
Programa
Dijous, 29 de novembre de 2012 

15.30 h.
Rebuda dels participants.

16 h.
Inauguració del curs

16.30 h.

«La Institució Pública Antoni M. Alcover: 
patrimoni i projecció». 
A càrrec de Maria Magdalena Gelabert 
(Institució Pública Antoni M. Alcover).   

«La Casa Museu Pare Ginard: 
patrimoni i projecció». 
A càrrec de Carme  Castells 
(Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, 
Pare Ginard i Blai Bonet).

«L'espai Mar i Terra: centre de cultura 
popular de Palma». 
A càrrec de Joana Domenge 
(Federació de Música i Balls de Mallorca) 
i Miquel Sbert (Grup de Recerca 
en Etnopoètica de les Illes Balears).

17.30 h

«CanPop (Cançoner Popular) i els internautes: 
una mar de cançons per  navegar». 
A càrrec de Joan Borja (Universitat d'Alacant).

«El Cançoner 2.0: tecnologia al servei 
del Cançoner Popular de Mallorca».  
A càrrec de Carme Castells i 
Joana Maria Serra 
(Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, 
Pare Ginard i Blai Bonet).

«Revista Caramella: 
divulgació de la cultura popular i tradicional». 
A càrrec de Joana Domenge 
(Federació de Música i Balls de Mallorca) 
i Miquel Sbert 
(Grup de Recerca en Etnopoètica de les Illes Balears).

19 h.
«El Diccionari català-valència-balear: 
digitalitzar el patrimoni de la llengua». 
A càrrec de Joan Melià (UIB).

«Gloses en xarxa».  
A càrrec de Mateu Matas «Xurí» (UIB).

20 h.
Combat de glosadors entre Mateu Matas «Xurí» i 
Maribel Servera.

Divendres, 30 de novembre

10 h.
«RondCat: el cercador de la rondalla catalana». 
A càrrec de Carme Oriol 
(Universitat Rovira i Virgili de Tarragona).

«BiblioFolk: el repertori biobibliogràfic 
de la literatura popular catalana en línia». 
A càrrec d'Emili Samper (Arxiu de Folklore-
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona).

12 h.

«El Grup d’Estudis Etnopoètics: 
recerca i difusió on line». 
A càrrec de Caterina Valriu (UIB) i Emili Samper 
(Universitat Rovira i Virgili de Tarragona).

«L’edició crítica de les rondalles d’Alcover: 
entre el paper i els píxels». 
A càrrec de Jaume Guiscafrè (UIB).  

15.30 h. 

«Dels webs de georeferenciació literària 
als projectes educatius digitals i en xarxa». 
A càrrec d'Alexandre Bataller 
(Universitat de València). 

«Llegendes de castells: un web de llegenda». 
A càrrec d'Irene Zurrón,  Laura Vilamajor 
i Martina Tous (Universitat de les Illes Balears).

«L'aprofitament de les TIC en la recerca: 
les rondalles no documentades i el RondCat». 
A càrrec de Vicent Vidal (Universitat d'Alacant). 

«Passejada virtual per altres recursos en xarxa». 
A càrrec de Margalida Coll 
(Grup de Recerca en Etnopoètica de les Illes Balears). 

Dissabte, 1 de desembre

10 h.

Ruta literària per diversos indrets de Palma 
vinculats a Antoni M. Alcover i al llegendari. 

Visita a l’exposició 
«Antoni Maria Alcover: l'honor de les paraules».



Matrícula
Places limitades.
Sol·licitats 1.5 crèdits de lliure configuració. 
També es lliurarà un certificat d'aprofitament 
al curs de 15 hores, sempre que les persones 
matriculades assisteixin a un mínim 
del 80% del curs.

Preu: 
15 euros (matrícula)
60 euros per a l'alumnat de les universitats 
d'Alacant, València i Tarragona 
(inclou matrícula, passatge d'avió, allotjament 
i dinar de divendres dia 30 de novembre).
Els estudiants de la UIB que acullin l’allotjament 
d’un estudiant de fora tenen la matrícula i el dinar 
del divendres dia 30 gratuïts.

Per formalitzar la matrícula, primer s'ha d'efectuar 
l'ingrés de 60 o 15 euros a SA NOSTRA 
2051 0151 62 1070007694. 
Referència de l'ingrés: 
V Curs Cultura Popular i nom i cognoms 
de la persona que s'inscriu. 
Després s'ha d'enviar per correu electrònic 
el justificant de l'ingrés a l'adreça c.valriu@uib.cat, 
juntament amb les dades personals 
(nom i cognoms, document d'identitat, 
universitat de procedència i telèfon).

Ho organitza: 
Grup de Recerca en Etnopoètica de les Illes Balears

Ho patrocina: 
Càtedra Alcover-Moll- Villangómez (UIB).  

Hi col·laboren: 
Institució Pública Antoni M. Alcover i 

Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, 
Pare Ginard i Blai Bonet.


