temàtica 
local, i tendran lloc els dies 13 i 14 de maig de 2022 al 
Museu d’Història de Manacor, torre dels Enagistes.


