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1. ORGANISME RECTOR 

1.1. PLE 

Durant el curs 2021-2022 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. A partir 

del mes d’abril del 2020, és substituïda en el càrrec de secretari autonòmic 

d’Universitat, Investigació i Política Lingüística per Miquel Àngel Sureda. 

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

Llengua de l’Escola. 

 

D. EN REPRESENTACIÓ DELS VEÏNS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR: 

22. Rafel Perelló Bosch 

23. M. Magdalena Gelabert Miró 

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

 

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 

Maria Magdalena Gelabert Miró, vocal 

Rafel Perelló Bosch, 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 10 de novembre al 22 de desembre de 2021 

Professora: Maria del Mar Bel Esbrí 

 

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

Del 24 de gener al 23 de març de 2022 

Professora: Maria del Mar Bel Esbrí 

 

Certificat A2 

- Curs de 32 h (presencial) A2-1 

Del 21 de setembre de 2021 al 25 de gener de 2022 

Professora: Catalina Maria Pastor Palenzuela 

 

- Curs de 32 h (presencial a Porto Cristo) A2-2 

Del 23 de setembre de 2021 al 27 de gener de 2022 

Professora: Francina Payeras 

 

- Curs de 32 h (presencial) A2-3 

Del 31 de gener al 30 de maig de 2022 

Professora: Catalina Maria Pastor Palenzuela 

Certificat B1 

- Curs de 32 h (presencial) B1-1 

Del 23 de setembre de 2021 al 27 de gener de 2022 

Professora: Catalina Quetglas Barceló 

 

- Curs de 32 h (presencial) B1- grup B 

Del 22 de setembre de 2021 al 25 de gener de 2022 
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Professor: Catalina Quetglas Barceló 

(Grup creat a causa de la gran demanda durant el període de 

matriculació) 

 

- Curs de 32 h (presencial) B1-2 

Del 27 de gener al 26 de maig de 2022 

Professor: Catalina Quetglas Barceló 

Certificat B2 

- Curs de 32 h (presencial) B2-1 

Del 22 de setembre de 2021 al 26 de gener de 2022 

Professora: Maria Antònia Móra Morey 

 

- Curs de 32 h (presencial a Porto Cristo) B2-2 

Del 21 de setembre de 2021 al 25 de gener de 2022 

Professora: Maria del Mar Bel Esbrí 

 

- Curs de 32 h (en línia) B2-3 

 Del 23 de setembre de 2021 al 27 de gener de 2022 

Professora: M. Antònia Móra Morey 

 

- Curs de 32 h (presencial) B2-4 

Del 2 de febrer al 25 de maig de 2022 

Professora: Maria Antònia Mora Morey 

 

- Curs de 32 h (en línia) B2-5 

Del 27 de gener al 26 de maig de 2022 

Professora: Maria del Mar Bel Esbrí 

 

- Curs de 32 h (presencial a Porto Cristo) B2-6 

De l’1 de febrer al 31 de maig de 2022 

Professora: Maria del Mar Bel Esbrí 

(Anul·lat per manca de matrícula) 
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Certificat C1 

- Curs de 32 h (presencial) C1-1 

Del 23 de setembre de 2021 al 27 de gener de 2022 

Professor: Antoni Bauçà Andreu 

 

- Curs de 32 h (presencial) C1-2 

Del 21 de setembre de 2021 al 25 de gener de 2022 

Professor: Antoni Bauçà Andreu 

 

- Curs de 32 h (en línia) C1-3 

Del 2 de setembre de 2021 al 26 de gener de 2022 

Professora: Marina Vanrell Garcias 

 

- Curs de 32 h (presencial) C1-4 

Del 2 de febrer al 25 de maig de 2022 

Professora: Maria Antònia Mora Morey 

 

- Curs de 32 h (presencial) C1-5 

De l’1 de febrer al 31 de maig de 2022 

Professor: Joan Estelrich Llull 

 

- Curs de 32 h (en línia) C1-6 

Del 27 de gener al 26 de maig de 2022 

 Professora: Marina Vanrell Garcias 

Certificat C2 

- Curs de 32 h (presencial) C2-1 

Del 21 de setembre de 2021 al 25 de gener de 2022 

Professor: Joan Estelrich Llull 

 

- Curs de 32 h (en línia) C2-2 

Del 21 de setembre de 2021 al 25 de gener de 2022 

Professor: Joan Estelrich Llull 

 



9 

- Curs de 32 h (presencial) C2-3 

Del 31 de gener al 30 de maig de 2022 

Professor: Jaume Perelló Perelló 

(Anul·lat per manca de matrícula) 

 

- Curs de 32 h (en línia) C2-4 

De l’1 de febrer al 31 de maig de 2022 

Professor: Joan Estelrich Llull 

 

- 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 2 de febrer al 25 de maig de 2022 

Professor: Jaume Perelló Perelló 

 

 

SECCIÓ DE BALLS TRADICIONALS, DANSES I INSTRUMENTS 

 

Curs de ball de bot 

- Curs de ball de bot Iniciació - BBI (35 h) 

Del 19 d’octubre de 2021 al 29 de març de 2022 

Professora: Francisca Vallespir 

 

- Curs de ball de bot Intermedi - BBIT (35 h) 

Del 19 d’octubre de 2021 al 29 de març de 2022 

Professora: Francisca Vallespir 

 

- Curs de ball de bot Perfeccionament - BBP (35 h) 

Del 14 d’octubre de 2021 al 17 de març de 2022 

Professora: Maria Magdalena Barceló 
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Curs de sons de pagès 

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

Del 14 d’octubre de 2021 al 9 de juny de 2022 

Professor: Bartomeu Adrover Riera 

 

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

Del 14 d’octubre de 2021 al 9 de juny de 2022 

Professor: Bartomeu Adrover Riera 

 

Curs de xeremies, tamborí i flabiol 
 

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

Del 20 de novembre de 2021 al 28 de maig de 2022 

Professor: Joan Munar Fiol 

(Anul·lat per manca de matrícula) 

 

- Curs de xeremies, tamborí i flabiol intermedi – Xtf2 (35 h) 

Del 20 de novembre de 2021 al 28 de maig de 2022 

Professor: Joan Munar Fiol 

 

- Curs de xeremies, tamborí i flabiol a Son Macià – Xtf3 (35 h) 

Del 22 de novembre de 2021 al 13 de juny de 2022 

Professor: Joan Munar Fiol 

 

Tallers de mateixes i ball de bot 

- Taller de mateixes Iniciació - MI (10 h) 

Del 13 d’octubre al 22 de desembre de 2021 

Professor: Miquel Vives 

 

- Taller de mateixes Intermedi - MIT (10 h) 

Del 13 d’octubre al 22 de desembre de 2021 

Professor: Miquel Vives 
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- Taller de mateixes Perfeccionament - MP (10 h) 

Del 14 d’octubre al 16 de desembre de 2021 

Professora: Maria Magdalena Barceló 

 

- Taller de mateixes Iniciació - MI (10 h) 

Del 2 de febrer al 6 d’abril de 2022 

Professor: Miquel Vives 

 

- Taller de mateixes Intermedi - MIT (10 h) 

Del 2 de febrer al 6 d’abril de 2022 

Professor: Miquel Vives 

 

- Taller de mateixes Perfeccionament - MP (10 h) 

Del 3 de febrer al 7 d’abril de 2022 

Professora: Maria Magdalena Barceló 

 

- Taller de ball de bot Intermedi – BBIT-2 

Del 5 d’abril al 24 de maig de 2022 

Professora: Francisca Vallespir 

 

 

SECCIÓ DE CULTURA 

 

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

 

- Solcar el desig. L’erotisme a la literatura catalana (10 h) 

 Del 12 de novembre al 10 de desembre de 2021 

  Coordinació: Catalina Quetglas Barceló i Joan Estelrich Llull 

 

- Sent els ocells? Quatre lectures atentes de Mercè Rodoreda (10 h) 

Del 4 al 26 de març de 2022 

Coordinació: Maria Palmer, Irene Zurrón, Catalina Mir i Llucia Serra 
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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 Indis 

Novembre de 2021 

Professor: Sebastià Riera Pocoví 

 

- Taller de la dansa dels Moretons 

Abril de 2022 

Professors: Sebastià Riera Pocoví i Catalina Sastre Seguí 

 

- Taller de la dansa dels Cossiers 

Maig de 2022 

Professor: Sebastià Riera Pocoví 

 

 

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

 

- Taller: Conec la Mulassa de Manacor   

Març de 2022 

Professor: Sebastià Riera Pocoví 
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3. MATRÍCULA 

3.1. CURSOS PER A ADULTS DADES ACTUALITZADES DE 2022 

Secció Curs Matrícula 

 A1-Benvinguda (Manacor) 13 

 A1-Benvinguda (Porto Cristo) 20 

LLENGUA 

CATALANA 

A2-1 19 

A2-2 (Porto Cristo) 14 

A2-3 21 

B1-1 18 

B1-2 22 

B1-B 18 

B2-1 23 

B2-2 (Porto Cristo) 14 

B2-3 (en línia) 20 

B2-4 19 

B2-5 (en línia) 14 

C1-1 17 

C1-2 20 

C1-3 (en línia) 25 

C1-4 17 

C1-5 18 

C1-6 (en línia) 11 

C2-1 16 

C2-2 (en línia) 15 

C2-4 (en línia) 18 

C2-6 22 

LA-1 17 

Projecte Conversam 202 

TOTAL 633 
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Secció Curs Matrícula 

INSTRUMENTS 

Curs de sons de pagès Iniciació (SpI) 11 

Curs de sons de pagès Intermedi (SpIt) 9 

Curs de xeremies, tamborí i flabiol Intermedi 

Manacor 
4 

Curs de xeremies, tamborí i flabiol a Son Macià 12 

TOTAL 36 

 

Secció Curs Matrícula 

BALLS 
TRADICIONALS 

Ball de bot Iniciació (BBI) 15 

Ball de bot Intermedi (BBIT) 17 

Taller ball de bot Intermedi (BBIT-2) 16 

Ball de bot Perfeccionament (BBP) 9 

Mateixes iniciació (MI) 14 

Taller mateixes iniciació (MI-22) 17 

Mateixes intermedi (MIT) 9 

Taller mateixes intermedi (MIT-22) 7 

Mateixes perfeccionament (MP) 13 

Taller mateixes perfeccionament (MP-22) 14 

TOTAL 131 

 

Secció Subsecció Curs Matrícula 

CULTURA 

Cicle de conferències amb 
crèdits de formació 

permanent 

Solcar el desig. L’erotisme a la 
literatura catalana 48 

Cicle de conferències amb 
crèdits de formació 

permanent 

Sent els ocells? Quatre lectures 
atentes de Mercè Rodoreda 59 

Cursos d’Història de 

Mallorca 

Història de Mallorca - De la 
prehistòria a la Mallorca 
medieval (HM1) 

27 

Història de Mallorca - De 
l’època medieval al segle 
XVIII (HM2) 

27 

Història de Mallorca - De la 
guerra de Successió a la fi de 
la dictadura (HM3) 

25 

Altres activitats Taller Els escenaris de les 
narracions. 

13 

TOTAL 192 
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3.2. CURSOS PER A CENTRES EDUCATIUS DE MANACOR DADES ACTUALITZADES DE 

2022 

Curs Centre Alumnes 

Les danses rituals 
de Manacor: 

Indis, Moretons i 
Cossiers 

(Educació Infantil) 

CC Sant Vicenç de Paül 43 

CEIP Jaume Vidal Alcover 48 

EI Sa Graduada 44 

CEI Sa Torre 24 

CC La Salle 50 

CEIP Mestre Pere Garau 16 

CEIP Simó Ballester 45 

CEIP Molí d’en Xema 72 

Aproscom 12 

Setmana cultural CP Es Canyar, 1r i 2n de Primària 103 

TOTAL 457 

 

Curs Centre Alumnes 

Conec la Mulassa 
de Manacor 

(2n de Primària) 

CC Sant Francesc 25 

CEIP Jaume Vidal Alcover 49 

CEI Sa Torre 25 

CC La Salle 46 

CEIP Molí d’en Xema 75 

CEIP Simó Ballester 36 

CC Sant Vicenç De Paül 23 

CEIP Ses Comes 22 

TOTAL 301 
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3.3. GRÀFICS 2022 

3.3.1. MATRÍCULA D’ALUMNES, PER SECCIONS, DEL CURS 2021-2022 

 

3.3.2. EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA, PER SECCIONS, EN ELS DARRERS QUATRE ANYS 
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3.3.4. NOMBRE DE DONES I HOMES MATRICULATS PER SECCIONS 2021-2022 

 

 

 

3.3.5. TOTAL D’ALUMNES 2021-2022 

 

 



19 

4. CICLE DE CONFERÈNCIES: SOLCAR EL DESIG. L’EROTISME A LA LITERATURA 

CATALANA 

 

OBJECTIUS 

• Conèixer l’erotisme com a gènere temàtic i la seva presència dins la literatura catalana al 

llarg del temps. 

• Conèixer com ha evolucionat l’expressió del desig al llarg de la història de la literatura 

catalana, especialment en el segle XX. 

• Identificar les veus minoritzades i observar com han plasmat i reivindicat la seva presència 

en la literatura eròtica. 

 

PROGRAMA 

El monogràfic pretén mostrar com el sexe i el desig eròtic s’han plasmat a la literatura 

catalana. El sexe, el joc del gaudi i el desig han tengut protagonisme al llarg del temps a les 

lletres catalanes cultes i populars. A més, analitzarem la presència de les sexualitats no 

heteronormatives i com ha evolucionat la seva forma de mostrar-se. 

 

Divendres 12 de novembre de 2021 a les 19 h 

«La pell quan plou. Tractament del desig en la poesia feta a Mallorca dels anys 70» 

Ponent: Pau Vadell, poeta i editor 

 

Divendres 19 de novembre de 2021 a les 19 h 

«Amors sense casa. Desitjos no normatius de la literatura catalana» 

Ponent: Sebastià Portell, escriptor. 

 

Divendres 26 de novembre de 2021 a les 19 h 

«Desig del present, plaer del futur» 

Ponent: Bel Olid, es dedica a la traducció i a l’escriptura. 
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Divendres 13 de desembre de 2021 a les 19 h 

«Quan ve sa dematinada sa poma cerca s’aucell. Sensualitat i erotisme a la literatura de 

tradició oral» 

Ponent: Caterina Valriu, especialista en literatura popular tradicional i professora de la UIB. 

 

 

Divendres, 10 de desembre de 2021 a les 19 h 

«Versar la pell. Un recorregut per poemes eròtics de la literatura catalana» 

Ponents: Víctor Leiva, guitarrista i compositor de Vers Endins i Glória Julià Estelrich, 

poeta i cantant de Vers Endins. 

 

Coordinació 

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

de Manacor i el Centre de Professorat de Manacor. 

• Catalina Quetglas Barceló i Joan Estelrich Llull, filòlegs i professor de llengua catalana. 

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

(xserra@cepmanacor.cat). 

  

Lloc de les sessions 

El curs és presencial a l’Escola Municipal de Mallorquí, passeig del Ferrocarril, 79, 07500 

Manacor. 

 

Dates 

Del 12 de novembre al 10 de desembre de 2021. 

 

Durada 

La durada del curs és de 10 hores. 

 

Destinataris 

Persones majors de 16 anys. Aquest curs està adreçat al públic en general i, en particular, al 

personal docent. Hi ha 25 places disponibles amb hores de formació permanent del 

professorat adreçades a docents. 

 

 

mailto:xserra@cepmanacor.cat
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Assistència 

L’assistència a cada una de les conferències és lliure i gratuïta. Cal reserva prèvia per correu 

electrònic al correu emm@manacor.org indicant a l’assumpte, el dia i el nom de la 

conferència. 

 

Preu 

El preu de la matrícula és de 25 € per les persones que vulguin obtenir hores de formació 

permanent del professorat. 

 

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 a 4 de les 5 sessions 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 10/12/21 al 14/12/21. 

 

Matrícula 

La matrícula s’ha de fer de forma telemàtica a la web www.escolademallorqui.cat del 28 

d’octubre a l’1 de novembre de 2021. Totes aquelles persones que vulguin obtenir crèdits 

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

del 28 d’octubre a l’1 de novembre de 2021. 

Posteriorment, del 3 al 8 de novembre de 2021, 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 3 al 8 de novembre de 2021 (carrer 

Major, 22 - 971 55 59 12). 

 

mailto:emm@manacor.org
http://www.escolademallorqui.cat/
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IMATGES DE LES CONFERÈNCIES 

 

 

Joan Estelrich Llull i Catalina Quetglas Barceló, coordinadors del cicle. 

 

 

Conferència «La pell quan plou. Tractament del desig en la poesia feta a Mallorca dels anys 70» de Pau Vadell. 



23 

 

Conferència de l’escriptor Sebastià Portell «Amors sense casa. Desitjos no normatius de la literatura catalana». 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferència «Quan ve sa dematinada sa poma cerca s’aucell. Sensualitat i erotisme a la literatura de tradició oral» 

de Caterina Valriu. 
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Recital «Versar la pell. Un recorregut per poemes eròtics de la literatura catalana» amb Víctor Leiva i Glòria Julià. 

 

VALORACIÓ DEL MONOGRÀFIC SOLCAR EL DESIG 

La valoració del cicle és molt satisfactòria. 

Han assistit de forma presencial, a cada una de les ponències, entre 45 i 50 persones de les 

quals 17 s’han inscrit al Portal del Personal a través del CEP per a l’obtenció d’hores de 

formació permanent. 

Les conferències s’han enregistrat i emès en directe i es poden visualitzar a través del canal 

de YouTube de l’Ajuntament de Manacor.  

A dia 15 de juny, els enregistraments acumulen una mitjana de 113 visualitzacions per 

conferència. 

Valoracions de les persones inscrites al CEP. 

-Continguts ben organitzats i molt interessants. 

-Ponents. La mirada al llenguatge poètic. El bagatge cultural del català i dels autors que 

publiquen en aquesta llengua des de la perspectiva amorosa/eròtica. El fet integrador i 

normalitzador de diverses sensibilitats sexuals. En definitiva, ampliació de la mirada que 

dona veu i lloc al feminisme, als col·lectius LGTBIQ i que ens dona permís per crear 

pensaments lliures i creatius. 

-Ha estat una formació que ha expandit els meus coneixements dins l'àmbit de la literatura 

catalana i més concretament, quant a continguts de sexe o desig eròtic. 

-Ha estat un monogràfic realment molt interessant. Una formació molt enriquidora. El 

nivell dels ponents i les xerrades. Molt ben escollits pel seus coneixements i formació. 

L’entusiasme vers una temàtica que semblava caiguda en oblit. 

-Ha estat un cicle molt interessant amb alguns ponents excel·lents. La familiaritat amb què 

ens tracten a l’Escola de Mallorquí és com estar a casa. 

-M'han agradat molt tots els ponents ja que tenien uns grans coneixements en la matèria. 
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5. CICLE DE CONFERÈNCIES: SENT ELS OCELLS? QUATRE LECTURES ATENTES 

DE MERCÈ RODOREDA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

1. Donar a conèixer aproximacions diferents a la literatura de Mercè Rodoreda que 

poden connectar amb els interessos de nous lectors. 

2. Reflexionar sobre l’estudi i el tractament que han rebut fins ara la figura i l’obra de 

Rodoreda. 

3. Aprofundir en l’anàlisi d’altres obres de Rodoreda més enllà de La plaça del 

Diamant. 

 

PROGRAMA 

Just seixanta anys després de la publicació de l’obra més coneguda de l’escriptora, La plaça 

del Diamant, la narrativa de Mercè Rodoreda (1918-1983) ja ha esdevingut, per la seva 

condició canònica, ineludible en l’estudi de la literatura catalana del segle XX. Per albirar 

més enllà d’aquella gran novel·la originalment titulada Un terrat a Gràcia, aquest monogràfic 

presenta quatre (re)lectures d’altres textos de l’autora igualment interessants, tot posant 

l’accent en qüestions com la construcció del subjecte i de la identitat, els conflictes 

familiars, les traïcions i el suïcidi. A més de donar a conèixer aquestes aproximacions al 

públic general i a la comunitat educativa en particular, el monogràfic aspira a esdevenir un 

espai de debat sobre les possibilitats didàctiques i interpretatives dels grans textos de Mercè 

Rodoreda. 

 

Divendres, 4 de març de 2022 a les 19 h 

«La mort i la primavera, un remordiment?» 

Maria Palmer, investigadora. 
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Divendres, 11 de març de 2022 a les 19 h 

«“Més val morir que viure lligat i presoner”. La representació del suïcidi a la narrativa 

rodorediana» 

Irene Zurrón, professora i investigadora. 

 

Divendres, 18 de març de 2022 a les 19 h 

«La traïció oculta. Cap a una lectura inferencial del recull Vint-i-dos contes» 

Catalina Mir, investigadora. 

 

Divendres, 25 de març de 2022 a les 19 h 

«Llegir Rodoreda des de la sociologia. Culpa, perdó i traumes familiars a Quanta, 

quanta guerra...» 

Llucia Serra, professora i investigadora. 

 

Dissabte, 26 de març de 2022 a les 12 h 

«El jardí i el mirall. Basat en fragments de l’obra de Mercè Rodoreda» 

Cesca Vadell, actriu, i Alícia Olivares, música i veu. 

 

COORDINACIÓ 

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

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

• Maria Palmer, Irene Zurrón, Catalina Mir i Llucia Serra, professores i 

investigadores. 

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

Manacor (xserra@cepmanacor.cat). 

  

 ASSISTÈNCIA 

 L’assistència a cada una de les conferències és lliure i gratuïta. 

Cal reserva prèvia a www.enviumanacor.cat 

 

LLOC DE LES SESSIONS 

El curs és presencial a l’Escola Municipal de Mallorquí, passeig del Ferrocarril, 79, de 

Manacor. 

 

mailto:xserra@cepmanacor.cat
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DATES 

Del 4 al 26 de març de 2022. 

 

DURADA 

La durada del curs és de 10 hores. 

 

DESTINATARIS 

Persones majors de 16 anys. Aquest curs està adreçat al públic en general i, en particular, al 

personal docent. Hi ha 25 places disponibles amb hores de formació permanent del 

professorat adreçades a docents. 

 

AVALUACIÓ 

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

cal complir els requisits següents: 

 • Haver-se inscrit, 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 a 4 de les 5 sessions 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 26/03/22 al 

 31/03/22.  

 

INFORMACIÓ 

Informació de dilluns a dijous de 10 h a 14 h als telèfons 971 83 49 83 / 662 32 03 83 i al 

correu electrònic emm@manacor.org. 

 

MATRÍCULA 

Totes aquelles persones que vulguin obtenir crèdits de formació primer han de fer la 

inscripció telemàtica a l’Escola Municipal de Mallorquí, del 10 al 15 de febrer de 2021. 

El preu de la matrícula és de 25 €. 

 

mailto:emm@manacor.org
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Posteriorment, del 16 al 20 de febrer de 2022, 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 a l’Escola Municipal de 

Mallorquí dins el termini establert, ha de formalitzar una altra inscripció al CEP de 

Manacor del 22 al 25 de febrer de 2022 (971 55 59 12 - cepmanacor@cepmanacor.cat). 

 

mailto:cepmanacor@cepmanacor.cat


29 

IMATGES DE LES CONFERÈNCIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Palmer, Irene Zurrón, Catalina Mir i Llucia Serra, coordinadores del cicle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferència «La mort i la primavera, un remordiment?» de Maria Palmer. 
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Conferència d’Irene Zurrón «“Més val morir que viure lligat i presoner”. La representació del suïcidi a la 

narrativa rodorediana». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«La traïció oculta. Cap a una lectura inferencial del recull Vint-i-dos contes» de Catalina Mir. 
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Conferència de Llucia Serra «Llegir Rodoreda des de la sociologia. Culpa, perdó i traumes familiars a Quanta, 

quanta guerra... » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectacle de l’actriu Cesca Vadell i la compositora i cantant Alícia Olivares «El jardí i el mirall. Basat en 

fragments de l’obra de Mercè Rodoreda». 
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VALORACIÓ DEL MONOGRÀFIC SENT ELS OCELLS? 

La valoració del cicle és molt satisfactòria. 

Han assistit de forma presencial a cada una de les ponències entre 50 i 60 persones 

de les quals 23 s’han inscrit al Portal del Personal a través del CEP per a l’obtenció 

d’hores de formació permanent. 

Les conferències s’han enregistrat i emès en directe i es poden visualitzar a través del 

canal de YouTube de l’Ajuntament de Manacor.  

A dia 15 de juny, els enregistraments acumulen una mitjana de 85 visualitzacions per 

conferència. 

Valoracions de les persones inscrites al CEP. 

- Una nova mirada de l'obra de Rodoreda. 

- Globalment puc dir que m'ha satisfet. Vaig cursar un seminari sobre Rodoreda a la 

Casa Museu Llorenç Villalonga i ja havia tengut ocasió de veure Francesca Vadell. 

La representació d'avui, però, acompanyada d'Alícia Olivares, extraordinària. 

Gràcies. 

- Un tipus de formació diferent, que aporta una nova visió sobre les possibles 

lectures i interpretacions de la icònica escriptora de literatura catalana Mercè 

Rodoreda. 

- La preparació de les ponents i l'interès que susciten els temes que han exposat. 

Amb tot, fan anar més enllà amb l'obra de Rodoreda. El tancament del curs ha estat 

excepcional, m'ha agradat molt. 

- Com a docent el què més destacaria és tenir present en tot moment la importància 

de la llengua catalana, l‘autora, la seva obra. 

- Les ponències han estat interessants, amb una nova revisió i perspectiva de 

literatura. 

- La qualitat del contingut de les ponents. 

- El rigor de les formadores i aquestes noves visions de l'estudi de l'obra de Mercè 

Rodoreda. També destacaria la darrera sessió amb la interpretació d'Alícia Olivares i 

Cesca Vadell, una actuació i representació excel·lents. 

- La senzillesa i a la vegada l'aprenentatge que m'ha aportat el curs. 
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6. TALLER DE LECTURA DE CONTES CURTS: ELS ESCENARIS DE LES 

NARRACIONS. 

Taller de lectura de contes curts de 12 hores de durada i guiat pel filòleg i escriptor Joan 

Manuel Homar que analitza la importància dels escenaris en el discurs narratiu. El taller 

s’ha duit a terme al Centre Cultural de Porto Cristo del 22 al 29 de juliol de 19 a 21 h. 

Aquest és el segon any que l’Escola aposta per dur a terme activitats als nuclis costaners del 

nostre municipi. En aquesta ocasió, es proposa l’activitat en el marc de les festes del Carme 

de Porto Cristo. Sis són els alumnes que han gaudit d’aquest taller de lectura i 

d’interpretació de discursos narratius. 

En quin escenari t’agradaria viure? Quina relació mantens amb l’espai on vius? Harmoniosa, conflictiva, 

indiferent? Com t’afecta? Ens farem aquestes mateixes preguntes en relació als personatges de les 

narracions. I parlarem de l’espai feliç, de l’espai d’intimitat, o de refugi... Parlarem dels no-llocs, també. I 

ens plantejarem qüestions com quina similitud hi ha entre una atrotinada sala de boxa d’un barri de 

València i un elegant hipòdrom de la Rússia tsarista. O entre una sala de cinema d’un barri novaiorquès i 

la tenda d’Aquil·les en el campament aqueu. Les similituds hi són, i en aquest curs intentarem descobrir-

les. Després de plantejar-nos la importància de l’espai narratiu, farem un brevíssim repàs als components de 

tota narració (història: esdeveniments, personatges, espai i temps; discurs: ordre, velocitat, distància, 

focalització, tipus de narrador). Finalment, analitzarem col·lectivament les narracions proposades: 

1. “Després de discutir” (Leonard Michels) [sala de cinema] 

2. “El festí de l’amor” (fragment) (Charles Baxter) [gossera] 

 3. “Gràcies per la propina” (fragment) (Ferran Torrent) [ring] 

 4. “Acció de gràcies” (fragment) (Richard Ford) [carretera secundària] 

5. “La Ilíada” (fragment) (Homer) [tenda del campament aqueu] 

6. “Retrobament” (John Cheever) [estació de tren] 

7. “Una bala al cervell” (Tobias Wolff) [oficina bancària] 

8. “Anna Karenina” (fragment) (Tolstoi) [hipòdrom] 

9. “Els morts”(fragment) (James Joyce) [habitació d’hotel] 

10. “El gran Gatsby” (fragment) (Francis Scott Fitzgerald) [sala d’una casa senyorial] 

11. “El quadern gris” (fragment) (Josep Pla) [pis de poble] 

12.“Temps de quaresma” (Baltasar Porcel) [casal familiar] 
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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). Aquest any, el CEIP Es Canyar ens va demanar col·laboració en la 

celebració de la seva setmana cultural dedicada a les danses de figura i rituals i així l’Escola 

va impartir un taller a l’alumnat de 1r i 2n de primària d’aquest centre. Així mateix, des 

d’Aproscom, ens demanaren poder impartir tallers a un grup d’usuaris. En conclusió, 

enguany, 10 centres del municipi han gaudit dels tallers inclosos a l’oferta educativa de 

l’Ajuntament de Manacor i 457 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. 

 

Cal remarcar que enguany hem pogut utilitzar els materials audiovisuals creats 

expressament el curs passat en el marc de la subvenció nominativa del Consell de Mallorca. 

Estam molt satisfets perquè les mestres i educadores que acompanyen aquests 457 infants 

que han pogut gaudir dels tallers ens han felicitat per la qualitat dels vídeos i n’han destacat 

la idoneïtat tant del format i de l’estètica com de l’adaptació dels continguts al perfil de 

l’alumnat de 5 anys. 
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INDIS 
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MORETONS 
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COSSIERS 
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8. ELS COSSIERS DE MANACOR 

Les Fires i Festes de Primavera 2022 tornaren a la presencialitat i a la normalitat i els 

Cossiers tornaren a ballar com sempre, pels carrers de Manacor i seguits per 

centenars de persones. 

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. 

El coordinador ha estat un any més Sebastià Galmés Miquel. 

 

8.2. 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, flabiols i tamborí, surten a ballar. 

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

divendres 27. 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’acompanyat i interpretat 

per les xeremies. L’itinerari duit a terme el dia del pregó pels cossiers va ser el següent: 
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Dia 5 de juny, dia de Cinquagesma, els Cossiers dansaren de nou pels carrers de Manacor i 

també, com cada any, ballaren dins l’Església de Nostra Senyora dels Dolors. 

 

Les persones encarregades de les ballades a les sortides dels Cossiers han estat: 

El dia del pregó: Sebastià Capó, Francesc Vanrell, Baltasar, Lau Puig, Cristian Izquierdo i 

Antoni Bassa, Joan Estelrich i Gràcia Puig. 

El dia de la festa del Sant Crist: Tomeu Llodrà, Estefania López, Joan Estelrich, Joan 

Xavier Gayà, Joan Miquel Truyols i Xavi Brunet, Lluís Forteza i Gràcia Puig. 
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8.3. XX CONCURS DE CARTELLS DELS COSSIERS 

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

Cartells dels Cossiers, 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. Enguany, s’han 

incorporat dues novetats amb l’objectiu d’incrementar la participació. La primera, la difusió 

del concurs, que ha partit d’un petit vídeo enviat a tots els centres escolars del municipi i 

demanant la seva difusió a través de les tutories, dels correus electrònics i de l’eina Google 

Classroom. La segona, l’augment de l’import del cartell guanyador de 100 a 400 euros. El 

resultat ha estat el cercat atès que enguany s’han presentat 31 cartells enfront als 9 cartells 

presentats l’any passat. 

Dilluns dia 30 de maig a les 17 h va tenir lloc a l’Escola Municipal de Mallorquí l’acte 

d’entrega dels premis del XX Concurs de Cartells dels Cossiers de Manacor. El batle de 

Manacor, Miquel Oliver, el regidor delegat de l’Àrea de Política lingüística, Sebastià Llodrà i 

els membres de la Comissió Permanent de l’Escola de Mallorquí van ser els encarregats de 

fer entrega dels premis al guanyador, Daniel Troya, i als dos finalistes, Miquel Veny i Lucía 

Díaz, tots tres alumnes de l’IES Mossèn Alcover. Els premis consisteixen en 400 € per al 

guanyador i 50 € per a cada finalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartell guanyador de Daniel Troya 
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El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha fet entrega del premi aquest dilluns horabaixa al 

guanyador del XX Concurs de cartells dels Cossiers de Manacor, Daniel Troya. El guardó 

té una quantia de 400 euros per al primer classificat en el concurs. El delegat de Política 

lingüística, Sebastià Llodrà i els membres de la Comissió Permanent de l’Escola de 

Mallorquí, Antònia Llodrà i Sebastiana Mascaró, han entregat els premis dotats amb 50 

euros als dos finalistes del concurs, Miquel Veny i Lucía Díaz. Els tres concursants 

premiats són alumnes de l’IES Mossèn Alcover. 

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha donat les gràcies als guanyadors i a tots el joves que 

han participat al concurs «per fer poble, i perquè participar en un concurs per difondre els 

Cossiers de Manacor és estimar Manacor i tot allò que ens defineix i ens fa ser qui som». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

9. LA MULASSA DE MANACOR 

9.1. SORTIDA DE LA MULASSA 2022 

Aquest any sí. Hem pogut veure de nou ballar la Mulassa pels carrers de Manacor el 

dia de la Crida, dia 18 de juliol i el 24 de juliol dia de l’Encamisada. Enguany hem 

recuperat la festa com era abans de la pandèmia i centenars de persones s’han 

aplegat per cantar-li i dir-li mulassa, mulassa! 

 Cal destacar que, enguany, s’ha obert a la ciutadania la participació als assajos i tres 

són les noves incorporacions com a mulasseres aquest 2022, Núria Martín García, 

Cati Sureda Parera i Joana Maria Ferrer Perelló. La resta de mulassers i mulasseres 

han estat Antoni Grimalt Brunet, Joaquin Sabater Romero, Lluís Forteza Llull,  

Antoni Nadal Fullana,, Petra Maria Llull Cabrer, Joan Miquel Truyols Mas, Maria 

Montserrat Amer Ribot i Sebastià Riera Pocoví que ha estat un any més el 

coordinador de la Mulassa de Manacor. 
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9.2. TALLER CONEC LA MULASSA DE MANACOR 

Aquest curs 2021-2022 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. Vuit escoles han sol·licitat l’activitat i 301 nins i nines 

han participat en els tallers. 
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10. RECONEIXEMENT DE MÈRITS 2022 

L’escriptora santanyinera Antònia Vicens i Picornell va rebre dimarts 7 de juny a les 19 h al 

Teatre de Manacor el Reconeixement de Mèrits 2022 que concedeix anualment l'Escola 

Municipal de Mallorquí de Manacor. Vicens ha estat elegida pel Ple de l’Escola de 

Mallorquí de l’Ajuntament de Manacor, a proposta del claustre del professorat, pel seu 

compromís amb la llengua catalana i l’aportació a la seva difusió en l'àmbit de la producció 

literària. 

L’Escola Municipal de Mallorquí, des de l’any 1976, concedeix 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. Antònia Vicens 

passarà a formar part del llistat de persones reconegudes amb el guardó com Guillem 

d’Efak, Francesc de Borja Moll, Maria del Mar Bonet, Aina Moll, Biel Majoral, Maria 

Antònia Oliver, Maria Magdalena Gelabert, Bernat Nadal, Josep Maria Llompart, entre 

moltes d’altres. 

Nascuda a Santanyí l’any 1941, Vicens va créixer exposada a una cultura eminentment oral, 

que la va dotar d’una llengua rica i viva que, com ella mateixa afirma, ha configurat la seva 

paleta de paraules, paraules de la terra i de la mar. 

L’any 1963 estudia català gràcies als cursos de l’Obra Cultural Balear, impulsats per 

Francesc de Borja Moll i va irrompre en la literatura catalana guanyant l’any 1968 el premi 

Sant Jordi amb la seva primera novel·la 39º a l’ombra, una obra molt crítica amb 

l’explotació turística i immobiliària de l’illa, 

Antònia Vicens és autora d’una sòlida i extensa obra narrativa. Ha publicat novel·les com 

‘Material de fulletó’ (1971), ‘La festa de tots els morts’ (1974/1982), ‘La santa’ (1980/1988), 

‘Quilòmetres de tul per a un petit cadàver’ (1981/1988), ‘Gelat de maduixa’ (1984),’Terra 

seca’ (1987), ‘Febre alta’ (1998), ‘Lluny del tren’ (2002), ‘Ungles perfectes’ (2007/2018) i 

‘Ànima de gos’ (2011/2019). Durant la darrera década s’ha consagrat a la poesia i ha 

enlluernat els lectors amb títols com ‘Lovely’ (2009), ‘Sota el paraigua el crit’ (2013), ‘Fred 

als ulls’ (2015), ‘Tot els cavalls’ (2017), ‘Si no dius fort el meu nom em condemnes per 

sempre’ (2020) i ‘Pare què fem amb la mare morta’ (2021). 

Al llarg de la seva obra, els temes que l’han acompanyada han estat la preocupació per la 

transformació de la nostra terra a causa del turisme massiu, l'explotació del territori amb la 
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consegüent pèrdua d'identitat, la condició de la dona i la lluita dels socialment desnonats 

per aconseguir la felicitat. 

Vicenç ha estat guardonada amb la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Cultura de la 

Generalitat, la Medalla d’Or de l’Ajuntament de Palma, la Medalla d’Or de l’Ajuntament de 

Santanyí i el Premi Josep M. Llompart de l’Obra Cultural Balear i, recentment, amb el 

Premi d’Honor de les Lletres Catalanes impulsat per Òmnium Cultural, entre d’altres. 

Amb aquest reconeixement l’Escola Municipal de Mallorquí reconeix tota una vida 

dedicada a la defensa de la llengua catalana, tota una vida d’activisme i convicció, tota una 

vida bolcada a estimar la nostra llengua i transmetre la seva riquesa, la seva bellesa i la seva 

força. 

L’acte oficial de lliurament va tenir lloc dimarts 7 de juny a les 19 hores al Teatre Municipal 

de Manacor. L'esdeveniment va comptar amb l'actuació dels actors Joan Toni Sunyer i 

Maria Antònia Salas i del músic Damià Timoner i amb la intervenció de l'escriptor i 

president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Sebastià Portell, i del batle de 

Manacor, Miquel Oliver. A l’acte hi assistiren 152 persones. 
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11. ALTRES ACTIVITATS I ACTES 

11.1. NADAL A L’ESCOLA 

11.1.1. CONCERT FAMILIAR D’ASTRONAUTES ESTRELLATS. 

L’Escola, conjuntament amb el Servei Lingüístic organitzà dia 18 de desembre del 2021 un 

concert adreçat a públic familiar amb l’objectiu de fomentar el consum de música i oci en 

llengua catalana. El grup d’animació Astronautes Estrellats fou l’encarregat de fer-nos 

ballar, cantar i riure en un acte molt divertit i al qual assistiren unes 150 persones. 

 
 

11.1.2. ESPECTACLE DE CIRC TÉNTOL 

L’endemà, dia 19 de desembre, i aquesta vegada en col·laboració amb el Centre de català de 

Manacor, l’Escola acollí l’espectacle de circ Téntol, de la Companyia Manipulats. Malgrat la 

lleu pluja, un centenar de persones van poder gaudir d’aquest espectacle sorprenent i 

creatiu. 
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11.1.3. COL·LABORACIÓ EN LA CAMPANYA DE DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA I TU, JUGUES EN CATALÀ? 
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11.1.4. REGALS DE L’ESCOLA AL PLE, COMISSIÓ PERMANENT I CLAUSTRE 

Per Nadal, l’Escola obsequià al professorat amb una novel·la de l’autor manacorí Tomeu 

Matamalas. Dos van ser els títols escollits de la producció literària de l’escriptor, La família 

Amat i Nova Esmirna. L’obsequi fou entregat pel Delegat de Política Lingüística Sebastià 

Llodrà en una trobada amb el Claustre durant la qual va recordar que, sense el professorat 

no hi ha Escola i que el present no és més que un símbol del reconeixement de l’Escola cap 

a la tasca del Claustre. 

L’Escola, conjuntament amb el Servei Lingüístic organitzà dia 18 de desembre del 2021 un 

concert adreçat a públic familiar amb l’objectiu de fomentar el consum de música i oci en 

llengua catalana. El grup d’animació Astronautes Estrellats fou l’encarregat de fer-nos 

ballar, cantar i riure en un acte molt divertit i al qual assistiren unes 150 persones. 
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D’altra banda, el Ple de l’Escola es reuní per Nadal i durant la sessió ens desitjàrem unes 

bones festes, brindàrem amb cava i férem entrega als assistents dels materials de creació 

d’imatge de l’Escola creats en el marc de la subvenció nominativa del Consell de Mallorca 

atorgada per al 2022: el calendari amb paraules en perill de caure en desús, bolígrafs de 

l’Escola i tassons amb la imatge de l’Escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. PARTICIPACIÓ EN 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 160è 

aniversari del seu naixement. L’Escola, com cada any hi va ser. quest dimecres s'han 

complert 160 anys del naixement d'Antoni Maria Alcover a Santa Cirga i Manacor ha retut 

homenatge al lingüista, escriptor, folklorista i arquitecte, apòstol de la llengua catalana. Com 

ja és tradició, l'Ajuntament de Manacor ha participat de l'ofrena floral que cada any se 

celebra en honor a mossèn Alcover a l'obelisc que duu el seu nom situat al cap del passeig 

de Na Camel·la. 

En el seu parlament, el batle de Manacor, Miquel Oliver, ha fet un prec als joves perquè no 

deixin "de tenir referents com Antoni M. Alcover, perquè són el reflex del qual hem estat, 

del que som i del que volem ser". L'acte, que ha estat presentat per l'exgerent de la 

Institució Pública Antoni M. Alcover i membre de l'equip directiu de l'Associació d'Amics 
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de la Institució, Magdalena Gelabert, ha comptat també amb la figura de Mossèn Alcover, 

interpretada per Joan Gelabert; la presidenta de l'Associació d'Amics de la Institució 

Alcover, Bàrbara Duran Bordoy, que ha recordat els finats Sebastià Sansó i Joan Barceló; la 

directora de l'Escola Municipal de Mallorquí, Margalida Rosselló; Mar Bel, de l'Associació 

d'Amics de l'Escola Municipal de Mallorquí; Maria Esperança Nicolau, presidenta de 

l'Associació d'Amics del Museu d'Història de Manacor, que han participat per primera 

vegada a l'acte; el director de l'IES Mossèn Alcover, Antoni Gayà; les representants de la 

família d'Alcover, Paula i Llucia Mesquida Rigo; el professor i alcoverista Gabriel Barceló 

Bover; i el director insular de Política Lingüística, Lluís Segura. 
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11.3. PROJECTE CONEGUEM MALLORCA 

 

Amb col·laboració amb l’Associació d’Amics de l’Escola Municipal de mallorquí, enguany 

hem posat en marxa un nou projecte que ens feia molta il·lusió. Coneguem Mallorca pretén 

recuperar les famoses i enyorades visites guiades o sortides culturals de l’Escola. Enguany, 

donada l’existència encara de restriccions a causa de la situació sanitària i per fer-ne una 

espècie de prova pilot, les sortides s’han adreçat a l’alumnat dels cursos d’Història de 

Mallorca de l’Escola. Cal dir que han estat tot un èxit. Entre 35 i 45 persones han assistit a 

cada una de les sis sortides. 
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11.4.  PARTICIPACIÓ EN LA MARATÓ DE CONTES DEL DIA DE SANT JORDI 

 

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

participà per segon any en la Marató de contes del dia de Sant Jordi organitzada per la 

Biblioteca Municipal de Manacor. L’Escola de Mallorquí acollí l’activitat Canta’m un conte, 

d’Arantxa Riera, adreçada, en un primer torn, a nadons de 0 a 18 mesos i, en un segon torn 

a infants d’entre 18 i 36 mesos.  
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11.5. BALLADA POPULAR 

 

Finalment, dissabte dia 30 d’abril, vàrem poder ballar junts després de tres intents fallits a 

causa de la pluja. Alumnes, professorat, balladors i balladores ho trobàvem a faltar. Una 

ballada espectacular amb l'Agrupació Sa Torre, Es Jai de Sa Barraqueta i amb els alumnes 

dels cursos de sons de pagès. 

La ballada es va fer al parc del molí d’en Beió a les 19 h.  
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11.6.  PARTICIPACIÓ EN LES JORNADES DE LLENGUA, ESCOLA I ENTORN: COMPARTIM 

EXPERIÈNCIES DE DINAMITZACIÓ ORGANITZADES PEL CEP DE MANACOR  

 

Fruit d’aquesta col·laboració i d’hores de feina conjunta i de converses, va sorgir la 

necessitat de dur a terme a Manacor unes Jornades sobre la situació actual de la nostra 

llengua i la tasca duita a terme pels centres educatius. El resultat, dos dies de conferències, 

taules rodones i d’experiències compartides al molí d’en Beió com a seu. Les jornades 

comptaren amb l’assistència de 63 persones. 

 

 

 

 

 

 



60 
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11.6.  PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA EN LES FESTES DEL CARME DE PORTO CRISTO: RAP 

A LA PLATJA 

 

Fa dos anys que l’escola de Mallorquí participa en les festes del Carme de Porto Cristo 

organitzant alguna activitat cultural i de promoció de la llengua. 

Aquest any, hem duit a terme un divertit taller de rap a la platja a càrrec de Rafel Swing. 

Aquesta activitat forma part del projecte cultural objecte de la subvenció nominativa que 

l’Escola rep del Consell de Mallorca. 
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11.7.  PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA EN LES FESTES DE S’ILLOT 

 

Per primer any, l’escola és present a les festes patronals de s’Illot i ho fa amb la interessant 

conferència de l’investigador rafel perelló sobre costums i lèxic dels pescadors de roquer. 

L’acte fou tot un èxit i hi assistires una cinquantena de persones. 
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11.8. TALLERS DE CONVERSA DEL CENTRE DE CATALÀ 

 

Des del curs passat, l’Escola Municipal de Mallorquí i el Centre de Català de Manacor hem 

posat en marxa el projecte Conversam del qual n’estam molt satisfets perquè aquests tallers 

de conversa suposen 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 matrícula és gratuïta. Magdalena Capó, 

tècnica del Centre de Català és l’encarregada de dirigir les sessions. És un projecte amb 

molta demanda i que està donant molt bons resultats. Aquest segon anys de funcionament 

dels tallers, 202 persones ha assistit a les sessions de conversa dels distints nivells enfront 

dels 60 alumnes que van tenir el curs passat. 
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11.9. PROJECTE A1 BENVINGUDA  

Enguany és el segon any d’aquest projecte conjunt dels Serveis Socials de l’Ajuntament de 

Manacor i 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 

sistema sanitari i educatiu. 

Està destinat, majoritàriament, a 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, 2021-2022, hem impartit 2 cursos d’A1, un a Manacor, a l’Escola 

Municipal de Mallorquí i una Porto Cristo, a la delegació de l’Ajuntament de Manacor amb 

un total de 33 alumnes. 
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12. ANNEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA D’ACTUACIÓ DEL PROJECTE 

CULTURAL DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE 

MALLORQUÍ OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ 

NOMINATIVA DEL CONSELL DE MALLORCA 

Novembre 2021 
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COMENTARI I AVALUACIÓ DEL PROJECTE CULTURAL DE L’ESCOLA 

MUNICIPAL DE MALLORQUÍ 

 

1. DIFUSIÓ DELS COSSIERS DE MANACOR 

 

Els Cossiers de Manacor és una de les danses rituals més antiga que es conserva a 

Manacor. Se n’ha conservat documentació escrita des del segle xviii fins a mitjan segle 

xx. Durant uns anys de trontollar s’aturaren de ballar i al 1981 es tornaren a recuperar. 

Des del 1990 l’EMM n’és la responsable, custodia els vestits, planifica els assajos i les 

sortides anuals dels Cossiers, organitza un concurs de Cartells dels Cossiers entre els 

centres de secundària del municipi i dona suport en qualsevol acte que tengui a veure 

amb aquesta dansa, declarada Festa d’Interès Cultural pel Consell de Mallorca l’any 

2015. 

Enguany, els Cossiers de Manacor han ballat dia 23 de maig a la missa del San Crist i 

dia 28 de maig dia del pregó de les Fires i Festes de primavera. 

En aquesta memòria es reflecteixen les quatre actuacions concretes que s’han duit a 

terme per difondre i donar a conèixer la dansa ritual dels Cossiers.  

 

Presentació i projecció del documental sobre els Cossiers de Manacor 

L’any passat en el marc d’aquesta subvenció, l’EMM va realitzar, editar i produir un 

documental inèdit sobre els Cossiers de Manacor. Al projecte cultural presentat al 2020 

s’havia planificat la presentació i projecció pública del documental per anunciar i 

convidar el poble a participar de les dues sortides anuals dels Cossiers de Manacor. Els 

Cossiers de Manacor no sortiren l’any 2020 i la presentació no es va poder fer al mes de 

maig a causa de l’estat d’alarma. 

 

Objectius: 

Presentar i mostrar en un acte públic la tasca d’elaboració d’un documental sobre els 

Cossiers de Manacor. 

Difondre la història i la trajectòria d’aquesta dansa ritual. 

Commemorar amb la celebració d’aquest acte que al 2020 va ser el 40è any que els 

Cossiers de Manacor surten a ballar pels carrers de Manacor ininterrompudament. 

Anunciar les dues sortides anuals dels Cossiers de Manacor. 
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Actuació 

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. Aquest documental es va realitzar i editar l’any 2020 

gràcies a la subvenció nominativa del Consell de Mallorca per a l’any 2020. Quasi 300 

persones van assistir a la projecció que donà l’inici a les Fires i Festes de Primavera 

2021.  

El director del documental, Joan Galmés, va agrair 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. 

Materials annexos: 

-Cartell promocional de la projecció 

-Imatges de l’acte de presentació. 

 

1.2.Tallers de danses rituals per a alumnat de 6è d’educació infantil. 

Amb l’objectiu de donar a conèixer les danses rituals i de figura del nostre poble entre 

els escolars del municipi, l’EMM durà a terme tallers de danses rituals adreçats al darrer 

curs d’educació infantil.  

Amb aquesta actuació, els escolars coneixeran una de les mostres més importants de la 

tradició i la cultura que ens identifica com a poble, les danses rituals.  

 

Objectius:  

Conèixer les danses rituals del nostre municipi.  

Valorar les danses rituals com a patrimoni identitari.  

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

Motivar les famílies i la societat en general a sortir al carrer per veure la dansa com a 

manera d’integració i coneixement del nostre patrimoni.  

Reforçar la normalització lingüística. 

 

Actuació 
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L’Escola de Mallorquí ha duit a terme aquests tallers amb l’objectiu d’ensenyar 

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

l’alumnat d’infantil (5 anys). Es tracta de 3 sessions per grup classe de 2 hores 

de durada cada sessió duites a terme en horari escolar al molí d’en Beió, seu de 

l’EMM durant els mesos de maig i juny.  

1a sessió: la Mulassa de Manacor.  

 2a sessió: la dansa dels Moretons.  

3a sessió: la dansa dels Cossiers.  

Durant aquests tallers, s’ha treballat la festa que emmarca la dansa, la seva 

història i tots els elements que s’hi relacionen: vestuari, cançons, jocs, música, 

ball, etc. Deu escoles del municipi han gaudit dels tallers i 386 són els nins i 

nines que han après a ballar les danses rituals de Manacor. 

 

Materials annexos: 

  -Imatges dels tallers 

 

1.3.Material didàctic audiovisual per als tallers de danses rituals. 

Des del moment que ens vam plantejar la realització dels tallers de danses rituals 

esmentats anteriorment, vam veure la necessitat de tenir un material audiovisual 

específic per al seu desenvolupament. Hem duit a terme la realització de 

materials audiovisuals dissenyats expressament per emprar com a material 

didàctic bàsic en l'execució de les sessions. Donat que els tallers estan adreçats a 

escolars de 6è d’educació infantil, es necessita un d’un material específic amb un 

plantejament didàctic concret. 

Per tant, en el marc d’aquesta subvenció, l’EMM ha editat i realitzat tres 

audiovisuals, un per a cada una de les danses rituals que s’ensenyen als tallers: 

moretons, indis i cossiers. 

 

Objectius:  

a) Ensenyar les danses rituals als escolars de 6è d’educació infantil del nostre 

municipi.  

b) Comptar amb una material audiovisual concret, dissenyat i creat 

específicament per als tallers de danses rituals.  
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c) Motivar els nins que assisteixen als tallers amb un material atractiu i adequat 

a la seva edat i al seu ritme d’aprenentatge.  

d) Reforçar la normalització lingüística. 

 

Actuació 

S’han dissenyat, realitzat i editat tres vídeos, sobre els indis, els moretons i els 

cossiers respectivament. Els audiovisuals s’han entregat a l’Escola dins el mes 

d’octubre com estava previst i es podran emprar en l’execució dels pròxims 

tallers de danses rituals. 

Estam molt satisfets amb el resultat final d’aquests materials audiovisuals en els 

quals hi ha treballat un equip multidisciplinari format per tècnics en 

audiovisuals, tècnics de so, pedagogs, assessors lingüístics, historiadors i 

especialistes en cultura popular. 

 

Materials annexos: 

 -Usb amb una còpia de cada un dels tres vídeos. 

 

1.4. Mascaretes Cossiers de Manacor 

Enguany, els Cossiers de Manacor han ballat dia 23 de maig a la missa del San 

Crist i dia 28 de maig dia del pregó de les Fires i Festes de primavera. A causa 

de la situació sanitària i les restriccions vigents, els Cossiers han ballat amb 

mascareta i, donat que es tracta d’una dansa ritual amb una vestimenta concreta, 

s’ha considerat convenient i adequat dissenyar i realitzar macaretes per als 

Cossiers de Manacor. 

 

Objectius: 

a)Adaptar les sortides dels Cossiers als requisits sanitaris i normatius de la 

situació de pandèmia que vivim. 

 b) Adequar la vestimenta tradicional i l’obligació de dur mascareta 

respectant l’estètica dels Cossiers. 

 

Actuació 

S’han dissenyar i confeccionar 30 mascaretes per a les persones implicades a les 

sortides: Cossiers (dos grups de 6), sonadors, coordinadors, antics Cossiers que 
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actuen de voluntaris col·laborant en el desenvolupament dels actes. Les 

mascaretes foren lluïdes pels Cossiers durant les dues sortides del 2021, 

diumenge dia 23 de maig, dia del sant Crist i divendres 28 de maig, dia del 

Pregó de Fires i Festes. 

Enguany, a causa de la COVID-19, el ball dels Cossiers es feu a quatre 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 

20.30 h al Parc Municipal en el marc del Pregó de Fires i Festes 

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

veure ballar els cossiers de nou. 

 

 

Materials annexos: 

 -Fotografies de les sortides dels Cossiers amb la mascareta. 

 -Imatge del disseny de la mascareta. 

 

2. GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE LA WEB I DE LES XARXES 

SOCIALS DE L’EMM I CREACIÓ DE CONTINGUTS. 

L'ús de les xarxes socials a l’EMM té per objectiu promoure continguts i notícies 

d'actualitat i serveis i recursos que ofereix l’Escola, així com dinamitzar la 

interacció amb l’alumnat i els usuaris dels nostres serveis.  

És voluntat de l’EMM millorar la seva presència a Internet i potenciar la 

interactivitat amb l’alumnat i amb els interlocutors i públic externs per a la quals 

cosa necessitam els serveis d’una persona o empresa que dugui a terme aquesta 

tasca durant sis mesos.  

Objectius 

projectes que s’hi duen a terme. 

educativa, les activitats culturals. 
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. Apropar l’Escola a tothom animant qualsevol persona 

que vulgui contactar-hi i donant-li una resposta propera, ràpida i adequada.  

Atendre les preguntes i els dubtes tant de l’alumnat actual com dels passats i 

futurs estudiants. 

En l’actualitat, l’EMM té presència a Facebook, Twitter, Instagram i Youtube. 

 

Tasques 

- Gestió de la web de l’EMM. Elaboració de continguts per publicar a la web 

amb les propostes d’actes, cursos, campanyes i conferències de l’Escola. Gestió 

de la llista de subscriptors 

-Elaboració de propostes innovadores per tal de dinamitzar els diferents canals 

socials.  

-Seguiment i escolta activa de dilluns a divendres de les comunicacions i 

converses generades als diferents perfils socials. 

-Donar atenció i resposta a tots els perfils socials en un termini màxim de 24 

hores a les consultes directes realitzades pels usuaris de les xarxes socials,  

-Assessorament, col·laboració i seguiment d’aquelles accions i/o campanyes on 

line realitzades per l’EMM i vinculades directament als canals socials  

-Valoració, assessoramenti seguiment d’accions  

-Estar al dia de l’actualitat en l’àmbit social media i informar-se sobre temes de 

la comunitat, llegir blogs, fòrums i monitoritzacions de canals on existeixin 

converses rellevants respecte interessos de l’EMM. 

 

Actuació 

L’Escola de Mallorquí ha contractat els serveis de l’empresa 24 PM, empresa 

especialitzada en estratègies de comunicació i màrqueting en línia, durant sis 

mesos amb una dedicació diària d’entre una i dues hores segons les necessitats 

de l’EMM. De maig a octubre, l’empresa 24 Pm amb coordinació amb la 

direcció de l’Escola ha duit a terme: 

 -La gestió les xarxes socials de facebook, instagram i Twitter de l’Escola i les 

ha adaptat a una imatge més actual. 

· Elaboració de propostes per dinamitzar les diferents xarxes socials. 

· Publicació de posts segons la necessitat comunicativa de l'EMM. 

· Creació i publicació d'històries segons l'interès i la necessitat de l’Escola i en 
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funció d’una planificació prèvia de l’oferta de cursos, tallers i actes culturals del 

l’Escola. 

 · Servei de fotografia per crear contingut propi i personalitzat. 

· Assessorament, col·laboració i seguiment d’aquelles accions i/o campanyes en 

línia realitzades per l’EMM i vinculades directament als canals socials com 

rodes de premsa, presentacions de cicles de conferències... 

· Realització de vídeos publicitaris per promocionar els de l'EMM. 

· Disseny gràfic: Disseny de peces gràfiques segons la campanya o comunicació 

d'interès pel públic. 

· Gestió de la reputació en línia.  

 

Materials annexos: 

 -Memòria de l’empresa 24 PM 

 

3. CREACIÓ I PROMOCIÓ D’IMATGE DE L’ESCOLA 

3.1. Tassons amb la imatge de l’EMM 

L’EMM al llarg de l’any organitza una sèrie d’actes que impliquen la utilització 

de tassons per acabar amb una mica de refresc: acte de Reconeixement de 

Mèrits, acte de recepció als Cossiers de Manacor, acte de recepció de la 

Mulassa, xocolatada de Nadal, festa de fi de curs, etc. Per tant, seria ideal 

disposar d’aquest material que alhora servís per obsequiar els assistents, que 

després reutilitzarien aquests tassons arreu i així contribuirien a la difusió de 

l’EMM. 

 

Objectius: 

Disposar d’un material propi de l’Escola per a qualsevol acte que s’organitzi que 

impliqui refresc. 

Promocionar la imatge de l’EMM. 

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

reutilitzable. 

Actuació: 

S’han dissenyat i produït 1.500 tassons reutilitzables amb la imatge de l’Escola 

Municipal de Mallorquí i els cursos, talles i serveis que ofereixen. Els tassons 

s’utilitzaran en tot acte organitzat per l’EMM i s’obsequiaran als assistents. 
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Materials annexos: 

 -Una mostra del tassó 

 -Disseny dels tassons 

 

3.2. Bolígrafs de l’escola Municipal de Mallorquí. 

L’EMM ofereix anualment un ampli ventall de cursos de llengua catalana per a 

majors de 16 anys estructurats en tres quadrimestres i de tots els nivells de Marc 

Comú Europeu  

(des d’A2 a LA) i en modalitat presencial i en línia. També ofereix tallers 

d’acolliment lingüístic en col·laboració amb els Serveis Socials de Manacor. Per 

tant, cada any centenars de persones aprenen la nostra llengua, milloren els seus 

coneixements i es preparen per a les proves per obtenir els certificats oficials. 

Per al desenvolupament dels cursos i tallers, l’Escola vol dissenyar i realitzar 

2000 bolígrafs per obsequiar l’alumnat, per emprar durant les classes i per fer 

publicitat i promoció de l’Escola i de les nostres dades de contacte. 

  

Objectius: 

a)Disposar d’un material propi de l’Escola per a l’alumnat. 

b)Promocionar la imatge de l’EMM. 

c) Fer públiques les dades de contacte de la institució. 

 

Actuació: 

S’han dissenyat i produït 2.000 bolígrafs estampats amb la imatge de l’EMM. 

Els bolígrafs s’obsequiaran a l’alumnat quan es matriculi als cursos i tallers. 

 

Materials annexos: 

 -Mostres dels bolígrafs, un de cada color 

 -Disseny dels bolígrafs 

 

3.3. Calendari del 2022 

Al projecte cultural presentat s’havia planificat dur a terme un calendari amb 

noms  

d’aliments de temporada relacionat amb elm es en concret. La intenció era donar 
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continuïtat a la campanya duita a terme al 2020 en el marc d’aquesta mateixa 

subvenció quan es va confeccionar un calendari del 2021 amb les paraules 

alvocat, colflori, fraula,arengada, xítxero, alfabeguera, síndria, nectarina, 

codonyat, cacauet, xampinyó, confitura . 

Durant el procés d’elaboració del calendari , tant la dissenyadora com la tècnica 

del Servei Lingüístic com la direcció de l’Escola hem valorat que continuar amb 

la mateixa proposta malgrat fos amb noms d’aliments diferents donava com a 

resultat un calendari massa semblant al de l’any passat i per tant podia crear 

confusió. 

Per aquest motiu, I per donar més força al projecte de difusió lingüística que es 

persegueix amb la realització del calendari s’han escollit 12 paraules pròpies de 

les Balears i que són paraules que es van perdent bé perquè s’utilitza més la 

forma central per desconeixement o per pensar que la nostra no és correcte, bé 

perquè directament s’usa el barbarisme. 

 

Objectius: 

Difondre la llengua catalana i la seva gran riquesa lèxica. 

Fomentar d’una manera lúdica el coneixement i l’ús del català i en concret de les 

formes pròpies de les Illes Balears. 

Sensibilitzar la societat de la gran riquesa de formes que presenta la nostra 

llengua. 

 

Actuació: 

S’han dissenyat i imprès 500 calendaris de paret de mida DIN A3, impresos a 4 

tintes, amb 13 pàgines, 12 de les quals tenen les paraules amb les seves 

etimologies. Els calendaris seran distribuïts dels calendaris pels bars del 

municipi de Manacor durant el mes de desembre. 

 

Materials annexos: 

 -Un exemplar del calendari 

 

4. DIFUSIÓ DE LA LLENGUA DE FORMA LÚDICA  

 

4.1.Taller de Rap en català 
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Al projecte cultural presentat havíem planificat la realització d’un taller de rap 

amb l’objectiu de difondre l’ús de la llengua catalana entre els nins de 8 a 12 

anys durant els mesos de juliol i agost.  

A l’hora d’organitzar el taller, valoràrem que la franja d’edat a la qual havia 

d’anar adreçat havia de ser de 10 a 14 anys perquè els tallers van tenir més 

demanda dins aquesta franja. 

D’altra banda, vam dur a terme dues sessions durant l’estiu, una al juliol i l’altra 

a l’agost però l’escassa demanda va fer que fos necessari replantejar les dates i 

les sis sessions restants s’han duit a terme de dia 25 de setembre a dia 30 

d’octubre. 

La idea d’aquest projecte és fomentar la reflexió i la comunicació mitjançant el 

rap i la seva composició lírica utilitzant la llengua catalana amb la finalitat 

d’expressar cadascú les seves idees de forma creativa i divertida.  

 

Objectius: 

a)Potenciar la vinculació del català amb el rap. 

b)Fomentar l’ús del català com a llengua de relació.  

c) Fomentar la capacitat expressiva en català per aconseguir un major domini de 

les habilitats lingüístiques. 

d)Aprendre a escriure una cançó de rap en català. 

e) Ritme i poesia per educar en valors lingüístics i culturals. 

 

Actuació: 

S’han duit a terme un total de 8 sessions de quatre hores de durada cada una. 

A les dues sessions de l’estiu assistiren un total de 16 nins i nines i a les sessions 

dels mesos de setembre i octubre, 13. 

L’experiència ha tengut molt bona valoració per part dels assistents i de les seves 

famílies i també per part dels mitjans de comunicació. Diverses publicacions 

n’han fet ressò i també el taller va sortir al programa de Notícies del cap de 

setmana d’IB3 televisió. 

 

Materials annexos: 

 -Vídeo promocional del taller de rap de l’Escola de Mallorquí (usb) 

 -Enllaç a notícies de premsa relacionades amb el taller de rap: 
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 https://www.dbalears.cat/cultura/cultura/2021/09/15/356497/escola-

municipal-mallorqui-enceta-nou-curs-amb-taller-rap-catala.html 

  

 -Cartell promocional del taller. 

 -Imatges de les sessions dels tallers de rap. 

  

  

El president del Ple de l’Escola 

 

Miquel Oliver Gomila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dbalears.cat/cultura/cultura/2021/09/15/356497/escola-municipal-mallorqui-enceta-nou-curs-amb-taller-rap-catala.html
https://www.dbalears.cat/cultura/cultura/2021/09/15/356497/escola-municipal-mallorqui-enceta-nou-curs-amb-taller-rap-catala.html
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1. DIFUSIÓ DELS COSSIERS DE MANACOR 

Presentació i projecció del documental sobre els Cossiers de Manacor 
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1.2.Tallers de danses rituals per a alumnat de 6è d’educació infantil. 
 

 

 

 



84 

 

1.4. Mascaretes Cossiers de Manacor 
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Miquel Sansó Ballester, director de comunicació de 24pm màrqueting amb dni 

41520499w, certifica que s’han realitzat els següents serveis per a l’Escola 

Municipal de Mallorquí durant els mesos de maig a octubre (6 mesos). 

 

Serveis que ha ofert 24pm màrqueting a l’Escola Municipal de Mallorquí durant els 

mesos de maig fins a octubre: 

Adaptació de les xarxes socials de l’’EMM a una imatge més actual. 

Elaboració de propostes per dinamitzar les diferents xarxes socials. 

Publicació de posts segons les necessitats comunicatives de l’EMM. 

Creació i publicació d’històries segons l’interès i la necessitat de l’Escola i en funció 

d’una planificació prèvia de l’oferta de cursos, tallers i actes culturals de l’Escola. 

Assessorament, col·laboració i seguiment d’aquelles accions i/o campanyes en línia 

realitzades per l’EMM i vinculades directament als canals socials com rodes de premsa, 

presentacions de cicles de conferències. 

Servei de fotografia per crear contingut propi, original i de qualitat. 

Creació d’un vídeo publicitari per a la campanya del taller de Rap impartit a l’EMM 

- Gravació d’un dia i postproducció de l’espot. 

Disseny gràfic: Disseny de peces gràfiques segons la campanya o comunicació d’interès 

pel públic. 

Gestió de la reputació en línia (atenció a l’usuari, gestió de comentaris negatius, etc). 

 

 

Signatura 
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3. CREACIÓ I PROMOCIÓ D’IMATGE DE L’ESCOLA 

3.1. Tassons amb la imatge de l’EMM 
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3.2. Bolígrafs de l’escola Municipal de Mallorquí. 
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4. DIFUSIÓ DE LA LLENGUA DE FORMA LÚDICA  

4.1.Taller de Rap en català 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 



91 

 

 

 


