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Proposta didàctica. Activitats a les escoles

Infants: artistes i poetes 
Poemes visuals sobre l’obra de Miquel Costa i Llobera
Del 14 al 29 de març

A càrrec de Sara Fernández d’Ennigulart.

Per a alumnes de 3è de Primària.

Els alumnes treballaran en la creació i producció de materials destinats a conformar una 
instal.lació dissenyada i dirigida per una artista. A través de la poesia de Costa i Llobera el 
potencial creatiu de la paraula, del vers i de la literatura s’acostarà als joves artistes. 

20 d’abril, a les 20 h
Biblioteca de Manacor
Contacontes per a adults

La lleugeresa de les coses
Lletra encantada. Raquel de Manuel.

21 d’abril, a les 19.30 h  
Teatre de Manacor
Projecció de la pel.lícula

Karen
Amb la presència de la directora, 
María Pérez Sanz.

Entrades a enviumanacor.cat



21 d’abril, a les 20 h  
Biblioteca de Manacor

Presentació del llibre

Llegendes manacorines
de Rafel Ferrer Massanet.
Presentació a càrrec de M. Magdalena Gelabert.
També intervendran: José Ramon Santiago, autor 
del pròleg; Tomeu Canyelles, en representació de 
Nova Editorial Moll i Antoni Ferrer Vallespir, que farà 
una breu semblança de l’autor.

Reedició de les Llegendes manacorines (1982) de 
Rafel Ferrer Massanet amb l’afegit de Famós tríptic 
de curanderos manacorins (1979).

22 d’abril, a les 12.30 h
Biblioteca de Porto Cristo
Contacontes

Roda, roda, Rooodari
Lletra encantada. Raquel de Manuel.

Per a públic infantil de 3 a 6 anys.

22 d’abril, a les 18 h
Torre del Palau
Contacontes 

Haki, la papallona màgica
de Francesca Villoslada i Xesca Salas.

A càrrec de S’Altra Senalla.

Per a públic a partir de 3 anys.

22 d’abril, a les 19 h
Institució Pública Antoni M. Alcover
Presentació del llibre

Flora Medicinal de les 
Illes Balears 
de Carles Amengual.

Presentació a càrrec de M. Magdalena Gelabert.

En aquesta obra s’inclouen les 662 plantes medi-
cinals de les Illes Balears que han estat referen-
ciades en la literatura científica. De cadascuna 
d’elles s’analitzen la sinonímia i les denominaci-
ons populars, la descripció botànica, l’hàbitat, la 
composició química, les parts utilitzades, l’acció 
farmacològica i l’ús terapèutic.



23 D’ABRIL. DIADA DE SANT JORDI

De les 9 h a les 20 h
Claustre de Sant Vicenç Ferrer

Fira del Llibre. Exposició i venda de novetats literàries
Hi participen: Leo, Món de Llibres, Sincòmics, La l.lustrada, Sa Morera i Mimosa.
Entitats sense ànim de lucre amb llibres usats i fons propi: Casal de la Pau-S’Altra Senalla, 
Fundació Deixalles, APYDA Moixos, Amics del Museu d’Història de Manacor, Amics de la Insti-
tució Pública Antoni M. Alcover i Moixos Son Talent.
També hi trobareu: Polseres Literàries, i altres productes relacionats amb la festa de Sant Jordi.

A les 10 h

Inauguració de la instal·lació artística «Infants: artistes i poetes»
La instal.lació romandrà exposada al claustre fins el 30 d’abril.

De les 10 h a les 14 h
Plaça dels Pares Creus i Font i Roig

Sa Ludo d’en David
Proposta de joc en família. Un espai lliure i no 
dirigit adient per experimentar i gaudir d’un 
ambient relaxat, divertit, sempre a través dels 
jocs de fusta de grans dimensions, d’ara i de 
sempre i d’arreu del món.

23 D’ABRIL. DIADA DE SANT JORDI

A les 11.30 h
Art de carrer a la plaça del Convent

Water Falls
La Mecànica & Mime Prague.

Teatre de carrer i teatre físic es reuneixen en un espectacle on el somni d’un comediant 
orgullós es converteix en un malson a mesura que els elements i el públic s’involucren, i tot 
es capgira de dalt a baix en 35 minuts. Envoltat de desenes de poals, els problemes creixen 
quan s’adona que la gravetat sempre guanya i que, quan menys ho desitges, l’aigua cau. 



Marató de contes als carrers de Manacor
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A les 18.30 h

Molí d’en Fraret
Contes en off 2: el retorn de les granotes
Gemma Moll i Fabián Lisboa. 
Edat: a partir de 3 anys.

Institució Pública Antoni M. Alcover
Despentinades
Núria Clemares.
Per a adults.

Escola de Mallorquí 
Canta’m un conte
Arantxa Riera.
Edat: de 18 a 36 mesos.
Places limitades.
Inscripcions a enviumanacor.cat

Plaça Pares Creus i Font i Roig
La bruixa Ma-maduixa
Un Sant Jordi diferent
Cristina Llabrés.
Per a tots els públics.

A les 17.00 h

Torre del Palau
Roda, roda, Rooodari
Raquel de Manuel.
Edat: de 3 a 6 anys.

Escola de Mallorquí 
Canta’m un conte
Arantxa Riera.
Edat: de 0 a 18 mesos.
Places limitades.
Inscripcions a enviumanacor.cat

Institució Pública Antoni M. Alcover

El tresor del Mar
Myotragus Teatre.
Edat: de 3 a 10 anys.

 
 
 
 
Adaptació a la normativa vigent en matèria de 
seguretat i higiene referent a la covid-19



A les 19.30 h 
Plaça del Convent
Concert

Banda Jove del Conservatori de Manacor

Cloenda de la diada a càrrec de la Banda Jove del Conservatori de Manacor que interpretarà 
obres musicals de diferents estils escrites per la banda.

De les 9.30 h a les 14 h
Oficina Municipal de Porto Cristo

Fira del Llibre. Exposició i venda de novetats literàries
Hi participa: Papereria Alcover i Floristeria Mimosa
També hi trobareu: Polseres Literàries.

A les 10.45 h

Inauguració de la instal·lació artística «Infants: 
artistes i poetes»
La instal.lació romandrà exposada fins el 30 d’abril.

A les 11 h
Biblioteca de Porto Cristo

Contacontes

Dracs empanats i 
princeses rondinaires
Núria Clemares.

Edat: a partir de 3 anys.

23 D’ABRIL. DIADA DE SANT JORDI

23 D’ABRIL. DIADA DE SANT JORDI A PORTO CRISTO



24 d’abril, a les 19.30 h
Auditori del Conservatori de Manacor

Concert 
Festival BarnaSants

Sílvia Comes

Places limitades. 
Reserves a enviumanacor.cat

24 d’abril
Museu d’Història de Manacor
La zona enjardinada del Museu es convertirà de les 10 h a les 14 h en un bosc encantat ple d’his-
tòries que giraran al voltant del canvi climàtic i el medi ambient. Animam a tothom a venir a peu 
o en bicicleta.

De les 10.30 h a les 13.30 h

Venda de llibres usats
Es vendran llibres de segona mà a un preu 
simbòlic i els beneficis es cediran a la ONG 
Save the Children per a Ucraïna a través de 
l’Associació d’Amics del Museu.

Joc boiet i ludoteca llegendària
A càrrec de Mallorca Literària
Edat: de 8 a 12 anys.  
Inscripcions a enviumanacor.cat

De les 11 h a les 12 h
Visita guiada a l’exposició  
El canvi climàtic també 
depèn de tu
Visites a càrrec de Llavors. 
Inscripcions a enviumanacor.cat

Contacontes 

11 h Contes per canviar el món
A càrrec de Nat Projectes.
Adreçat a públic de 4 a 12 anys. 
Inscripcions a enviumanacor.cat
12 h Canten-i-conten
A càrrec de Maria Adrover i Mallorca
Literària
Adreçat a públic de 4 a 10 anys. 
Inscripcions a enviumanacor.cat

Entre les 11 h i les 13 h

Històries de la natura sota un arbre
Lectures i comentaris de llibres relacionats 
amb la natura i amb el canvi climàtic. 
Hi haurà 2 parades i cada 30 minuts es farà el 
comentari.
11.30 h Poesia sota el lledoner
Lectura de poemes que tracten el tema del 
contacte de l’home i la natura.

El bosc encantat 



Avui recomanam...
Durant aquesta setmana la biblioteca proposa cada dia la lectura d’un títol de 
la seva col.lecció bibliogràfica. Et convidam a descobrir obres d’autors que 
relaten històries fascinants i que reposen discretament entre els prestatges 
de la biblioteca.

26 d’abril, a les 17 h
Biblioteca de Son Macià

Contacontes

Na Rínxols d’Or i la caseta de 
xocolata
Margalida Amengual.

Edat: a partir de 3 anys.

27 d’abril, a les 17 h
Biblioteca de Son Macià

Taller

Titella del drac de Sant Jordi
A càrrec de Laura Oliver.

Edat: a partir de 3 anys.

Places limitades. 

Inscripcions a enviumanacor.cat



Treu la teva entrada al web de l'agenda 
cultural del municipi enviumanacor.cat

Departament de
Cultura, Patrimoni
i Política Lingüística
Consell de Mallorca


