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Edo Ferragano tribut rock a Paco de Lucía previament ( 20´)
Antonio Sánchez, guitarrista i nebot de Paco de Lucía, que l’acompanyà en les seves 
darreres gires, des de petit estudia la guitarra flamenca de la mà dels seus oncles, el                  
mateix Paco de Lucía i Ramón de Algeciras. En aquesta gala, Antonio oferirà un espectacle 
doble.

 A la primera part presentarà en exclusiva el seu nou disc, Kavara, que incorpora la cançó 
A mi Paco, una buleria dedicada al seu oncle, el geni universal de la guitarra.

A la segona part oferirà un repertori de cançons de Paco de Lucía, que interpretarà amb 
la Banda Municipal de Música de Palma -SimfoVents Palma-, el director de la qual és Fran-
cisco Valero-Terribas, un dels deu millors directors de simfòniques d’Espanya que compta 
amb més reputació internacional. Les partitures han estat especialment adaptades per a 
la banda per Toni Cuenca, director, compositor, productor i baixista, que ha desenvolupat 
la seva activitat al món de la música clàssica i al jazz, col·laborant i treballant en conjunt 
amb multitud de músics de renom internacional, incloent-hi Paco de Lucía. Els acompan-
yarà l’harmònica d’Antonio Serrano, Grammy Llatí, un dels noms més destacats del jazz 
actual i un dels músics més sol·licitats, que també va acompanyar Paco de Lucía en les se-
ves gires. El cajón vindrà de la mà de Benji Habichuela, que pertany a una de les nissagues 
més importants del flamenc. 

Interpretaran algunes de les cançons més mítiques del mestre com Entre dos aguas, Ro-
mance de valentía, El cafetal, Ziryab, Playa del Carme.

Data: diumenge 2 de març de 2023
Hora: 19:30 h
Lloc: Teatre Municipal Xesc Forteza
Adreça: pl. de Miquel Maura, s/n, Palma
Preu: 12 €

GALA HOMENATGE 
A PACO DE LUCÍA 

AMB ANTONIO SÁNCHEZ & SIMFOVENTS
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Data: divendres 3 de març de 2023
Hora: 20:00 h
Lloc: Teatre Municipal Xesc Forteza
Adreça:  pl. de Miquel Maura, s/n, Palma
Preu:  25 €

Impulso
Hi ha un petit territori, o potser un instant, on 
l’acte creatiu és nadiu, límpid i salvatge; on la 
ment comença a no demanar, o l’ego a no té-
mer o, l’expectativa, a no acomodar-se a les 
espatlles. Un temps lliure, intimidador per no 
haver estat domesticat, per ser només pulsió, 
energia sense nom, dramatúrgia amb només 
nus, comunió pagana de cos a cos, ball sense 
jurament.

Rocío Molina acull aquest batec i, conscient 
de la seva fragilitat, el comparteix amb el pú-
blic, en una mena de mirar el taller darrere el 
teló i ser partícip del que és processal de la 
recerca artística. Els impulsos són trobades 
úniques, nodrides de present, que transiten 
per la improvisació i la investigació. Es desple-
guen en tot tipus d’espais, escènics o singu-

ROCÍO MOLINA 

lars, on es desfà el substantiu espectador per a 
sorgir el company de viatge. Llocs que allotgen 
aquesta delicada manifestació, aquesta ofrena 
de ser pols que tot just neix.
Rocío Molina, ballarina i coreògrafa amb un 
amplíssim currículum, tant a nivell estatal com 
internacional, ha encunyat un llenguatge propi 
fonamentat en la tradició reinventada del ball 
espanyol que respecta les seves essències i 
s’abraça a les avantguardes. Radicalment lliure, 
uneix a les seves peces el virtuosisme tècnic, 
la investigació contemporània i el risc concep-
tual. Sense por de teixir aliances amb altres 
disciplines i artistes, les coreografies són esde-
veniments escènics singulars que es nodreixen 
d’idees i formes culturals que abasten des del 
cinema a la literatura, passant per la filosofia i 
la pintura.

Rocío Molina és una de les ballarines espanyo-
les més versàtils i amb més projecció interna-
cional. Les seves obres s’han vist en teatres i 
festivals com el Barbican Center de Londres o 
el New York City Center, entre tantíssims altres.

Ball: Rocío Molina 
Guitarra: Yerai Cortés 
Guitarra: Eduardo Trassierra 
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Data: dissabte 4 de març de 2023
Hora: 20:00 h
Lloc: Teatre Municipal Xesc Forteza
Adreça:  pl. de Miquel Maura, s/n, Palma
Preu:  25 €

Tercer Cielo és el nou projecte discogràfic de 
la cantaora flamenca Rocío Márquez i el pro-
ductor de música urbana i electrònica Bron-
quio. Un projecte en què els artistes s’han 
permès explorar des dels seus respectius bac-
kgrounds musicals en un viatge que va d’allò 
conegut al que és desconegut, de la tradició 
a la creació. El resultat és un llenguatge propi 
que transcendeix compartiments estancs dels 
gèneres musicals per a continuar eixamplant 
el flamenc del segle XXI, amb una proposta 
avantguardista i transgressora.

Rocío Márquez
Rocío Márquez és una de les veus femenines 
més importants del cante jondo actual. Amb 
una sòlida carrera artística de més de 10 anys 
sobre els escenaris, ha sabut imprimir a la 
seva música la seva personalitat inquieta i la 
seva enorme curiositat, al mateix temps que 
el seu gran amor i el respecte per la tradició 
flamenca, sense renunciar a expandir-ne els 
límits, experimentant amb melodies, instru-
mentació, arranjaments i lletres.
Amb 5 treballs discogràfics publicats fins ara, 
Rocío Márquez ha estat guardonada amb, en-
tre d’altres reconeixements, el premi Les Vic-
toires du Jazz al millor àlbum de músiques del 
món (ha estat la primera artista espanyola a 
aconseguir-lo); la Lámpara Minera al Festival 
de La Unión, el Giraldillo a la Innovació de la 
Biennal de Sevilla, el Coups de Coeur de l’Aca-
dèmia de Charles Cros (França), el Premi Meri-
diana de la Junta d’Andalusia, el Plaza de Espa-
ña del Govern d’Espanya o la Medalla d’Or de 
la Petenera (la primera dona que l’ha rebut).
Ha col·laborat amb artistes com Kiko Veneno, 
Albert Pla, Arcángel, Carmen Linares, Raphael, 
Jorge Drexler, Rozalén, Niño de Elche, Los Her-
manos Cubero, The New Raemon, o els fran-
cesos Ensemble Aedes, entre molts d’altres.

ROCÍO MÁRQUEZ & BRONQUIO
PRESENTEN 

TERCER CIELO

Bronquio
El creador de Jerez de la Frontera Santiago Gon-
zalo AKA Bronquio és un jove músic de tradició 
punk i una de les sensacions de l’escena elec-
trònica espanyola. Bronquio compta amb tres 
elapés distribuïts per Altafonte Spain, el darrer 
(Vol. 3), amb la col·laboració de Nita (Fuel Fan-
dango) i Cris Lizarraga (Belako). Després de fi-
txar com a col·laborador a Hoy empieza todo 
de Radio 3 (RNE), afronta el 2021 la banda so-
nora de la nova pel·lícula del sevillà Santi Amo-
deo, Las Gentiles. Com a productor ha tret l’ela-
pé més recent de Kiko Veneno, Sombrero roto, 
aclamat per la crítica. També ha produït senzills 
per a artistes de rabiosa actualitat com Natalia 
Lacunza i Anaju. El 2020 fou elegit per al pro-
grama de l’Associació Espanyola d’Intèrprets i 
Executants Artistas en ruta (AIE), així com per 
al Catàleg AECID d’arts escèniques i música, co-
missionat pel Ministeri d’Afers Exteriors, Unió 
Europea i Cooperació a través d’Excenario.
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Data: diumenge 5 de març de 2023
Hora: 19:00 h
Lloc: Teatre Municipal Xesc Forteza
Adreça:  pl. de Miquel Maura, s/n, Palma
Preu:  25 €

Rancapino Chico
Alonso Núñez Fernández (Chiclana de la Fron-
tera, Cadis, 1988), és fill del gran cantaor Alon-
so Núñez “Rancapino” i de Juana Fernández 
Núñez; nebot d’Orillo del Puerto i renet de La 
Obispa.
 
Està considerat com a gran promesa dins del 
flamenc pur i és hereu dels cants de Cadis, 
amb referents com La Perla de Cádiz, Enri-
que el Mellizo, Paco Toronjo o Juan Talega, i 
segueix el mestratge del gran Manolo Caracol, 
Antonio el de la Calzá i Juanito Valderrama.

HIJO DEL CANTE és una antologia dels cants 
flamencs que es presentarà per primera vega-
da al Festival Paco de Lucía Mallorca 2023. És 
un espectacle nou, amb cants flamencs com 
la soleà, tangos, buleries, fandangos... acom-
panyat per dos guitarristes, piano i palmeros.

RANCAPINO CHICO
PRESENTA 

HIJO DEL CANTE
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MÚSICA

Data:  de dissabte 4 a diumenge 5 
de març de 2023
Hora: 12 h
Lloc: Teatre Municipal Mar i Terra
Adreça: c. de Sant Magí, 89-91, Palma
Preu: nins de 2 a 16 anys: 
6 € anticipada|8 € taquilla
infants de 0 a 24 mesos: 1 €
adults (a partir de 16 anys): 
8 € anticipada|10 € taquilla

Del pla, un concert dibuixat és una peça multidis-
ciplinària per a tots els públics que reuneix música 
en viu, titelles, teatre d’objectes, videoart, dibuix 
en directe i visuals analògiques. Com a punt de 
partida s’han triat els poemes de l’autora mallor-
quina Maria Antònia Salvà, una de les primeres 
poetesses modernes en llengua catalana. El seu 
grup de poemes Del Pla ens situa en el context vi-
sual d’aquest paisatge mallorquí.

A partir d’aquests versos es crea una realitat visual 
que connecta la cultura mallorquina i la unió amb 
la natura amb temes universals de l’ésser humà 
com l’amor, la mort, el desig, la por, la vida i la 
creativitat.

DEL PLA, 
UN CONCERT 
DIBUIXAT
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MÚSICA

Data:  divendres 10 de març de 2023
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Municipal Mar i Terra
Adreça: c. de Sant Magí, 89-91, Palma
Preu: 10 € anticipada | 12 € taquilla

Simone és un projecte musical que recorre el pai-
satge sonor del territori argentí.
La seva música investiga les rítmiques i tímbriques 
folklòriques com la chacarera i la milonga, i mes-
clant instruments i ritmes típics amb beats i pro-
cessos de la música electrònica.

Astucia criolla és la seva nova producció discogràfi-
ca. Es presentarà al Mar i Terra i va ser editada pel 
segell xilè New Latam Beats. El seu disc anterior, 
Santos Lugares, va ser part de la compilació de pro-
ductors emergents de 2020 a l’Argentina.

La proposta en viu serà amb músics a escena i 
projeccions en directe.

SIMONE
Ressonàcies del pla va ser el projecte duit a terme 
amb el suport del centre de creació Eima, en què 
Marijo Ribas va desenvolupar les visuals amb vídeos 
de l’arxiu històric argentí que dialoguen entre la pla-
na pampeana i el pla de Mallorca.

Músics: Diego Iribe (guitarres i looping) i Demian Be-
llido (percussió i teclats)
Visuals: Mario Ribas

Data: dissabte 25 de març de 2023
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Municipal Mar i Terra
Adreça: c. de Sant Magí, 89-91, Palma
Preu: Preu: 10 € anticipada | 12 € taquilla

Els menorquins Figues d’un altre paner beuen de 
la tradició musical menorquina amb aportacions 
d’arreu de les terres de parla catalana.  La seva és 
una aposta clara per la revisió no només musical 
sinó també literària. I és que massa sovint a les 
cançons populars les qüestions femenines són 
bé invisibilitzades, bé emprades amb finalitat 
moralitzadora i sempre des de la perspectiva pa-
triarcal. Així, qüestions com la violència masclista, 
la ridiculització de qüestions femenines o la bana-
lització sexual des de l’òptica masculina, els Figues 
d’un altre paner les substitueixen per missatges 
d’empoderament femení, sororitat, denúncia so-
cial i defensa de les lluites democràtiques i de 
memòria històrica.

FIGUES D’UN 
ALTRE PANER
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POESIA

Data:  divendres 24 de març de 2023
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Municipal Mar i Terra
Adreça: c. de Sant Magí, 89-91, Palma
Preu: 3 €

Poetry Slam Mallorca és un projecte cultural 
basat en la poesia en escena i l’espectacle de 
la paraula. Poetry Slam Mallorca es un dels 
slams pioners de referència.

L’acte consistirà en la celebració de la final 
dels guanyadors del Poetry Slam de la tempo-
rada 2022/2023. Els 10 finalistes aniran pujant 
a l’escenari per a recitar el seus poemes. Els 
quatre que obtenguin major puntuació arriba-
ran a la gran final, en què la persona més vo-
tada serà qui representarà Mallorca al Poetry 
Slam Espanya, el circuit estatal.



INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Ho organtiza: Hi col·labora:
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Lloc: Conservatori Superior de Música de les Illes Balears
Adreça: c. d’Alfons el Magnànim, 64
Preu: entrada lliure (cabuda limitada)
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EXPOSICIONS

De dimarts a dissabtes de 10 a 19 h, diumenge 
i festius d’11 a 14 h, dilluns tancat.
Lloc: Can Balaguer
Adreça: c. de la Unió, 3 Palma
Preu:  entrada lliure
Més informació: 971 225 900, ext. 1729
canbalaguer@palma.cat

LA SALA MEDIEVAL DE CAN BALAGUER
ENTRESOL I PLANTA NOBLE

Visites concertades: La planta noble de Can Balaguer a 
partir de la Col·lecció Domènech-Vázquez

Quan fa cinc anys es va finalitzar la rehabilitació de Can Bala-
guer, l’equip responsable de la seva museïtzació es va trobar 
unes grans sales buides a la planta noble. Amb els mobles, 
pintures i tapissos del fons municipal en aquestes sales es 
podien reconstruir alguns dels espais característics de les ca-
ses senyorials de Palma.

Amb motiu de la incorporació d’un nou dipòsit de la col·lecció 
Domènech-Vázquez proposam a entitats i centres educatius 
aquesta interessant visita dialogada per a tots els públics, 
amb la qual, a partir dels petits objectes de la col·lecció farem 
un recorregut a través de la història dels estils i els canvis en 
els costums de la vida quotidiana.

Organitza PalmaEduca, educacio@palma.cat
Visita dialogada a càrrec d’Arquitectives.
Visita concertada per a escoles, grups i entitats

Inscripcions:
canbalaguer@palma.cat
educacio@palma.cat

Exposició permanent
Planta noble

Heu vist mai l’interior d’una casa senyorial de Palma? A la 
planta noble de Can Balaguer fareu un viatge en el temps. 
Veureu alguns espais característics de la part pública 
d’aquestes cases i d’altres de l’època de Josep Balaguer, el 
qual va donar l’edifici a la ciutat. Atreviu-vos a pujar la seva 
escala monumental i entrau en un món allunyat del ritme 
frenètic de la ciutat.

LA CASA POSSIBLE.  
INTERIORS DOMÈSTICS A PALMA 1700-1950 

De dimarts a dissabte de 10 a 19 h, 
diumenge i festius d’11 a 14 h dilluns tancat
Lloc: Can Balaguer
Adreça: c. de la Unió, 3 Palma
Preu: entrada lliure
Més informació: 971 225 900; ext. 1729
canbalaguer@palma.cat
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EXPOSICIONS

Data: dijous dia 16 i 30 de març de 2023
Hora: 19 h
Lloc: Can Balaguer
Adreça: c. de la Unió, 3 Palma

Data: dia 16 de març  de 2023

Data: dia  30 de març de 2023

El IV Cicle de Música de Cambra SimfoVents Palma pre-
senta algunes de les més apreciades composicions cam-
brístiques per a instruments de vent en un entorn immi-
llorable com és la Sala de Música de Can Balaguer.

En aquesta ocasió presentam “Mozart dins del triangle”, 
una selecció de les principals col·leccions compostes pel 
geni de Salzburg relacionades amb el seu període maçò-
nic. És un Mozart que sent especial atracció per la simbo-
logia, la temàtica i les interrelacions francmaçòniques, les 
quals podrem endevinar en totes les claus que ens ofereix 
el trio de clarinets.

Un altre instrument, l’oboè, serà coprotagonista d’aquest 
cicle mitjançant un programa dedicat a l’evolució històrica 
i estètica del seu llenguatge, i que ens durà a transitar des 
del barroc fins a l’actualitat.

Integral de les serenates-divertimentos a trio II

Trio de clarinets SimfoVents Palma : Jéssica Tamarit, 
clarinet, Joan Sempere, clarinet, Rafael Caldentey, cla-
rinet baix

Amb en Juan Rodríguez, oboè

IV CICLE DE MÚSICA DE CAMBRA 
SIMFOVENTS A CAN BALAGUER

MOZART DINS DEL TRIANGLE

FANTASIES I METAMORFOSI PER A OBOÈ

Prorrogada fins al 9 d’abril

Visita dialogada a l’exposició “Gaudí i les Quaranta Ho-
res: renovació i art efímer al convent de Sant Jeroni de 
Palma” i visita al convent.

A càrrec de Pere Terrassa, conservador restaurador 
de béns culturals i co-comissari de l’exposició.

Activitat gratuïta Inscripcions a: 
inscripcionscanbalaguer@gmail.com

GAUDÍ I LES QUARANTA HORES. 
RENOVACIÓ I ART EFÍMER AL MO-
NESTIR DE SANT JERONI DE PALMA
EXPOSICIÓ TEMPORAL SALA PILAR MONTANER
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EXPOSICIONS

Data: dissabte dia 18 de març de 2023
Hora: 12:30 h
Lloc: Can Balaguer
Adreça: c. de la Unió, 3 Palma

Presentació del concert Allau, de Jordi Maranges 

A càrrec de Jordi Maranges i Aina Riera 

Amb motiu de la presentació del disc Allau, de Jordi Ma-
ranges, que tindrà lloc el pròxim 25 de març al Teatre 
Municipal Xesc Forteza, i exactament una setmana abans 
d’aquest esdeveniment, us en proposem un tast a la Sala 
de Música de Can Balaguer, en el qual Maranges inter-
pretarà al piano peces del seu nou disc, com L’home més 
sexy de la part forana o La boira, i ens parlarà de l’univers 
peculiar del seu nou treball. L’acte comptarà amb la parti-
cipació de la poetessa Aina Riera. 

Jordi Maranges (Palma 1975), cantant i escriptor de 
cançons, és un artista difícil d’etiquetar en una sola cate-
goria, ja que amb cada nou treball desafia les expectatives 
i sorprèn l’oïdor i espectador, tant musicalment com en 
les seves presentacions. Maranges es mou amb elegant 
mestratge en tota mena d’escenaris. 

Entrada gratuïta, amb recollida d’invitacions a ticketib.
com

PRESENTACIÓ DEL CONCERT ALLAU, 
DE JORDI MARANGES A CÀRREC DE JORDI 
MARANGES I AINA RIERA
RECITAL POÈTICA
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EXPOSICIONS

Fins al 2 d’abril de 2023
Lloc: Casal Solleric (Planta baixa i entresol)
Adreça: pg. del Born, 27 Palma
Preu:  entrada gratuïta
Més informació: 971 722 092
solleric@palma.cat

Exposició col·lectiva de les obres seleccionades. 

Els 10 finalistes del Premi Ciutat de Palma Antoni Gela-
bert d’Arts Visuals 2022 han estat Toni Amengual, Taxio 
Ardanaz, Alán Carrasco, Patricia Gómez i M. Jesús Gon-
zález; Marla Jacarilla, Fermín Jiménez Landa, Gala Knörr, 
Mireia Sallarès, Paloma Polo i Alberto Rodríguez. 

El jurat, format per Peio Aguirre, Montserrat Badia, Sa-
míramis González, Amparo Sard i Ángel Calvo Ulloa, ha 
triat guanyador el projecte Habeas Corpus, de Patricia 
Gómez i M. Jesús González.

PREMI CIUTAT DE PALMA 
ANTONI GELABERT D’ARTS 
VISUALS 2022
PLANTA BAIXA I ENTRESOL
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EXPOSICIONS

Del 13 de desembre de 2022 al 6 de març 
de 2023, de dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h; 
diumenges i festius d’11 a 14.30 h; dilluns tancat
Lloc: Casal Solleric (Espai Dipòsit)
Adreça: pg. del Born, 27 Palma
Preu:  entrada gratuïta
Més informació: 971 722 092
solleric@palma.cat

De Mario Santamaría, a cura de Zaida Trallero

Projecte seleccionat a la Crida de Comissariat de l’Espai 
Dipòsit 2022.

A sota terra proposa pensar, des de la pràctica artística, 
el «núvol», com el que és a la indústria tecnològica; un 
programari i un servei d’emmagatzematge de les dades 
que s’executen a Internet, des de la seva materialitat, 
induint-hi, d’aquesta manera, un altre tipus d’apropa-
ment més sensible. Si bé l’artista Mario Santamaría tre-
balla amb patrons que va repetint en diferents ubica-
cions, A sota terra pren el Casal Solleric per a digitalitzar 
les instal·lacions ocultes de l’edifici i dibuixar-ne un nou 
«tour». Una deriva espeleològica per cables, als quals 
podem accedir, en alguns casos, i en altres no; uns són 
visibles i d’altres no, especulant un viatge des de la sala 
Dipòsit.

Inauguració 24 de març

Dolores Sampol (Palma 1954-2020) esdevé figura indis-
pensable dins el panorama artístic i cultural de les Illes 
Balears. Aquesta exposició recupera una etapa pictòri-
ca de la pintora que, per a molts, s’ha esvaït; ha quedat 
desdibuixada pel pas del temps. Per a l’equip curato-
rial és precisament aquest un dels objectius principals 
de la proposta: recuperar una Dolores Sampol de vital 
importància, la que fou capaç de crear els fonaments 
d’una trajectòria digna, coherent, excel·lent; avui, una 
gran desconeguda per a molts.

A SOTA TERRA

DOLORES SAMPOL (1954-
2020) A CURA DE BEL FONT

ESPAI DIPÒSIT

PLANTA NOBLE
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EXPOSICIONS

Data: del 8 de febrer al 8 de setembre de 2023

Horari de visita de l’exposició: 

D’octubre a març:  de dimarts a dissabte: de 10 
a 18 h; diumenges i festius: de 10 a 15 h; dilluns: 
tancat.

D’abril a setembre: de dimarts a dissabte: de 10 
a 19 h; diumenges i festius: de 10 a 15 h; dilluns 
tancat

José Ferragut Pou va néixer a Palma el 20 de maig de 1912 
en el si d’una família nombrosa i acomodada.  Va estudiar 
a Barcelona i el 1942, després d’un període d’estudis inte-
rromput per la Guerra Civil, va obtenir el títol d’arquitecte. 
Culte, profundament religiós, melòman, sibarita, col·lec-
cionista d’art, amant del patrimoni, cineasta aficionat i ex-
cel·lent fotògraf, es definia com a urbanista, dissenyador 
i arquitecte. 

El seu llegat, de més de 2.000 projectes rigorosos i per-
feccionistes, posa en relleu un arquitecte extraordinari 
que, sense oblidar la tradició, va aportar una arquitectu-
ra funcional, simple i progressista a les Illes. No solament 
sorprèn la quantitat ingent de projectes d’arquitectura de 
José Ferragut, sinó també la seva implicació en l’urbanis-
me de l’illa de Mallorca. Preocupat per la seva adorada 
Mallorca, el 1965 va redactar, per iniciativa pròpia, unes 
Ordenances Generals que poguessin ser útils als ajunta-
ments de totes les Illes.

Aquesta exposició, com a mostra d’homenatge, comme-
mora la seva VIDA i la seva OBRA.

EXPOSICIÓ “JOSÉ FERRAGUT POU. 
ARQUITECTE. DISSENYADOR. URBANISTA”
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EXPOSICIONS

Data: fins l’11 de juny de 2023
Horari:  de dimarts a dissabte de 10 a 18 h diumenge i festius 
de 10 a 15 h, dilluns tancat.
Lloc: Fundació Miró Mallorca
Adreça:  c. de Saridakis, 29 Palma
Preu:  entrada 9 € general
Més informació: 971 701 420
info@miromallorca.com | miromallorca.com

El projecte que Rif Spahni va començar a Son Boter el 2012, 
desvelant la seva història a través de l’observació de petits de-
talls i objectes, i que va continuar el 2018 restaurant les traces 
del pintor i les taques de pintura a terra.

El projecte de Rif Spahni estableix un diàleg amb “El Miró de 
Son Boter”, de manera que les dues exposicions donen una 
visió de la relació de Joan Miró amb el seu espai de treball.

“RIF SPAHNI. INSTANT I MEMÒRIA”

Dates i horari: de dimarts a dissabte de 10 a 18 h diumenge i 
festius de 10 a 15 h dilluns tancat
Lloc: Fundació Miró Mallorca
Adreça:  c. de Saridakis, 29, Palma
Preu:  entrada 9 €
Més informació: 971 701 420
info@miromallorca.com | miromallorca.com

Quan als 66 anys finalment comença a treballar en el nou ta-
ller dissenyat per Sert, Miró considera inconclusa la cerca del 
seu definitiu territori de creació. Els estudis de Joan Miró a 
Mallorca s’amplien l’any 1959 amb l’adquisició de Son Boter, 
possessió del segle XVIII contigua a Son Abrines, que junta-
ment amb el Taller Sert i l’Edifici Moneo configuren la Funda-
ció Pilar i Joan Miró a Mallorca. En aquest territori creatiu Miró 
hi va treballar ininterrompudament fins a la seva mort el 1983 
i hi crearia una tercera part de la seva producció artística.

“EL MIRÓ DE SON BOTER”
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ACTIVITATS

Data: el 2 i 3 de març de 2023
Horari:  10h.
Lloc: Fundació Miró Mallorca
Adreça:  c. de Saridakis, 29 Palma
Preu:  gratuït
Inscripcions:  a partir del 9 de febrer de 2023, telefonant 
a la Fundació Miró Mallorca, al 971 701 420 (de dimarts 
a dissabte de 10.30 a 17.30 h)
Més informació:
https://miromallorca.com/programacio-dia-de-les-illes-balears/

VISITA A LA FUNDACIÓ, PER L’ANIVERSARI 
DELS 40 ANYS DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA

Data: 5 de març de 2023
Horari:  de 11:30h. a 13:30h.
Lloc: Fundació Miró Mallorca
Adreça:  c. de Saridakis, 29, Palma
Preu:  35,63 € / persona

TALLER DE CAIXA FLAMENCA 
DE LA MÀ DE BENJI HABICHUELA 
FESTIVAL PACO DE LUCÍA MALLORCA 2023

MÉS INFORMACIÓ 
I VISITES CONCERTADES I PROGRAMES EDUCATIUS A: 
https://miromallorca.com/es/
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BIBLIOTEQUES

Contacontes: Hi ha res més avo-
rrit que ésser una princesa rosa? 
amb el Pallasso Andreu
Dijous 2 de març a les 18 h 
Biblioteca Joan Alcover

Contacontes: La vaca que va 
pondre un ou
Dimecres 1 de febrer a les 16.30 h
Biblioteca de Sant Jordi

Contacontes en anglès: The Very 
Hungry Caterpillar, Eight Litle 
Fishes and Old Macdonald had a 
Farm amb Serena Zahnke
Dijous 2 de març a les 18 h
Biblioteca de Son Cànaves

Contacontes + taller: Las prince-
sas que cambian cuentos
Dijous 2 de març a les 17.30 h   
Biblioteca de Son Sardina

Concurs de Dibuix
Dijous 3 de març a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu 

Taller: “Dona i ciència’’ amb Ar-
quitectives
Dissabte 4 de març a les 11 h 
Biblioteca Encarnació Viñas

Contacontes: La flor romanial, 
amb Emmanuel Danet
Dissabte 4 de març a les 11 h 
Biblioteca Josep M. Llompart 

Contacontes en anglès: Serena’s 
English Puppet Theatre, amb 
Serena Zahnke
Dissabte 4 de març a les 11 h
Biblioteca del Molinar

Taller: “Jocs de taula”
Dissabte 4 de març a les 11 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant

Què sap la biblioteca de Gloria 
Fuertes?
Dissabte 4 de març a les 10.30 h 
Biblioteca de Son Cladera 

Contacontes + taller: Petita & 
GRAN: Clara Campoamor 
Dissabte 4 de març a les 11.30 h 
Biblioteca de Son Ximelis 

BIBLIOTEQUES 
MUNICIPALS

Contacontes: Hi ha res més avo-
rrit que ésser una princesa rosa?
Dimarts 7 de març a les 17.30 h
Biblioteca de Son Ferriol

Contacontes: La vaca que va 
pondre un ou
Dimarts 7 de març a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu

Contacontes del Dia de la Dona: 
La princesa rebel
Dimecres 8 de març a les 17.30 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant

Contacontes: No em miris així
Dimecres 8 de març a les 16.30 h
Biblioteca de Sant Jordi

Taller: “Dia Internacional de la 
Dona”
Dimecres 8 de març a les 17.30 h 
Biblioteca de Son Gotleu 

Contacontes: El meu carrer, 
amb Arquitectives 
Dimecres 8 de març a les 17.30 h 
Biblioteca de Son Rapinya

Taller: “Canta’m un conte”, amb 
Arantzazu Riera
Dijous 9 de març a les 17 h 
Biblioteca Joan Alcover (especial 
0-3 anys)

Mural i xapes del Dia de la Dona
Dijous 9 de març a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu 

Taller pel Dia de la Dona amb 
el Casal 
Dijous 9 de març a les 17.30 h   
Biblioteca de Son Sardina

Cal·ligrames pel 8M 
Dissabte 11 de març a les 11.30 h
Biblioteca del Coll d’en Rabassa

Contacontes: La Mabel i la mun-
tanya, amb Emmanuel Danet 
Dissabte 11 de març a les 11 h 
Biblioteca Encarnació Viñas

Contacontes: El cazo de Lorenzo, 
amb Robotix
Dissabte 11 de març a les 11 h 
Biblioteca Josep M. Llompart 
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BIBLIOTEQUES

Contacontes: Debajo de la tierra, 
debajo del agua amb Arquitect-
tives
Dissabte 11 de març a les 11 h
Biblioteca del Molinar

Taller del Dia de la Dona: “Ales 
per a la igualtat”
Dissabte 11 de març a les 11 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant

Taller: “Dones lluitadores visiten 
la biblioteca”
Dissabte 11 de març de 2023 a les 
10.30 h 
Biblioteca de Son Cladera

Què sap la biblioteca de dones 
intrèpides? 
Dissabte 11 de març a les 11.30 h 
Biblioteca de Son Ximelis

Taller musical: “Canta’m un con-
te” amb Arantzazu Riera
Dimarts 14 de març a les 17 h 
Biblioteca de Son Ferriol (especial 
0-3 anys)

Bibliojocs
Dimarts 14 de març a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu. 

Contacontes: La llegenda de Sant 
Jordi, amb Margalida Amengual
Dimecres 15 de març a les 17.30 h 
Biblioteca de la Indioteria

Contacontes: La gata Luna i jo
Dimecres 15 de març a les 17.30 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant

Contacontes en anglès: Tortoi-
se and the dragon, St George 
and the dragon and Eight Litle 
Fishes, amb Serena 
Dimecres 15 de març a les 16.30 h
Biblioteca de Sant Jordi

Contacontes: Conte de nit per a 
nenes rebels
Dimecres 15 de març a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu 

Contacontes: La caseta de xoco-
lata, amb Margalida Amengual 
Dijous 16 de març a les 18 h 
Biblioteca Joan Alcover 

Taller: “Creació de bufandes”
Dijous 16 de març a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu 

Contacontes + taller: Petita & 
GRAN Jane Goodall 
Dijous 16 de març a les 17.30 h   
Biblioteca de Son Sardina  

Contacontes + taller: Daniela 
Pirata
Dissabte 18 de març a les 11.30 h
Biblioteca del Coll d’en Rabassa

Taller: “The old lady who swa-
llowed a Fly” amb Serena Zahnke
Dissabte 18 de març a les 11 h 
Biblioteca Encarnació Viñas

Taller: “Llums i ombres” amb 
Arquitectives
Dissabte 18 de març a les 11h
Biblioteca Josep Maria Llompart

Contacontes: T’estimo, balena 
blava, amb Margalida Amengual
Dissabte 18 de març a les 11 h
Biblioteca del Molinar

Taller: “Punts de llibre de moi-
xos”
Dissabte 18 de març a les 11 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant

Contacontes + taller: Les nenes 
seran el que vulguin ser
Dissabte 18 de març a les 10.30 h 
Biblioteca de Son Cladera 

Taller creatiu: “Especial Dia de la 
Dona”
Dissabte 18 de març a les 11.30 h
Biblioteca de Son Gotleu 

Contacontes + taller: El niño que 
no quería ser azul, la niña que 
no quería ser rosa 
Dissabte 18 de març a les 11.30 h 
Biblioteca de Son Ximelis
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BIBLIOTEQUES

Xerrada: “Ensumar els sons del 
bosc”, a càrrec de Miquel Rayó
Dimarts 21 de març a les 19 h
Per a tots els públics
Biblioteca Ramon Llull

Contacontes: 
La cavalcada màgica
Dimarts 21 de març a les 17.30 h 
Biblioteca de Son Ferriol

Taller: “Dia Mundial de la Poesia”
Dimarts 21 de març a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu 

Presentació del llibre infantil: 
¿La abuela Lola ya no se acuer-
da de mí?, amb l’autora, Rosa 
Rodríguez 
Dimecres 22 de març a les 18 h 
Biblioteca Joan Alcover 

Presentació de llibre i activitat: 
Mía arcoíris, amb l’autora, Laura 
Domínguez
Dimecres 22 de març a les 17.30 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant

Contacontes: L’ós del cul gros
Dimecres 22 de març a les 16.30 h
Biblioteca de Sant Jordi

Taller-xerrada: “Dia Mundial de 
l’Aigua”
Dimecres 22 de març a les 17.30 h 
Biblioteca de Son Gotleu 

Contacontes: Això no és una 
selva
Dimecres 22 de març a les 17.30 h 
Biblioteca de Son Rapinya

Presentació del llibre infantil: 
¿La abuela Lola ya no se acuerda 
de mí?, amb la seva autora, Rosa 
Rodríguez 
Dijous 23 de març a les 18 h 
Biblioteca Encarnació Viñas 

Contacontes en anglès: The em-
peror new clothes i altres con-
tes, amb Serena Zahnke
Dijous 23 de març a les 18 h 
Biblioteca Joan Alcover

Fem endevinalles
Dijous 23 de març a les 17.30 h
Biblioteca de Son Gotleu

Taller de poesia amb Gloria 
Fuertes 
Dijous 23 de març a les 17.30 h   
Biblioteca de Son Sardina  

Bibliojocs: Qui és ella?
Dissabte 25 de març a les 11.30 h
Biblioteca del Coll d’en Rabassa

Contacontes: Rosa Caramel, amb 
Margalida Amengual 
Dissabte 25 de març a les 11 h 
Biblioteca Encarnació Viñas 

Contacontes en anglès: The Tor-
toise and the Hare, Eight Little 
Fishes and  Ten Little Flowers 
Growing by the Water, amb Sere-
na Zahnke
Dissabte 25 de març a les 11 h 
Biblioteca Josep M. Llompart 

Taller: “Llums i ombres” amb 
Arquitecttives
Dissabte 25 de març a les 11 h
Biblioteca del Molinar

Taller del Dia de la Poesia
Dissabte 25 de març a les 11 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant

Què significa el meu nom? 
Dissabte 25 de març a les 10.30 h 
Biblioteca de Son Cladera 

Taller: “Decoram la biblioteca 
per primavera” 
Dissabte 25 de març a les 11.30 h 
Biblioteca de Son Ximelis 

Contacontes: Paraules de sirena
Dimarts 28 de març a les 17.30 h 
Biblioteca de Son Ferriol

Taller: “Feim una peixera”
Dimarts 28 de març a les 17.30 h 
Biblioteca de Son Gotleu

Contacontes: El seu propi color
Dimecres 29 de març a les 17.30 h
Biblioteca Infantil de Nou Llevant
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BIBLIOTEQUES

Contacontes: El capità abraçades
Dimecres 29 de març a les 16.30 h
Biblioteca de Sant Jordi

Escrivim el nostre conte
Dimecres 29 de març a les 17.30 h 
Biblioteca de Son Gotleu 

Contacontes: Un mensaje para 
Luna, amb Emmanuel Danet
Dijous 30 de març a les 18 h  
Biblioteca Joan Alcover

Pel·lícula: Buscando a Dory
Dijous 30 de març a les 17 h 
Biblioteca de Son Gotleu

Contacontes + taller: Petita a la 
jungla 
Dijous 30 de març a les 17.30 h   
Biblioteca de Son Sardina

Concurs repte 6x6: 6 mesos x 6 
llibres 
De gener a juny 
Biblioteques del Coll d’en Rabassa, 
Son Cladera, Son Gotleu, Son Sar-
dina i Son Ximelis

Racó literari de repte 6x6: Bio-
grafies de dones 
Tot el mes, horari de les bibliote-
ques
Biblioteques del Coll d’en Rabassa, 
Son Cladera, Son Gotleu, Son Sar-
dina i Son Ximelis

CLUBS DE LECTURA

Sessió de presentació de la nova 
temporada del Club de Lectura 
dedicat a autors i autores locals
Divendres 3 de març a les 19 h 
Biblioteca de Cort

Afirma Pereira, de Antonio Ta-
bucchi 
Disssabte 4 de març a les 11.30 h
Biblioteca del Coll d’en Rabassa

Nuez de coco, de Kopano Matlwa
Dissabte 11 de març a les 11.30 h
Biblioteca de Son Gotleu 

Cap a la bellesa, de D. Foenkinos
Dijous 16 de març i dimecres 22 de 
març a les 19 h 
Biblioteca Josep M. Llompart 

Reis del món, de Sebastià Al-
zamora, amb la presència de 
l’autor
Dimecres 29 de març a les 19 h 
Biblioteca de Cort

Proyecto esposa, de Graeme 
Simsion
Dimecres 29 de març a les 19.30 h
Biblioteca de Sant Jordi

Ullal blanc, de Jack London 
Dijous 30 de març a les 19 h
Biblioteca del Molinar

Les vuit muntanyes, de Paolo 
Cognetti 
Dijous 31 de març a les 19 h 
Biblioteca Joan Alcover

PRESENTACIÓ DE LLIBRES

Aurora Picornell (1912-1937). De 
la història al símbol (2a edició) i 
Matilde Landa. El compromiso y 
la tragedia (1904-1942), de David 
Ginard Ferón
Dimarts 7 de març a les 19 h
Biblioteca de Cort

Olímpics populars, (Galés Edi-
cions), de Pau Tomàs Ramis
Dijous 9 de març a les 19 h
Biblioteca de Cort

Els camins de Palma (volum 2n), 
de Bartomeu Carrió i Joan Carles 
Palos, a càrrec dels autors 
Dijous 9 de març a les 19 h
Biblioteca de Gènova

Mallorca Nova (1936), editat 
per l’Ajuntament de Palma i el 
CEDOC
Dijous 23 de març a les 19 h 
Biblioteca de Cort



BIBLIOTEQUES 
MUNICIPALS

PALMACULTURA.CATPROGRAMACIÓ  MARÇ 2023

22

BIBLIOTEQUES

RACONS BIBLIOGRÀFICS

Retorn a l’arbreda. Ciència i sen-
timent del bosc
De l’1 de març al 23 d’abril 
Entrada lliure durant l’horari de la 
Biblioteca
Biblioteca Ramon Llull

Poesia visual (Dia de la Poesia 
2023)
Del 21 al 31 de març 
Biblioteca Josep M. Llompart 

Biografies de dones 
Tot el mes, horari de la Biblioteca
Biblioteca de Son Ximelis

DONES: pensament i praxi femi-
nista
Tot el mes de març
Biblioteca del Molinar

ALTRES ACTIVITATS

Taller de menstruació per a 
famílies, a càrrec de la comare 
Yolanda González González 
Dirigit a nines partir de 9 anys i 
mares
Dimarts 7 de març a les 18 h
Biblioteca Joan Alcover

Poesia: Dones de Pere Garau 
Dijous 9 de març a les 18 h 
Biblioteca Encarnació Viñas

Taller artístic: “L’Internet del 
bosc, com es comuniquen els 
arbres”
Dissabte 11 de març a les 10 h
Públic: joves i adults interessats a 
crear una representació artística 
del bosc
Biblioteca Ramon Llull 

Filosofia a la biblioteca: “Per 
a ser justs, posem un vel d’ig-
norància [John Rawls]”, amb 
Xisco Palmer
Divendres 3 de març a les 19 h 
Biblioteca Josep M. Llompart 

Filosofia a la biblioteca: “Vivim 
en el millor dels móns possi-
bles?[Leibniz vs. Voltaire]”, amb 
Xisco Palmer
Divendres 17 de març a les 19 h 
Biblioteca Josep M. Llompart

Xerrada: “Palma filosòfica: viat-
ge al món dels primers filòsofs”, 
amb Francesc Bibiloni
Dimecres 29 de març a les 19 h 
Biblioteca Josep M. Llompart
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DIRECTORI
BIBLIOTEQUES

DIRECTORI 
BIBLIOTEQUES
On ens trobau?

CORT
Plaça de Cort, 1
07001 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 1203
HORARI: de dilluns a divendres de 8.30 
a 20.30 h. Dissabtes de 9 a 13 h

JOAN ALCOVER
Joan Alcover, 28
07006 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3631
HORARI: de dilluns a divendres de 8.30 
a 20.30 h. Dissabtes de 9 a 13 h

JOSEP M. LLOMPART
Emperadriu Eugènia, 6 (S’Escorxador)
07010 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3652 i 3651
HORARI: de dilluns a divendres de 8.30 
a 20.30 h. Dissabtes de 9 a 13 h

RAMON LLULL
Institut Balear, s/n
07012 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3654
HORARI: de dilluns a divendres de 8.30 
a 20.30 h. Dissabtes de 9 a 13 h

EL MOLINAR
Francesc Femenias, 1
07006 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3660
HORARI: de dilluns a divendres de 8.30 
a 20.30 h. Dissabtes de 9 a 13 h

ENCARNACIÓ VIÑAS
Plaça de Pere Garau, 2
07007 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3676
HORARI: de dilluns a divendres de 8.30 
a 20.30 h. Dissabtes de 9 a 13 h

L’OLIVAR
Plaça de l’Olivar (Mercat de l’Olivar), 1r
07002 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3674
HORARI: de dilluns a divendres de 8 a 
14 h i dissabtes de 9 a 13 h

GÈNOVA
Barranc, 22
07015 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3658
HORARI: dilluns i divendres de 8.30 a 
14.30 h. Dimarts, dimecres i dijous de 
14.30 a 20.30 h
TANCAT: del 20 al 24 de febrer de 2023

LA INDIOTERIA
Gremi de Tintorers, 2
07009 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3646
TANCAT: 10 de febrer de 2023
TANCAT: 8 de març de 2023

EL RAFAL VELL
Joan Estelrich Artigues, 50
07008 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3624
HORARI: dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 
h. Dimarts, dimecres i dijous de 14.30 a 
20.30 h TANCAT: la biblioteca estarà
tancada del 10 al 20 de febrer.

SANT JORDI
Pau Bouvy, 31
07199 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3637
HORARI: dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 
h. Dimarts, dimecres i dijous de 14.30 a 
20.30 h

SANTA CATALINA
Fàbrica, 34
07013 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3650
HORARI: dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 
h. Dimarts, dimecres i dijous de 14.30 a 
20.30 h. TANCAT PER VACANCES: del 17 al 
31 de gener

SON CÀNAVES
Plaça de la Sitja, 4
07010 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3659
HORARI: dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 
h. Dimarts, dimecres i dijous de 14.30 a 
20.30 . TANCAT PER VACANCES: 27 - 28 de 
febrer 2023

SON FERRIOL
Sant Joan de la Creu, 43
07198 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3670
HORARI: dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 
h. Dimarts, dimecres i dijous de 14.30 a 
20.30 h. TANCAT: 27 - 28 de febrer de 2023

SON FORTESA
Sant Isidre Llaurador, 25
07005 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3649
HORARI: dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 
h. Dimarts, dimecres i dijous de 14.30 a 
20.30 h. TANCAT PER VACANCES: 11 i 12 
de gener i del 18 al 31 de gener

SON RAPINYA
Catalina March, 4 A
07013 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3647
HORARI: dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 h. 
Dimarts, dimecres i dijous de 14.30 a 20.30 h

EL COLL D’EN RABASSA
Son Rossinyol, 1
07007 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3639
HORARI: dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 h. 
Dimarts, dimecres i dijous de 14.30 a 20.30 h. 
Dissabtes de 9 a 13 h

SON CLADERA
Cala Mitjana, 41
07009 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3645
HORARI: dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 h. 
Dimarts, dimecres i dijous de 14.30 a 20.30 h. 
Dissabtes de 9 a 13 h

SON GOTLEU
Josep Garcias, 2 B
07008 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3845
HORARI: dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 h. 
Dimarts, dimecres i dijous de 14.30 a 20.30 h. 
Dissabtes de 9 a 13 h

SON SARDINA
Camí de Passatemps, 123
07120 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3648
HORARI: dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 h. 
Dimarts, dimecres i dijous de 14.30 a 20.30 h. 
Dissabtes de 9 a 13 h

SON XIMELIS
Cap Enderrocat, 14
07011 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3635
HORARI: dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 h. 
Dimarts, dimecres i dijous de 14.30 a 20.30 h. 
Dissabtes de 9 a 13 h

INFANTIL NOU LLEVANT
Ciutat de Querétaro, 3
07007 Palma
Tel. 971 225 900, ext. 3640
HORARI: hivern (15/09 a 15/06) de dimarts 
a divendres de 15 a 20 h; dilluns i dissabtes 
de 9 a 14 h; estiu (16/06 a 14/09) 
de dilluns a dissabte de 9 a 14 h
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PROGRAMA 
SOCIAL

PROGRAMA SOCIAL
PALMACULTURA

Si pertanys a una entitat social o un col•lectiu vulne-
rable pots sol•licitar entrades gratuïtes de qualsevol 
activitat que tinguem programada des de PalmaCul-
tura (que dependran de l’aforament disponible per 
a cada activitat).

Amb el programa BUTACA SOCIAL posa’m a l’abast 
de les entitats que ho sol•licitin un mínim de 10 
butaques gratuïtes per espectacle. També oferim 
visites dinamitzades gratuïtes als diferents espais 
expositius.

Per sol•licitar-les es pot fer de dues maneres:

a) Enviant un correu a mariadelpilar.garcias@pal-
ma.cat indicant l’espectacle o activitat a la que voleu 
assistir, el nombre de persones que sereu i el vos-
tre telèfon. Ens posarem en contacte amb vosaltres 
per dir-vos la disponibilitat i treballar amb vosaltres 
els detalls de les activitats, poguent personalitzar 

o complementar la vostra participació amb diàlegs 
amb els creadors es, visites als espais...

b) A través de la plataforma APROPA CULTURA ht-
tps://balears.apropacultura.cat/ca/apropa-illes-ba-
lears de la que en som membres. Si la vostra entitat 
està registrada, algunes de les nostres activitats es 
poden reservar directament a través d’Apropa Cul-
tura.

PROGRAMES A MIDA
La vostra entitat te una activitat programada que 
creu que necessita alguna connexió cultural? Voleu 
fer al barri alguna acció en la que la cultura (músi-
ca, art, literatura, teatre, dansa, circ, performance…) 
pugui ser la protagonista?. Posat en contacte amb 
amb nosaltres culturaicomunita@palma.cat i tre-
ballarem conjuntament en un projecte en el que la 
cultura estigui present. Assumirem la producció i els 
costos de l’activitat.


