
[FECHA] 
[NOMBRE DE LA COMPAÑÍA] 

[Dirección de la compañía] 



1 

ÍNDEX 

1. ORGANISME RECTOR          3 

1.1. PLE             3 

1.2. COMISSIÓ PERMANENT          4 

2. CURSOS I PROFESSORAT          5 

2.1. CURSOS PER A ADULTS          5 

2.2. CURSOS PER A CENTRES EDUCATIUS DE MANACOR       10 

3. MATRÍCULA            11 

3.1. CURSOS PER A ADULTS          11 

3.2. CURSOS PER A CENTRES EDUCATIUS DE MANACOR      13 

3.3. GRÀFICS             14 

4. CICLE DE CONFERÈNCIES: PERIODISME.CAT. LLENGUA I MITJANS 
DE COMUNICACIÓ           18 

5. CICLE DE CONFERÈNCIES: OBRIR PER TANCAR. MONOGRÀFIC DE 
MEMÒRIA HISTÒRICA          21 

6. TALLER DE POESIA           33 

7. PROJECTE DE CULTURA POPULAR        36 

7.1. LES DANSES RITUALS DE MANACOR         36 

8. ELS COSSIERS DE MANACOR         39 

8.1. ASSAJOS DELS COSSIERS 2021           39 

8.2. PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL «40 ANYS DELS COSSIERS DE MANACOR»___   39 

8.3. SORTIDES DELS COSSIERS DE MANACOR         41 

8.4. XIX CONCURS DE CARTELLS DELS COSSIERS                      43 

9. LA MULASSA            45 

9.1. SORTIDA DE LA MULASSA 2021          45 

9.2. TALLER CONEC LA MULASSA DE MANACOR        46 



2 

10. RECONEIXEMENT DE MÈRITS 2021          48 

11. ALTRES ACTIVITATS I ACTES           52 

11.1. NADAL A L’ESCOLA _____________________________________________  52 

11.2. REGALS DE L’ESCOLA AL PLE, COMISSIÓ PERMANENT I CLAUSTRE DE L’ESCOLA 

__________________________________________________________________53 

11.3.PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 100 QÜESTIONS DE LLENGUA (101A – 200A)   54 

11.4. CONFERÈNCIA LA REVOLTA AGERMANADA A MALLORCA       57 

11.5. PARTICIPACIÓ A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA ALCOVER     58 

11.6. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ DE 

L’AJUNTAMENT DE MANACOR (SEGONA I TERCERA PART)  _    59 

11.7. PARTICIPACIÓ EN LA MARATÓ DE CONTES DEL DIA DE SANT JORDI_____      61 

11.8. TALLERS DE CONVERSA DEL CENTRE DE CATALÀ      63 

11.9. PROJECTE A1 BENVINGUDA _____________________________________   64 

11.10. GLOSADA DE FIRES I FESTES 2021_________________________________66 

11.11. ISABEL-CLARA SIMÓ FA UNA COPA AMB ELS AMICS____________________67  

12. ANNEXOS ______________________________________________________69 

12.1. MEMÒRIA TÈCNICA DEL PROJECTE CULTURAL DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE 

MALLORQUÍ OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL CONSELL DE MALLORCA 

_________________________________________________________________69 

 

 

 

  



3 

1. ORGANISME RECTOR 

1.1. PLE 

Durant el curs 2020-2021 la composició del Ple de l’Escola Municipal de Mallorquí 
ha estat la que nomenà l’Ajuntament en Ple a la sessió 17/2019, de 27 de setembre: 

A. EN REPRESENTACIÓ MUNICIPAL 

1. President: Miquel Oliver Gomila 

2. Vicepresident: Sebastià Llodrà Oliver, vocal 

3. Joan Gaià i Mascaró, vocal 

4. Núria Hinojosa Abenza, vocal 

5. Carles J. Grimalt García, vocal 

6. Maria Antònia Truyols Martí, vocal 

7. Catalina Riera Mascaró, vocal 

8. Maria Bel Bauzà Quetglas, vocal 

9. Maria Bauzà Mascaró, vocal 

10. Antònia Llodrà Brunet, vocal 

B. EN REPRESENTACIÓ D’INSTITUCIONS D’ÀMBIT BALEAR: 

11. Agustina Vilaret  González, en representació del Govern de les Illes Balears. 

12. Isabel Maria Busquets Hidalgo, en representació del Consell de Mallorca. 

13. Gabriel Ensenyat Pujol, en representació de la Universitat de les Illes Balears. 

14. Jordi Caldentey Mas, en representació de l’Obra Cultural Balear. 

C. EN REPRESENTACIÓ DELS CENTRES D’ENSENYAMENT A MANACOR 

15. Susanna M. González Toledano, en representació dels centres d’ensenyament 

secundari.  

16. Sebastiana Mascaró Mas, en representació dels centres d’ensenyament primari. 

17. Àngels Puig Duran, en representació dels centres d’ensenyament infantil. 

18. Joan Francesc Gayà Sunyer, en representació del Centre d’Educació d’Adults. 

19. Margalida Rosselló Riera, en representació de la direcció de l’Escola Municipal 

de Mallorquí.  

20. Neus Barceló Mascaró, en representació del professorat de la Secció de Balls 
Tradicionals i Danses de l’Escola. 

21. Maria Antònia Móra Morey, en representació del professorat de la Secció de 

Llengua de l’Escola. 
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D. EN REPRESENTACIÓ DELS VEÏNS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR: 

22. Antoni Riera Vives 

23. M. Magdalena Gelabert Miró 

24. Joan Llodrà Gaià ( a partir de dia 14 de setembre substituït per Rafel Perelló 

Bosch) 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 14 de setembre de 2020, va 

adoptar l’acord de designar en substitució de Joan Llodrà Gaià com a representant 

del bloc D a Rafel Perelló Bosch com a conseqüència de l’escrit de renúncia del Sr. 

Llodrà Gaià de 2 de setembre de 2020, per ’haver pres possessió del càrrec de 

conseller electe del Consell de Mallorca. 

 

1.2. COMISSIÓ PERMANENT  

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament de l’Escola Municipal de 

Mallorquí, el Ple elegeix d’entre els seus membres una Comissió Permanent. La 

composició de la Comissió Permanent ha estat la següent: 

EN REPRESENTACIÓ DEL BLOC A: 

Sebastià Llodrà Oliver, president 

Antònia Llodrà Brunet, vocal 

EN REPRESENTACIÓ DEL BLOC C: 

Sebastiana Mascaró Mas, vocal 

Maria Antònia Móra Morey, vocal 

Margalida Rosselló Riera, secretària 

EN REPRESENTACIÓ DEL BLOC D: 

Antoni Riera Vives, vocal 
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2. CURSOS I PROFESSORAT 

2.1. CURSOS PER A ADULTS  

SECCIÓ DE LLENGUA CATALANA 
 

Certificat A1 Projecte Benvinguda (col·laboració amb els Serveis Socials) 

- Curs de 32 h (presencial) A1-1 Grup 1 

Del 27 d’octubre al 22 de desembre de 2020  

Professora: Maria del Mar Bel Esbrí 

 

- Curs de 32 h (presencial) A1-1 Grup 2 

Del 27 d’octubre al 22 de desembre de 2020  

Professora: Maria del Mar Bel Esbrí 

 

- Curs de 32 h (presencial) A1-1 Grup 3 

Del 12 de gener al 4 de març de 2021 

Professora: Maria del Mar Bel Esbrí 

 

- Curs de 32 h (presencial) A1-1 Grup 4 

Del 14 d’abril al 9 de juny de 2021 

Professora: Maria del Mar Bel Esbrí 

 

- Curs de 32 h (presencial a Porto Cristo) A1-1 Grup 1 

Del 4 de novembre de 2020 al 13 de gener de 2021 

Professor: Toni-Lluís Reyes Duran 

 

- Curs de 32 h (presencial a Porto Cristo) A1-1 Grup 2 

Del 3 de febrer al 31 de març de 2021 

Professora: Marina Vanrell Garcias 

Certificat A2 

- Curs de 32 h (presencial) A2-1 

Del 6 d’octubre de 2020 al 5 de gener de 2020 

Professora: Catalina Maria Pastor Palenzuela 
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- Curs de 32 h (en línia) A2-2 

Del 8 d’octubre de 2020 al 7 de gener de 2020 

Professora: Catalina Maria Pastor Palenzuela 

 

- Curs de 32 h (presencial) A2-4 Grup 1 

Del 2 de febrer al 25 de maig de 2021 

Professora: Catalina Maria Pastor Palenzuela 

 

- Curs de 32 h (presencial) A2-4 Grup 2 

Del 2 de febrer al 25 de maig de 2021 

Professora: Catalina Maria Pastor Palenzuela 

 

- Curs de 32 h (presencial a Porto Cristo) A2-7 

Del 4 de febrer al 3 de juny de 2021 

Professora: Marina Vanrell Garcias 

Certificat B1 

- Curs de 32 h (presencial) B1-1 

Del 5 d’octubre de 2020 al 18 de gener de 2021 

Professora: Catalina Quetglas Barceló 

 

- Curs de 32 h (presencial) B1-4 

De l’1 de febrer al 31 de maig de 2021  

Professor: Catalina Quetglas Barceló 

 

- Curs de 32 h (presencial) B1-4 Grup 2 

- Del 2 de febrer al 25 de maig de 2021 

Professor: Antoni Bauçà Andreu 

Certificat B2 

- Curs de 32 h (presencial) B2-1 

Del 7 d’octubre de 2020 al 27 de gener de 2021 
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Professora: Maria del Mar Bel Esbrí 

 

- Curs de 32 h (presencial) B2-1 Grup 2 

Del 7 d’octubre de 2020 al 27 de gener de 2021 

Professora: Maria del Mar Bel Esbrí 

 

- Curs de 32 h (en línia) B2-2 

- Del 6 d’octubre de 2020 al 27 de gener de 2021 

Professora: M. Antònia Móra Morey 

 

- Curs de 32 h (presencial) B2-4 

Del 3 de febrer al 26 de maig de 2021 

Professora: Maria del Mar Bel Esbrí 

 

- Curs de 32 h (en línia) B2-6 

Del 2 de febrer al 25 de maig de 2021 

Professora: M. Antònia Móra Morey 

 

- Curs de 32 h (presencial a Porto Cristo) B2-7 

Del 4 de febrer al 3 de juny de 2021 

Professora: Marina Vanrell Garcias 

Certificat C1 

- Curs de 32 h (presencial) C1-1 

Del 5 d’octubre de 2020 al 18 de gener de 2021 

Professor: Antoni Bauçà Andreu 

 

- Curs de 32 h (presencial) C1-1 Grup 2 

Del 8 d’octubre de 2020 al 21 de gener de 2021 

Professor: Antoni Bauçà Andreu 

 

- Curs de 32 h (presencial de dematí) C1-3 

Del 7 d’octubre de 2020 al 20 de gener de 2021 

Professora: Llucia Serra Ferre  



8 

 

- Curs de 32 h (en línia) C1-2 

Del 7 d’octubre de 2020 al 20 de gener de 2021 

Professora: Maria Antònia Móra Morey 

 

- Curs de 32 h (presencial) C1-4 

De l’1 de febrer al 31 de maig de 2021 

Professor: Antoni Bauçà Andreu 

 

- Curs de 32 h (presencial de dematí) C1-5 

De l’1 de febrer al 31 de maig de 2021 

Professora: Llucia Serra Ferre  

 

- Curs de 32 h (en línia) C1-6 

Del 3 de febrer al 26 de maig de 2021 

      Professora: Maria Antònia Móra Morey 

Certificat C2 

- Curs de 32 h (presencial) C2-1 

Del 5 d’octubre de 2020 a l’11 de gener de 2021 

Professor: Joan Estelrich Llull 

 

- Curs de 32 h (en línia) C2-2 

Del 6 d’octubre de 2020 al 12 de gener de 2021  

Professor: Joan Estelrich Llull 

 

- Curs de 32 h (presencial de dematí) C2-3 

Del 7 d’octubre de 2020 al 13 de gener de 2021 

Professora: Llucia Serra Ferre  

 

- Curs de 32 h (presencial) C2-4 

De l’1 de febrer al 31 de maig de 2021 

Professor: Joan Estelrich Llull 
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- Curs de 32 h (en línia) C2-6 

Del 2 de febrer al 25 de maig de 2021 

Professor: Joan Estelrich Llull 

Certificat LA 

- Curs de 32 h (presencial) LA-1 

Del 6 d’octubre de 2020 al 4 de gener de 2021 

Professor: Jaume Perelló Perelló 

 

- Curs de 32 h (en línia) LA-2 

Del 8 d’octubre de 2020 al 7 de gener de 2021 

Professor: Jaume Perelló Perelló 

 

- Curs de 32 h (en línia) LA-4 

Del 2 de febrer al 25 de maig de 2021 

Professor: Jaume Perelló Perelló 

 

SECCIÓ DE BALLS TRADICIONALS, DANSES I INSTRUMENTS 

 

Curs de sons de pagès 

- Curs de sons de pagès I - SpI (35 h) 

Del 27 d’octubre de 2020 al 27 de maig de 2021 

Professor: Bartomeu Adrover Riera 
 

- Curs de sons de pagès II - SpII (35 h) 

Del 27 d’octubre de 2020 al 27 de maig de 2021 

Professor: Bartomeu Adrover Riera 

 

Curs de xeremies, tamborí i fabiol 
 

- Curs de xeremies, tamborí i fabiol – Xtf1 (35 h) 

Del 24 d’octubre de 2020 al 24 d’abril de 2021 
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Professor: Joan Munar Fiol 

 

- Curs de xeremies, tamborí i fabiol a Son Macià – Xtf2 (35 h) 

Del 19 d’octubre de 2020 al 19 d’abril de 2021 

Professor: Joan Munar Fiol 

 
 

SECCIÓ DE CULTURA 

 

Cicle de conferències amb crèdits de formació permanent (CEP Manacor)  

 

- Periodisme.cat. Llengua i mitjans de comunicació (8 h) 

Reprogramació 

De l’11 de desembre de 2020 al 15 de gener de 2021 

Coordinació: Antoni Riera Vives 

 

Cicle de conferències sense crèdits de formació permanent 

- Obrir per tancar : Monogràfic de memòria històrica (8 h)  

Del 15 de març a l’11 de maig de 2021 

Coordinació: Antoni Tugores Manresa  

2.2. CURSOS PER A CENTRES EDUCATIUS DE MANACOR  

 

PROJECTE DE CULTURA POPULAR (per a educació infantil) 

 
Les danses rituals de Manacor 
 

 
- Taller de la dansa dels Moretons 

Abril de 2021 

Professorat: Sebastià Riera Pocoví 
 

- Taller de la dansa dels Cossiers 

Maig de 2021 
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Professorat: Sebastià Riera Pocoví 

 
 

CONEC LA MULASSA DE MANACOR (per a 2n de primària) 

 
- Taller: Conec la Mulassa de Manacor   

Març de 2021 

Professor: Sebastià Riera Pocoví 

 

3. MATRÍCULA 

3.1. CURSOS PER A ADULTS DADES ACTUALITZADES DE 2021 

Secció Curs Matrícula 

 A1-Grup 1 (Manacor) 14 

 A1-Grup 2 (Manacor) 15 

 A1-Grup 3 (Manacor) 16 

 A1-Grup 4 (Manacor) 15 

 A1-Grup 1 (Porto Cristo) 13 

 A1-Grup 2 (Porto Cristo) 15 

LLENGUA 

CATALANA  

A2-1 16 

A2-2 16 

A2-4 12 

A2-4 B 14 

A2-7 13 

B1-1 15 

B1-4 16 

B1-4 B 16 

B2-1 16 

B2-1 B 13 

B2-2 20 

B2-4 15 

B2-6 22 

B2-7 13 

C1-1 13 
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C1-1 B 14 

C1-2 25 

C1-3 13 

C1-4 16 

C1-5 16 

C1-6 25 

C2-1 13 

C2-2 22 

C2-3 12 

C2-4 14 

C2-6 22 

LA-1 11 

LA-2 24 

LA-6 25 

Projecte Conversam 60 

TOTAL 630 

  

Secció Curs Matrícula 

INSTRUMENTS 

Curs de sons de pagès I (SpI) 10 

Curs de sons de pagès II (SpII) 9 

Curs de xeremies, tamborí i flabiol 7 

Curs de xeremies, tamborí i flabiol a Son Macià 11 

TOTAL 37 

 

Secció Curs Matrícula 

BALLS 
TRADICIONALS 

Iniciació 1 10 

Iniciació 2 9 

Intermedi 1 10 

Intermedi 2 11 

Perfeccionament 1 - 

Perfeccionament 2 10 

Mateixes iniciació 10 

Mateixes perfeccionament 13 

TOTAL 73 
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Secció Subsecció Curs Matrícula 

CULTURA 

Cicle de conferències amb 
crèdits de formació 

permanent 

Periodisme.cat. Llengua i 
mitjans de comunicació 32 

Cicle de conferències 

Obrir per tancar. 
Monogràfic de memòria 
històrica 

Mitjana de 
200 

persones 
per 

conferència 
Altres activitats Taller de poesia 13 

TOTAL 243 

 

3.2. CURSOS PER A CENTRES EDUCATIUS DE MANACOR DADES ACTUALITZADES 

DE 2021 

Curs Centre Alumnes 

Les danses rituals 
de Manacor:  

Indis*, Moretons i 
Cossiers 

(educació infantil) 

CEIP Ses Comes 33 

CEIP Jaume Vidal Alcover 51 

EI Sa Graduada 49 

CEI Sa Torre 47 

CC La Salle 44 

CEIP Mestre Pere Garau 14 

CEIP Simó Ballester 48 

CC Sant Francesc 25 

CEIP Molí d’en Xema 75 

TOTAL 386 

*Taller anul·lat a causa de la COVID-19 

Curs Centre Alumnes 

Conec la Mulassa 
de Manacor  

(2n de primària) 

CC Sant Francesc 31 

CEIP Jaume Vidal Alcover 47 

CEI Sa Torre 47 

CC La Salle 51 

CP Es Canyar 52 

CEIP Simó Ballester 48 

CC Sant Vicenç  23 

TOTAL 279 



14 

3.3. GRÀFICS 2021 

3.3.1. MATRÍCULA D’ALUMNES, PER SECCIONS, DEL CURS 2020-2021 

 

 

3.3.2. Evolució de la matrícula, per seccions, en els darrers quatre anys 
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3.3.3. Evolució de la matrícula de les seccions (Llengua, Balls i Cultura) en els darrers 
quatre anys 
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3.3.5. Total d’alumnes 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llengua catalana; 

630

Tallers de danses 

rituals; 386

Conec la Mulassa; 

279

Balls i danses; 

110

Cultura; 243

Total: 1648

Llengua catalana Tallers de danses rituals Conec la Mulassa Balls i danses Cultura
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4. CICLE DE CONFERÈNCIES: PERIODISME.CAT. LLENGUA I MITJANS 
DE COMUNICACIÓ 

Objectius 

• Donar a conèixer la feina que s’ha fet i que es fa per fomentar l’ús de la llengua 
catalana en els mitjans de comunicació. 

• Conèixer el model de llengua que s’empra en els mitjans de comunicació 
actualment i com ha evolucionat al llarg del temps. 

Reprogramació del curs 
 

Conjuntament amb el Centre del Professorat de Manacor es va decidir reprogramar 

el cicle de conferències en format videoconferència per diversos motius. En primer 

lloc, perquè el CEP no  concedeix crèdits de formació permanent del professorat 

per cursos en modalitat presencial a causa de la situació sanitària i, en segon lloc per 

les restriccions de capacitat derivades de la situació sanitària. 

 

Programa 

El curs és una reprogramació atès que l’estat d’alarma decretat el 14 de març del 2020 

va interrompre el cicle programat de dia 6 de març a dia 3 d’abril. En aquest sentit, la 

primera de les sessions «Cap a un model públic audiovisual autocentrat» d’Andreu 

Manresa, director de l’EPRTVIB-IB3, ja va tenir lloc dia 6 de març. D’altra banda, 

l’alumnat inscrit al monogràfic previst pel març té prioritat en la reserva de places amb 

dret a reconeixement de crèdits de formació permanent del professorat. 

 

Divendres 11 de desembre de 2020 a les 19 h 

«Escriure periodisme en català a Mallorca» 

Ponents: Miquel Serra, exdirector del Diari de Balears; Enric Borràs, director de 

l’AraBalears, i Gabriel Mercè, director de la Veu de Sóller. 

 

Divendres 18 de desembre de 2020 a les 19 h 

«La importància de parlar. La importància de parlar bé» 

Ponent: Màrius Serra, escriptor. 

 

Divendres 8 de gener de 2021 a les 19 h 
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«La llengua catalana als mitjans de comunicació. Què hi pot fer l’Administració?» 

Ponent: Beatriu Defior, directora general de Política Lingüística del Govern de les 

Illes Balears. 

 

Divendres 15 de gener de 2021 a les 19 h 

Col·loqui: «Parlar i dir. Estàndard i filiació dialectal» 

Ponents: Miquel Piris, periodista de TV3; Kristin Suleng, periodista i directora del 

Samarucdigital d’À Punt ràdio; Conxa Rosillo, periodista de RTVE a les Balears, i 

Marta Bergas, periodista d’IB3 TV. 

 

Coordinació 

• Activitat coordinada conjuntament entre l’Escola Municipal de Mallorquí de 

l’Ajuntament de Manacor i el Centre de Professorat de Manacor. 

• Antoni Riera Vives, professor de català i periodista. 

• Francesca Serra Gelabert, assessora de formació del Centre de Professorat de 

Manacor (xserra@cepmanacor.cat). 

  

Lloc de les sessions 

El curs és presencial per videoconferència a través de la plataforma zoom. 

 

Dates 

De l’11 de desembre al 15 de gener de 2021. 

 

Durada 

La durada del curs és de 8 hores. 

 

Destinataris 

Aquest curs està adreçat al públic en general, a professionals de la comunicació en 

premsa i audiovisual, a lingüistes especialitzats en mitjans de comunicació i, en 

particular, al personal docent. Hi ha 50 places disponibles amb crèdits de formació 

permanent del professorat adreçades a docents. 
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Preu 

El preu de la matrícula és de 25 €. 

 

Avaluació 

Per tenir dret al reconeixement de l’assistència com a formació permanent del 

professorat, cal complir els requisits següents: 

 • Haver-se inscrit, presencialment, a l’Escola Municipal de Mallorquí i també al CEP 

de Manacor (a través del Portal del Personal CAIB o, en cas que encara no s’hi tengui 

accés, personalment al CEP). 

 • Assistir al 100% de les sessions (o sigui a les quatre videoconferències 

programades). 

 • Realitzar el qüestionari de valoració en línia del CEP de Manacor una vegada 

 acabat el cicle a través del Portal del Personal dins el termini del 16/01/21 al 

 23/01/21.  

 

Informació i matrícula 

Informació de dilluns a dijous de  10 a 14 h, i els dimecres de 16 a 19 h, als telèfons 

971 83 49 83 / 662 320 383 i al correu electrònic emm@manacor.org . 

 

La matrícula es podrà fer de forma telemàtica a la web www.escolademallorqui.cat 

del 24 al 26 de novembre de 2020. Totes aquelles persones que vulguin obtenir crèdits 

de formació primer han de fer la inscripció telemàtica a l’Escola Municipal de 

Mallorquí, del 24 al 26 de novembre de 2020. 

Posteriorment, del 28 de novembre al 3 de desembre de 2020, han de formalitzar la 

inscripció telemàtica al Portal del personal > Formació dels DOCENTS > Sol·licitud 

cursos > CEP de Manacor. 

Si algú no disposa d’accés al Portal del personal, a part d’inscriure’s presencialment a 

l’Escola Municipal de Mallorquí dins el termini establert, ha de formalitzar una altra 

inscripció, també presencial, al CEP de Manacor del 28 de novembre al 3 de desembre 

de 2020  (carrer Major 22 - 971 55 59 12). 
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5. CICLE DE CONFERÈNCIES: OBRIR PER TANCAR. MONOGRÀFIC DE 
MEMÒRIA HISTÒRICA 

PROGRAMA 

Dilluns 15 de març a les 19 h 

Conferència: «Son Coletes, la repressió al descobert». A càrrec de l’equip 
d’ATICS SL. Cesc Busquets, arqueòleg i coordinador.  

Petit tast de Bubotes d’Antoni Mus.  

Intèrprets: Salvador Miralles  i Sebastià Adrover. 

Dramatúrgia i direcció: Antoni Rosselló. 

Assistents a l’acte de manera presencial: 103  

Visualitzacions de la conferència en directe: 93  

Total de visualitzacions acabat el cicle de conferències: 839 

 

Dilluns 22 de març a les 19 h  

Conferència: «La Segona República, preludi del conflicte». A càrrec d’Antoni 
Tugores, investigador i periodista. 

Assistents a l’acte de manera presencial: 96 

Visualitzacions de la conferència en directe: 128  

Total de visualitzacions acabat el cicle de conferències: 448  

 

Dilluns 29 de març a les 19 h 

Conferència: «L’expedició catalana a Mallorca. De la gènesi a la retirada». A 
càrrec de Josep Massot i Muntaner, filòleg, historiador i assagista. 

Emissió de la conferència enregistrada prèviament. 

Projecció de l’episodi «Vint dies de guerra» de la sèrie documental Memòria i oblit 
d’una guerra. Durada: 31’ 

Presentació a càrrec de Pedro de Echave, documentalista de Memòria de Mallorca i 
autor de Memòria i oblit d’una guerra. 

Assistents a l’acte de manera presencial: 76 

Visualitzacions de la conferència en directe: 94 

Total de visualitzacions acabat el cicle de conferències: 473  
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Dilluns 12 d’abril a les 19 h 

Conferència: «Repressions, territori i gènere durant la Guerra Civil. El cas de 
les Balears». A càrrec de David Ginard, historiador i professor de la UIB. 

Assistents a l’acte de manera presencial: 82 

Visualitzacions de la conferència en directe: 134 

Total de visualitzacions acabat el cicle de conferències: 626 

 

Dilluns 19 d’abril a les 19 h 

Conferència: «Els refugis i la defensa passiva antiaèria a Mallorca». A càrrec 
de Bartomeu Fiol, investigador, especialista en refugis antiaeris. 

Assistents a l’acte de manera presencial: 72 

Visualitzacions de la conferència en directe: 69 

Total de visualitzacions acabat el cicle de conferències: 338 

 

Dilluns 26 d’abril a les 19 h 

Conferència: «La resistència passiva a Manacor, el recurs dels derrotats». A 
càrrec d’Antoni Tugores, investigador i periodista. 

Assistents a l’acte de manera presencial:  

Visualitzacions de la conferència en directe: 82 

Total de visualitzacions acabat el cicle de conferències: 216 

 

Dilluns, 3 de maig a les 19 h 

Conferència: «Identificació de víctimes en les fosses de la repressió feixista. 
Possibilitats i problemes del diagnòstic antropològic i genètic». A càrrec de 
Cristina Rihuete, arqueòloga, antropòloga i professora de la UAB.  

Assistents a l’acte de manera presencial:  

Visualitzacions de la conferència en directe: 94 

Total de visualitzacions acabat el cicle de conferències: 177 

 

Dimarts, 11 de maig a les 19 h 
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Taula rodona: «El paper de l’administració en la gestió de la memòria 

històrica». Moderada per Jaume Claret, historiador i professor de la UOC. 

El cicle 'Obrir per tancar' conclou amb una taula rodona sobre el paper de 

l'administració en la memòria històrica. 

Hi participaren Jesús Jurado, Raül Romeva, Xisca Móra, Joan Gaià, Verònica Ruiz i 

Ruth Mateu, amb Jaume Claret com a moderador. El cicle de memòria històrica 'Obrir 

per tancar' organitzat per l'Escola Municipal de Mallorquí arriba la setmana que ve a 

l'acte final amb una taula rodona sobre "El paper de l'administració en la gestió de la 

memòria històrica". L'acte, tingué lloc dimarts 11 de maig a les 19 h al Teatre de 

Manacor, comptà amb l'historiador i professor de la UOC, Jaume Claret, com a 

moderador. Hi intervingueren: Joan Gaià, delegat de Participació Ciutadana de 

l'Ajuntament de Manacor; Xisca Móra, batlessa de Porreres; Jesús Jurado, secretari 

autonòmic de Sectors Productius i Memòria Democràtica; Ruth Mateu, exconsellera 

de Transparència, Cultura i Participació del Govern de les Illes Balears; Raül Romeva, 

exconseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la 

Generalitat de Catalunya; Verònica Ruiz, regidora de Cultura, Memòria Democràtica, 

Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Castelló. La taula rodona s’emeté en directe 

pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Manacor. 

 

RUTA PER LA MEMÒRIA 

La realització dels itineraris i el nombre de places dependrà de la situació sanitària i a 
les restriccions vigents. Cal reserva prèvia al correu electrònic emm@manacor.org 

L’itinerari s’ofereix en dos horaris diferents: 

Dissabte 17 d’abril 

Trobada: a les 10 h al Claustre 

Inscripcions a partir de dia 13 d’abril a les 9 h 

Assistents: 24 persones 

Divendres 7 de maig 

Trobada: a les 17 h al Claustre 

Inscripcions a partir de dia 3 de maig a les 9 h 
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Assistents: 30 persones 

COORDINACIÓ 

Activitat organitzada per l’Escola Municipal de Mallorquí. 

Coordinador: Antoni Tugores Manresa, investigador i periodista. 

LLOC DE LES SESSIONS 

Teatre de Manacor. Sala de Dalt, excepte la primera conferència a la Sala Major del 
Teatre de Manacor 

DESTINATARIS 

Aquest cicle de conferències està adreçat a persones majors de 16 anys. 

ENTRADES 

Les entrades són gestionades pel Teatre de Manacor i l’entrada de cada conferència 
s’ha de recollir al Teatre el mateix dia de la conferència de les 18.15 a les 18.45 h. Per 
complir la normativa del protocol sanitari, es podrà entrar a la Sala de les 18.15 a les 
18.50 h. Es recorda a tots els assistents que a les 19 h ja no podrà entrar ningú. 

 

Valoració 

El cicle de conferències 'Obrir per tancar. Monogràfic de memòria històrica'  

'Obrir per tancar' ha recorregut temes diversos relacionats amb la memòria històrica 

de la mà d'investigadors i experts de primer nivell en un format que ha combinat la 

presencialitat i la retransmissió en directe de manera telemàtica, el que ha fet que el 

seu impacte s'hagi multiplicat. 

Han assistit de manera presencial a les set conferències un total de 624 persones. Han 

seguit en directe les sessions mitjançant la retransmissió del canal de YouTube de 

l'Ajuntament de Manacor un total de 663 persones. Les conferències, que han quedat 

penjades a YouTube, tenen un visionat acumulat de 2.039 visualitzacions. 
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Conferència: «Son Coletes, la repressió al descobert» 
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Conferència: «La Segona República, preludi del conflicte». 
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Conferència: «L’expedició catalana a Mallorca. De la gènesi a la retirada» 

 

Conferència: «Repressions, territori i gènere durant la Guerra Civil. El cas 
de les Balears» 
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Ruta per la memòria I 
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Conferència: «Els refugis i la defensa passiva antiaèria a Mallorca» 
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«Identificació de víctimes en les fosses de la repressió feixista. Possibilitats 
i problemes del diagnòstic antropològic i genètic» 
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Ruta per la memòria II 
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Taula rodona: «El paper de l’administració en la gestió de la memòria 
històrica» 
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6. TALLER DE POESIA CONÈIXER I GAUDIR LA POESIA 

El taller està pensat per a totes aquelles persones que llegeixen poesia -o que volen 

iniciar-se en la seva lectura- i a les quals els agradaria posseir un coneixement més 

global de l’extens i variat territori poètic així com obtenir eines per augmentar la seva 

competència lectora. 

En les sessions s'hi exposaran continguts i alhora seran eminentment pràctiques, la 

qual cosa comportarà una participació espontània i lúdica per part dels assistents. A 

més, si algú escriu de tant en tant i té ganes de compartir-ho, podem incorporar algun 

text seu a les activitats del curs. L'objectiu és crear un clima distès en què tothom 

s'expressi lliurement, sense autocensura ni temor a equivocar-se. No hi ha cap requisit 

previ de coneixements mínims per participar-hi, només l’esperit de passar-s'ho bé 

llegint i compartint idees i emocions.  

  

CONTINGUTS 

Reflexions essencials sobre el fet poètic: debat sobre el gust i l’hàbit de llegir poesia, 

sobre les diferents concepcions de la poesia i d’allò que aporta la lectura poètica, sobre 

l’educació estètica... 

Poesia oral. La lectura en veu alta del poema. 

Consideracions sobre alguns elements de la poesia: tema, recursos formals (mètrica i 

figures retòriques), veu, to i lèxic del poema. 

Breu recorregut per alguns poetes de la poesia universal: Homer, Safo de Lesbos, 

Anacreont, El càntic dels càntics, Cohèlet o Eclesiastés, Horaci, Virgili, Li Po, Dante, 

François Villon, Baudelaire, Rimbaud, Pessoa, Rilke, Broch, T. S. Eliot, Vinyoli, Foix, 

Riba, Montale, Pavese, Rodoreda, Vilariño, Ashbery, Gimferrer, Strand, Vidal 

Ferrando, Hilari de Cara, Bernat Nadal.  

Comentari dels textos poètics dels participants, si es dona el cas. 

 

PROFESSOR 

Joan Manuel i Homar 

ORGANITZA 

Escola Municipal de Mallorquí 
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LLOC DE LES SESSIONS 

Centre Cultural de Porto Cristo 

TERMINI D’INSCRIPCIÓ 

Del 19 al 21 de juliol de 2021 

DATES DEL TALLER 

Dia 23, 26, 27, 28, 29 i 30 de juliol de 19 a 21 h 

PREU DE LA MATRÍCULA 

50 € 
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7. PROJECTE DE CULTURA POPULAR 

7.1. LES DANSES RITUALS DE MANACOR  

Com cada any, l’Escola de Mallorquí ha continuat amb l’oferta educativa d’ensenyar 

les danses rituals de Manacor a l’alumnat més petit del municipi, concretament a 

l’alumnat d’infantil (5 anys). Enguany, 9 escoles del municipi han gaudit dels tallers 

inclosos a l’oferta educativa de l’Ajuntament de manacor i 386 són els nins i nines que 

han après a ballar les danses rituals de Manacor. 

A cada sessió es treballa la festa que emmarca la dansa, la seva història i tots els 

elements que s’hi relacionen: vestuari, cançons, jocs, música, ball, etc. Els objectius 

d’aquesta activitat són els següents: 

• Conèixer les danses rituals del nostre municipi. 

• Motivar l’alumnat tractant la part psicomotriu i cognitiva d’una manera lúdica. 

• Motivar els pares i les mares i la societat en general a sortir al carrer amb els infants 

per veure les danses quan surten, com a manera d’integració i coneixement del nostre 

patrimoni. 

• Reforçar la normalització lingüística. 

MORETONS 
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COSSIERS 
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8. ELS COSSIERS DE MANACOR 

Les Fires i Festes de Primavera 2021 tornaren a la presencialitat amb actes culturals 

La majoria d'actes tengueren lloc al Parc Municipal i els Cossiers tornaren a ballar, 

després que l'any passat només es varen poder dur a terme alguns actes testimonials 

de manera virtual. 

Amb motiu de les mesures preventives per la Covid-19, enguany els Cossiers no han 

fet recorregut, però sí que sortiren a ballar el diumenge dia 23 de maig, dia del Sant 

Crist, i ho feran dins l'Església dels Dolors. També ballaren dia 28 de maig als tres 

llocs que ha habilitat l'Escola Municipal de Mallorquí: a les 18.30 h. a l’exterior de 

l’Escola Municipal de Mallorquí, a les 19.10 h. al pati del CEIP Simó Ballester i a les 

19.50 h. al pati del CEIP Es Canyar. Per a assistir-hi va caler reservar plaça a 

www.enviumanacor.cat  

8.1. ASSAJOS DELS COSSIERS 2021 

Cada any, el primer divendres després de St. Antoni comencen a l’Escola els assajos 

per aprendre les danses dels Cossiers. Enguany, la situació sanitària i les restriccions 

vigents han fet que els assajos no hagin pogut començar fins el 19 de març. Per 

respectar la normativa vigent i per agarantir les mesures de prevenció reglamentàries 

s’han estructurat els assajos en dos grups de deu persones cada un. Donades aquestes 

restriccions enguany la inscripció als assajos no s’ha obert a tothom sinó que s’ha fet 

feina amb els cossiers que havien de sortir l’any passat i que ja saben ballar. 

El coordinador ha estat un any més Sebastià Galmés Miquel.  

 

8.2. PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL «40 ANYS DELS COSSIERS DE MANACOR» 

El Parc Municipal de Manacor va acollir dia 27 de maig l’estrena del documental «40 

anys dels Cossiers de Manacor», un documental inèdit sobre els Cossiers de Manacor 

produït per l’Escola Municipal de Mallorquí amb la col·laboració del Consell de 

Mallorca i dirigit per Joan Galmés. Aquesta projecció donà l’inici a les Fires i Festes 

de Primavera 2021. El documental pretén difondre la història i la trajectòria d’aquesta 

dansa ritual.  
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«40 anys dels Cossiers de Manacor» s’ha estrenat amb un any de retard, ja que la 

previsió inicial era de presentar-lo públicament el mes de maig de 2020, en el marc de 

les sortides dels Cossiers, i commemorar així que el 2020 es complien 40 anys de la 

recuperació d’aquesta dansa a Manacor. La greu crisi sanitària va fer impossible aquella 

estrena, que es va produir finalment dia 27 de maig amb l’assistència de 230 persones. 

L’acte fou presentat per Margalida Rosselló, directora de l’Escola Municipal de 

Mallorquí, i va comptar amb Maria Galmés, una de les recuperadores dels Cossiers de 

Manacor. Galmés va parlar també en nom d’una altra de les recuperadores, Maria 

Coloma Gelabert, i va tenir una menció especial per a Aina Sansó. Totes tres varen 

recuperar l’any 1981 aquesta dansa a Manacor, arran d’haver fet un estudi sobre les 

danses tradicionals de figura a la ciutat en el marc de l’assignatura de Cultura Popular 

que aleshores impartia Biel Majoral a la carrera de Magisteri a la Universitat de les Illes 

Balears.   

El delegat de Política Lingüística, Sebastià Llodrà, va recordar la ballada virtual que 

varen haver de fer els Cossiers l’any passat degut a la situació sanitària, «estic segur 

que el proper documental recollirà la manera com els Cossiers varen entrar a totes les 

cases dels manacorins», va assegurar, alhora que va agrair la feina feta a l’equip del 

documental. 

El director del documental, Joan Galmés, també agraí la confiança de l’Escola 

Municipal de Mallorquí, de l’Ajuntament de Manacor i del Consell de Mallorca. Entre 

aquestes noves fites aconseguides d’ençà que l’Ajuntament de Manacor i 

concretament l’Escola Municipal de Mallorquí custodien els Cossiers, destaca la 

incorporació del Dimoni l’any 2006, la Declaració dels Cossiers Festa d’Interès 

Cultural l’any 2015, la integració de la dona dins del ball i també la consolidació dels 

Cossiers dins el poble. 

 



41 

 

 

8.3. SORTIDES DELS COSSIERS DE MANACOR  

Cada any, el dia del pregó de les Fires i Festes de Primavera, set cossiers – sis i una 

dama –, un dimoni i una colla de xeremiers amb xeremies, fabiols i tamborí, surten a 

ballar. Aquesta sortida es duu a terme el darrer divendres de maig, que enguany ha 

estat el divendres 28. Els cossiers executen cinc danses diferents sense recorregut 

pels carrers de Manacor: el peuet, la balanguera – versió llarga –, la balanguera – 

versió curta –, els broquers – únic ball de bastons a Mallorca – i la processó – ball 

d’acompanyada, interpretat també per les xeremies.  
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Enguany, a causa de la COVID-19, el ball dels Cossiers es feu a tres llocs diferents 

per poder garantir la seguretat i aplicar les mesures preventives corresponents. 

Aquests, foren els següents:  

• 18.30 h a l'exterior de l'Escola Municipal de Mallorquí 

• 19.10 h al pati del CEIP Simó Ballester 

• 19.50 h al pati del CEIP Es Canyar 

D’aquesta manera, es va donar cabuda a unes 1000 persones que van poder veure 

ballar els cossiers de nou. 
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8.4. XIX CONCURS DE CARTELLS DELS COSSIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per dinouè any consecutiu l’Escola Municipal de Mallorquí ha convocat el Concurs de 

Cartells dels Cossiers, que va adreçat a alumnes escolaritzats al municipi de Manacor. 

L’objectiu del concurs és donar a conèixer aquesta dansa ritual del municipi i alhora convertir 

el treball guanyador en el cartell que anuncia les sortides dels Cossiers.  

L’acte de lliurament va tenir lloc el lliurament dels premis al Molí d’en Beió, seu de l’Escola 

Municipal de Mallorquí, de la mà Miquel Oliver, batle de Manacor, de Sebastià Llodrà, delegat 

de l’Escola i del delegat Sebastià Nadal, que han donat les gràcies a tots els participants i, en 

especial, al professorat dels centres per haver encoratjat i format a aquests artistes. Miquel 

Oliver va destacar «la importància de conèixer qui som» mitjançant les manifestacions 

culturals com els Cossiers. 

El guanyador d’enguany, d’un total de 14 cartells presentats, ha estat el cartell de 

Shaneze Sibille de la Rafa Nadal School. Les dues finalistes han estat Yamila Jiménez 

Macañones de l’IES Porto Cristo i Maria Barceló Tous de la Rafa Nadal School. Els 

premis consisteixen en 150 € per al guanyador i 50 € per a cada finalista.  
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Cartell guanyador 2021. Cartell maquetat dels Cossiers del 2021. 

 

 

  
Cartells finalistes del XIX Concurs de Cartells dels Cossiers. 



45 

9. LA MULASSA 

9.1. SORTIDA DE LA MULASSA 2021 

L’any passat i a causa de la pandèmia, l'Ajuntament de Manacor i l'Obreria de Sant 

Jaume comunicaren que s’havien de suspendre els actes de les festes de Sant Jaume 

del 2020 i per tant, la Mulassa de Manacor no va poder sortir. 

Aquest any sí. Hem pogut veure de nou ballar la Mulassa. Dia 17 de juliol, dia de la 

Crida que es va fer al Parc Municipal, la Mulassa va tornar a ballar. Donada la situació 

sanitària i l’augment de casos de Covid l'Ajuntament de Manacor i l'Obreria de Sant 

Jaume van decidir que aquest any no hi hauria Encamisada i, per tant, la Mulassa ha 

sortit una vegada. 
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9.2. TALLER CONEC LA MULASSA DE MANACOR  

Aquest curs 2020-2021 l’Escola ha continuat amb l’oferta educativa de l’Ajuntament 

de Manacor per als centres escolars: Conec la Mulassa de Manacor. L’objectiu és donar a 

conèixer la figura de la Mulassa i les festes de Sant Jaume i l’activitat està adreçada a 

l’alumnat de 2n de primària. Nou escoles han sol·licitat l’activitat i els tallers, realitzats 

de dia 2 a dia 12 de març. Han participat en el taller un total de 276 alumnes. 
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10. RECONEIXEMENT DE MÈRITS 2021 

Dimecres dia 17 de març el Ple de l’Escola de Mallorquí va aprovar, a proposta del 

claustre de professors, atorgar el Reconeixement de Mèrits 2021 a Dàmaris Gelabert.  

L’Escola cada any atorga el 

Reconeixement de Mèrits a persones o 

col·lectius que han destacat per la seva 

fidelitat a la llengua catalana, i per la 

protecció i transmissió d’alguna faceta del 

nostre llegat lingüístic i cultural. 

Pedagoga i musicoterapeuta, Dàmaris 

Gelabert és coneguda sobretot per ser 

autora i cantant de cançons infantils. Ha 

publicat 16 discos i 200 cançons i és 

l'artista que, cantant en català, té més 

visualitzacions de tots els estils i gèneres 

musicals. El seu canal de YouTube arriba 

als 270 milions de reproduccions. 

Si hi ha un referent del moviment modern de la música infantil és Dàmaris Gelabert, 

que ha aconseguit omplir cases i escoles de tot el món amb autèntics himnes en 

llengua catalana, com Bon dia, Les vocals o Els mosquits, entre molts d’altres. 

La cantant catalana ha demostrat que les cançons són una eina pedagògica bàsica a les 

aules per a la transmissió de la llengua i que com a forma  de comunicació  que prové 

de les emocions i l’afectivitat, s’integra molt més i queda a la memòria per a sempre.  

L’acte va tenir lloc dijous 10 de juny a les 19 h a l'Auditori de Manacor i hi assistiren 

290 persones i, en aquests moments, agost de 2021, 510 són les visualitzacions que ha 

tengut el vídeo de l’acte. 
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11. ALTRES ACTIVITATS I ACTES 

11.1. NADAL A L’ESCOLA 

11.1.1. Felicitació de Nadal de l’Escola i Servei Lingüístic 

 

 

12.1.2. ARBRE POÈTIC DE NADAL ALUMNES DEL NIVELL B1 
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11.2. REGALS DE L’ESCOLA AL PLE, COMISSIÓ PERMANENT I CLAUSTRE DE L’ESCOLA 

Per Nadal, s’obsequià als membres del Ple, de la Comissió permanent i del Claustre 

de l’Escola amb una felicitació de Nadal, una màscara amb versos, un calendari de 

Paraules amb Arrels, el segon volum de 100 Qüestions de llengua (101a – 200a) del Servei 

Lingüístic de l’Ajuntament de Manacor i una bossa de Du la llengua amb tu.  
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11.3. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 100 QÜESTIONS DE LLENGUA (101A – 200A) 

Dia 28 de desembre de 2020, presentàrem el segon volum de 100 Qüestions de llengua 

(101a – 200a) al molí d’en Beió. En aquest acte participaren Sebastià Llodrà, regidor 

de Política Lingüística; Susanna M. Gonzàlez, professora de català a l’IES Porto 

Cristo; Isabel Andreu, cap del Servei Lingüístic municipal; i el músic Damià Timoner. 

La presentació fou un èxit en tots els sentits, tant per l’acollida dels assistents que 

aprofitaren al màxim la capacitat de l’espai, com per les paraules que ens dedicaren els 

presentadors. Sebastià Llodrà destacà la tasca de la cultura per mantenir-se viva i 

segura, a més de tenir ben present els inicis de les Qüestions de Llengua, i destacà la 

feina en l’àmbit lingüístic de l’exbatlessa, Catalina Riera, i també de la tècnica Isabel 

Andreu.  

Pel que fa a la intervenció de Susanna M. Gonzàlez, parlà de l’interès i la utilitat de les 

Qüestions de Llengua des d’una perspectiva personal, és a dir, com a mare, com a 

professora i com a usuària i amant de la llengua catalana. El punt i seguit, ja que aquest 

projecte continua, el posà Damià Timoner que, amb la seva guitarra, posà notes al 

segon volum de les Qüestions de Llengua. 

Aquesta publicació compta amb el suport del Consell de Mallorca i la col·laboració 

de l’Escola Municipal de Mallorquí. 
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56 
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11.4. CONFERÈNCIA LA REVOLTA AGERMANADA A MALLORCA 

En commemoració als 500 anys de les Germanies a Mallorca, organitzarem la 

conferència: “La revolta agermanada a Mallorca” a càrrec de Maria Margalida Perelló. 

Es dugué a terme sia 5 de febrer de 2021, a les 19 h, al Molí d’en Beió. 
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11.5. PARTICIPACIÓ A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA ALCOVER 

 

Dia 2 de febrer l’Associació d’Amics de la Institució Antoni M. Alcover va organitzar 

l’ofrena floral a l’obelisc dedicat a mossèn Antoni M. Alcover per commemorar el 

159è aniversari del seu naixement. L’Escola, juntament amb l’Associació d’Amics de 

l’Escola de Mallorquí, també va participar en aquest acte amb l’aportació d’un centre 

floral a l’obelisc. 
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11.6. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ DE 

L’AJUNTAMENT DE MANACOR (SEGONA I TERCERA PART) 

Dijous 18 de febrer a les 19 hores va tenir lloc la presentació del llibre de Gabriel 

Barceló l’Escola Municipal de Mallorquí (segona i tercera part) a la seu de l’Escola. 

L’acte fou encapçalat per Sebastià Llodrà, regidor de l’Àrea de Política Lingüística i 

delegat de l’Escola de Mallorquí; Gabriel Barceló, director de l’Escola des de 1973 

fins al 2001, i Maria Antònia Vadell, regidora delegada de Política Lingüística a l’època 

que narra el llibre. 

Sebastià Llodrà destacà la tasca duita a 

terme per Gabriel Barceló i per Maria 

Antònia Vadell als anys 80 i 90 i els 

assenyalà com a “referents polítics i 

lingüístics” i afirmà que “les lluites que 

protagonitzaren en defensa de la llengua 

han fet més forta l’Escola, el poble i el 

país”.  

Seguidament, Maria Antònia Vadell 

presentà l’obra amb paraules sorgides de 

les experiències compartides amb el 

fundador i de la passió comuna per la 

llengua i la cultura catalanes. Guià el públic 

assistent en un viatge per la trajectòria de 

l’Escola com el que és, “un ens viu”, i per la personalitat de qui l’ha feta possible, 

Gabriel Barceló. Finalment, un Barceló agraït i emocionat insistí que “tota aquesta 

tasca, totes aquestes lluites que hi ha en aquests libres, no haguessin estat possibles 

sense aquest exèrcit” fent referència a tots els assistents i als milers de persones, 

mentors, professors, alumnes, col·laboradors, conferenciants, que fan de l’Escola una 

realitat viva. 

Margalida Alajarín i Pau Ginard, acompanyats de guitarra, aportaren la nota artística 

a l’acte recitant poemes de Gabriel Barceló en homenatge a Francesc de Borja Moll, 

Josep Maria Llompart, Aina Moll i Maria Antònia Vadell. 
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30 persones assistiren a l’acte i 121 són les visualitzacions de la conferència en 
directe  
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11.7. Participació en la Marató de contes del dia de Sant Jordi 

Dia 23 d’abril i en motiu de la celebració de la setmana del llibre per Sant Jordi 

s’interpretà el conte “Màquina Gramòptica Universal” amb un total de 35 persones 

assistents a l’Escola. La interpretació fou a càrrec de Marino e Marini i pogueren 

assistir nins i nines a partir de 5 anys.  
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11.8. TALLERS DE CONVERSA DEL CENTRE DE CATALÀ 

L’Escola Municipal de Mallorquí i el Centre de Català de Manacor han posat en marxa 

un projecte nou aquest curs 2020-2021. Es tracta del projecte Conversam, tallers de 

conversa concebuts com una oferta complementària als cursos de català de l’Escola. 

El format intensiu dels cursos, de 32 hores, necessita completar amb tallers que 

treballin la prova oral sobretot en els nivells més baixos com l’A2 i el B1 de l’Escola 

varen participar en diferents tallers de conversa de llengua catalana.  

Els tallers tenen una durada total de 9 hores i la matrícul·la és gratuïta. Magdalena 

Capó, tècnica del Centre de Català és l’encarregada de dirigir les sessions. Un total de      

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

 

 



64 

11.9. PROJECTE A1 BENVINGUDA  

Aquest projecte conjunt dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Manacor 

conjuntament amb l’Escola Municipal de Mallorquí neix amb la intenció i a causa de 

la necessitat de fomentar el coneixement i l’ús de la llengua catalana entre la població 

nouvinguda al municipi. Es tracta majoritàriament de dones d’origen sud-americà  en 

situació de recerca de feina i mares. En aquest sentit, la comprensió i l’ús de la llengua 

catalana repercutirà en el sistemes sanitari i educatiu. 

Està destinat, majoritàriament, població nouvinguda, en situació irregular i té 

l’objectiu de fomentar l’aprenentatge de la llengua catalana mitjançant el coneixement 

de l’entorn i de la cultura pròpia. 

Durant aquest curs, 2020-2021, s’han impartit 3 cursos d’A1 a Manacor, a l’Escola 

Municipal de Mallorquí i 2 cursos d’A1 a Porto Cristo, a la delegació de l’Ajuntament 

de Manacor. Els professors dels cursos de Porto Cristo foren Toni-Lluís Reyes i 

Marina Vanrell. Els cursos realitzats a l’Escola foren impartits per la professora Mar 

Bel Esbrí. Es facilità un certificat d’assistència a aquelles persones que assistiren a un 

80% de les classes. 
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Sortida a la Institució Alcover amb l’alumnat d’A1 Benvinguda 
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11.10. GLOSADA DE FIRES I FESTES 2021  

Vetlada de glosat a càrrec de Glosadors de Mallorca emmarcada dins el programa de 

les Fires i Festes de Manacor. L’acte es dugué a terme dimecres, 2 de juny, a les 20 h 

al Parc Municipal de Manacor. 

Aquesta activitat fou gratuïta i amb una capacitat limitada de 200 persones. Es reservà 

plaça a la plataforma enviumanacor.cat i s’exhauriren les entrades. 
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11.11. ISABEL-CLARA SIMÓ FA UNA COPA AMB ELS AMICS  

Dins el programa de les Festes del Carme de Porto Cristo l’Escola ofereix l’espectacle 

«Isabel-Clara Simó fa una copa amb els amics». La idea principal és donar vida a 

l’escriptora i convertir la persona en personatge. Per tant, el muntatge reflecteix els 

principals moments de la seva vida i la seva obra en format d’entrevista en un ambient 

de tertúlia literària. L’autor i director d’aquest acte és Francesc Vernet i, la intèrpret és 

Cecília Genovart. 

L’acte tengué lloc diumenge, 11 de juliol, a les 20 h al Club Nàutic de Porto Cristo (C. 

de la Vela, 29). Emprant la plataforma ENVIU les persones assistents a l’acte 

pogueren reservar la seva entrada amb antelació. Hi assistiren 42 persones.  
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12. ANNEXOS 

12.1. MEMÒRIA TÈCNICA DEL PROJECTE CULTURAL DE L’ESCOLA 

MUNICIPAL DE MALLORQUÍ  OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ 

NOMINATIVA DEL CONSELL DE MALLORCA 

 

 

 

 

DESEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ  

 

 

 

 

 

  



70 

COMENTARI I AVALUACIÓ DEL  PROJECTE CULTURAL DE L’E SCOLA 

MUNICIPAL DE MALLORQUÍ  

 

1. DIFUSIÓ DELS COSSIERS DE MANACOR 

 

1.1. Realització, edició i producció de documental sobre els Cossiers de Manacor 

Amb motiu del 40è aniversari de la recuperació dels Cossiers de Manacor, dansa ritual 

custodiada per l’Escola Municipal de Mallorquí (EMM d’ara endavant), s’ha duit a terme 

l’elaboració d’un documental. La realització, edició i producció del documental s’ha duit 

a terme entre els mesos d’abril, maig i juny  com estava previst i contemplat al projecte 

inicial. 

El documental és el resultat de la  tasca de creació  i de muntatge del director, del guionista 

i dels muntadors d’imatge i so i hi  intervenen persones vinculades amb la dansa, com 

dues de les tres recuperadores, coordinadors actuals i antics, historiadors i cossiers i 

dames antigues i noves. Es tracta de 35 minuts d’entrevistes, balls, fragments dels 

itineraris de les sortides dels Cossiers de diferents anys, imatges d’arxiu.... 

En definitiva, un  material audiovisual imprescindible per a la promoció i difusió de la 

dansa dels Cossiers de Manacor i que compleix amb els objectius proposats al projecte 

inicial de: 

- Donar a conèixer un element molt important i antic de la cultura popular de 

Manacor: les danses dels Cossiers de Manacor. 

- Mostrar l’evolució de la dansa dels Cossiers de Manacor, 40 anys després de la 

seva recuperació. 

- Actualitzar un documental que es va fer amb format de DVD (i darrerament 

publicat a Youtube) que es va fer al 2005, amb motiu dels 25 anys de la seva 

recuperació 

- Disposar d’un material audiovisual per poder dur a terme els tallers de danses 

rituals que cada any l’EMM ofereix per a escolars, a través de l’Oferta educativa 

de l’Ajuntament de Manacor. 

- Tenir un material publicat a les xarxes socials apte i accessible per a tothom. 

- Ampliar l’arxiu històric dels Cossiers de Manacor i disposar de l’enregistrament 

dels cinc balls que conformen la dansa. 
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Materials: Adjuntam enllaç amb el tràiler del documental: https://youtu.be/zgR-

a7D7mSc 

 

1.2. Presentació i projecció del documental sobre els Cossiers de Manacor 

La situació de crisi sanitària que vivim a causa de la pandèmia de COVID-19 i les 

restriccions socials que se’n deriven,  han fet necessari realitzar alguns canvis en el 

projecte cultural presentat per l’Escola tal i com es va comunicar per escrit a la Direcció 

Insular de Política Lingüística en data 3 de desembre. 

Un d’aquests canvis afecta a aquest punt 1.2 Presentació i projecció del documental sobre 

els Cossiers de Manacor, atès que no s’ha pogut dur a terme. Al projecte presentat ja 

s’estipulava: 

Es presentarà en societat en un acte d’homenatge a tota la gent que ha mantingut viva 

les danses i les sortides dels Cossiers de Manacor. La idea és que aquest acte de 

presentació i projecció es pugui dur a terme una setmana abans de la primera sortida 

dels Cossiers, a final de maig, però com que la situació actual de confinament segurament 

no ho permetrà, es valorarà una altra data del 2020. 

Els Cossiers de Manacor no han sortit enguany i la presentació no es va poder fer al mes 

de maig a causa de l’estat d’alarma. La presentació pública d’un documental sobre els 

Cossiers no té sentit si no es fa en relació a les sortides dels Cossiers que són al mes de 

maig. Per aquest motiu, l’Escola de Mallorquí ha posposat la projecció del documental al 

maig del 2021 Per tant, la despesa de 1.500 € pressupostada al projecte cultural inicial no 

s’ha produït i per tant no es justifica a la memòria econòmica. 

 

2. SEGON VOLUM QÜESTIONS DE LLENGUA 

Les Qüestions de llengua són uns microespais de divulgació lingüística. 

Es tracta d detectats en les correccions municipals que arribaven al Servei Lingüístic. 

Així, a partir del 3 de juliol de 2012, es va començar a enviar una qüestió de llengua cada 

setmana a tot el personal de l'Ajuntament, mitjançant correu electrònic. A l’abril del 2016 

aquestes fitxes lingüístiques  es posen a l'abast de tothom amb la publicació de 100 

Qüestions de llengua. Ara, en el marc d’aquesta subvenció, s’han pogut editar 400 

exemplars d’un segon volum: 100 Qüestions de llengua (de la 101a a la 200ª), un material 
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imprescindible per prendre consciència lingüística de què tots nosaltres som models de 

llengua. 

 

Pla d’actuació 

El llibre s’ha dissenyat i imprès entre els mesos d’agost i octubre però la situació sanitària 

i el confinament perimetral de Manacor, ha fet que la presentació s’hagi hagut 

d’endarrerir. Finalment, dia 28 de desembre de 2020, s’ha presentat el segon volum de 

100 Qüestions de llengua (101a – 200a) al molí d’en Beió. En aquest acte han participat 

Sebastià Llodrà, regidor de Política Lingüística; Susanna M. Gonzàlez, professora de 

català a l’IES Porto Cristo; Isabel Andreu, cap del Servei Lingüístic municipal; i el músic 

Damià Timoner. 

El llibre s’ha repartit entre el públic assistent a l’acte de presentació, el professorat i 

l’alumnat de l’Escola dels cursos dels diferents cursos dels nivells B2, C1, C2 i 

Llenguatge administratiu. 

Amb aquestes accions duites a terme s’han complert totalment els objectius marcats al 

projecte inicial de: 

- Divulgar la llengua catalana i aclarir dubtes concrets per ensenyar a parlar i 

escriure millor. 

- Recopilar cent qüestions de llengua noves en un sol volum. 

- Difondre els nous canvis ortogràfics i gramaticals més significatius a partir de la 

reforma que en va fer l’Institut d’Estudis Catalans al 2016. 

Cartell de l’acte de presentació 
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Imatges del repartiment del llibre a l’alumnat de l’Escola de Mallorquí. 
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3. CREACIÓ I PROMOCIÓ D’IMATGE DE L’ESCOLA 

 

En el marc d’aquesta subvenció, l’EMM ha duit a terme un projecte  de creació i promoció 

d’imatge de marca, de màrqueting de continguts, és a dir, de publicitat i marxandatge, 

dins el qual s’hi han fet tres actuacions diferents, calendaris, màscares i bosses de compra 

de cotó, amb l’objectiu de difondre i promocionar la llengua catalana i la imatge de 

l’Escola amb objectes i  materials d’ús quotidià. 

Aquest projecte ha implicat una tasca de creació i d’elecció de continguts a càrrec de 

l’assessora lingüística del Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Manacor i la directora de 

l’EMM i la intervenció de dissenyadors, empreses d’elaboració dels materials i 

impremtes. Les actuacions concretes han estat les següents: 

 

3.1. Calendari del 2021: «Paraules amb arrels» 

L’Escola de Mallorquí ha elaborat 1000 calendaris del 2021 de paret i de mida 33x48 cm. 

Amb l’objectiu de difondre la llengua catalana i la seva gran riquesa lèxica, l’Escola ha 

elaborat aquest calendari del 2021 de Paraules amb arrels  en què, a cada mes hi apareix 

el nom d’un aliment de temporada  i s’hi explica l’origen de la paraula en qüestió. 

D’aquesta manera, es mostra que la nostra llengua està formada per mots que provenen 

de llengües diferents, que les paraules tenen arrels. 

És un projecte íntimament lligat amb una campanya anterior que va funcionar molt bé al 

municipi de Manacor, promoguda pel Servei Lingüístic, en què s’imprimiren cartells amb 

una tria de paraules relacionades amb els comerços del municipi (cafè, xocolata, rellotge, 

etc.). Ara, amb aquest calendari s’han elaborat 12 Paraules amb arrels noves, una per a 

cada mes de l’any i s’han complert d’aquesta manera els objectius plantejats al projecte 

inicial de: 

- Difondre la llengua catalana i la seva gran riquesa lèxica. 

- Fomentar d’una manera lúdica el coneixement i l’ús del català. 

- Mostrar d’una manera curiosa que la nostra llengua està formada per mots que 

provenen de llengües diferents. 

- Sensibilitzar la societat del rerefons cultural que hi ha darrere les paraules. 
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Pla d’actuació: 

 

El calendari 2021 de Paraules amb arrels de l’Escola Municipal de Mallorquí s’ha 

dissenyat i imprès durant els mesos d’octubre i novembre i  s’ha repartit durant el mes de 

desembre als bars, cafeteries i restaurants del municipi de Manacor. Dia 11 de desembre 

va tenir lloc la presentació del calendari amb la participació del Delegat de l’àrea de 

Política Lingüística, Sebastià Llodrà, la directora de l’EMM, Margalida Rosselló, i la 

tècnica del Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Manacor, Isabel Andreu. 

 

 La situació sanitària al mes de desembre i l’entrada de Mallorca a la fase 4 amb les 

 

restriccions que aquest fet ha suposat per als bars, restaurants i cafeteries, farà necessari 

fer una segona tanda de distribució quan la situació millori  i arribar així als establiments 

que actualment tenen tancat. 

 

Paral·lelament a la distribució dels calendaris, es du a terme una campanya de promoció 

basada en la realització de 12 vídeos de 40 segons cada un. Cada vídeo es grava a un 

establiment de restauració diferent i correspon a una de les paraules del calendari. El vídeo 

corresponent a la Paraula amb arrel de cada mes es distribuirà a través de les xarxes socials 

mensualment. Es tracta de donar vida a cada una de les paraules. 

 

Annexos: 

Imatge de la presentació pública del calendari 
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Cartell promocional del calendari 

 

 

 

3.2. Màscares amb versos d’autors manacorins. 

Al punt 3.2 del projecte inicial es contemplava el disseny i impressió de 2.000 fulls DINA 

5 amb la informació necessària per donar a conèixer els departaments i els serveis que 

ofereix el Molí d’en Beió (seu de l’EMM). 

La crisi sanitària fa inviable tenir material imprès en paper per repartir i més quan el 

procés de matrícula als cursos de l’EMM es fa a partir d’enguany, i també com a 

conseqüència de la situació sanitària, de forma telemàtica i per tant la presència de 

persones per demanar informació o fer consultes s’ha reduït molt i ja no existeix la 

necessitat de donar informació en format físic sinó que ara es fa a través del web, el correu 

electrònic i les xarxes socials. 

Al punt 3.4 es planificava el disseny i producció de 2.000 tassons reutilitzables amb 

versos per a la seva utilització dels tassons en tot acte organitzat per l’EMM. 

Un cop més la crisi sanitària i les restriccions socials i culturals  han fet necessari descartar 

la realització d’aquest material. 

En substitució dels fulls de mà (3.2) i dels tassons amb versos (3.4) l’Escola ha valorat 

convenient dissenyar i produir 1.200 màscares de neoprè. 
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Aquests canvis en el projecte cultural inicial han estat comunicats a la Direcció Insular 

de Política Lingüística en data 3 de desembre especificant que aquest canvi no ha afectat 

a l’import pressupostat de 15.000 € sense IVA per al punt 3 de promoció i difusió 

d’imatge de l’Escola. 

Les màscares duen impresos versos de persones vinculades amb la cultura a Manacor. En 

concret, una oració del conte La dimònia Apol·lònia de Maria Antònia Veny,  i un vers 

de la cançó anomenada Cançó del cantautor Roger Pistola. 

Amb aquesta iniciativa s’han complert totalment els objectius proposats: 

- Donar a conèixer la gent que aporta el seu granet d’arena perquè Manacor sigui 

un poble viu, pel que fa a la cultura, a través de les seves lletres. 

- Promocionar la imatge de l’EMM. 

Pla d’actuació 

Les màscares s’han lliurat durant el mes de gener a tot el personal docent dels centres 

educatius del municipi de Manacor per reconèixer i agrair la seva tasca de difusió i 

promoció de la nostra llengua a través de la campanya Intercanviam un vers? 

Annexos 

Cartell promocional de la campanya 
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Imatges de la distribució de les màscares. 
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3.3. Bosses per fer la compra amb qüestions de llengua 

L’Escola de Mallorquí ha elaborat 1.200 bosses de cotó per a la compra. Són tres models 

distints amb 6 Qüestions de llengua cada un i en un color distint ( blau, vermell i negre). 

Les Qüestions de llengua són uns microespais de divulgació lingüística informacions molt 

breus que poden ajudar a resoldre dubtes lingüístics i a prevenir els errors més freqüents. 

Cada model  té el lema de la campanya Du la llengua amb tu i el nom de sis productes 

alimentaris d’ús quotidià  amb l’objectiu de normalitzar-ne el seu ús correcte. 

Amb la campanya Du la llengua amb tu de bosses de cotó per a la compra s’han assolit 

completament amb els objectius presentats al projecte inicial: 

- Difondre terminologia, expressions, frases fetes... de la llengua catalana. 

- Donar visibilitat a la llengua catalana i de rebot a la imatge de l’Escola de 

Mallorquí amb un acte tan quotidià com és anar a fer la compra. 

- Contribuir en la defensa del medi ambient, i evitar plàstic, a partir d’un material 

reutilitzable. 

- Donar suport al comerç local. 

Programació del pla d’actuació: 

Les bosses es distribueixen als comerços d’alimentació (botigues, forns, verdureries, 

carnisseries...) del terme municipal de Manacor per obsequiar entre la clientela durant els 

mesos de desembre i gener. 

Cartell de la campanya Du la llengua amb tu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El president del Ple de l’Escola 

Miquel Oliver Gomila 


