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        Exposicions temporals             
 

 
«El marco de la vida». (Nadina Ahidar "Ridvan Flowers") 
Del 6 d’abril al 5 de maig de 2013. Sala 6 

Museu Sant Carles 

 
«L’escola d’un temps. 1900-1975» 
Fins al 7 d’abril de 2013 

Arxiu Museu de l’Educació de les Illes Balears-Ajuntament d’Inca. Casal de Cas 

Metge Cifre (Inca) 

 
«Noves Presències 2011» 
Fins al 13 d’abril de 2013 

Teatre de Sa Màniga de Cala Millor 

 
«Geoff MacEwan. Visitations» 
Fins al 14 d’abril de 2013 

Can Prunera Museu Modernista 

 

«Antoni M. Alcover, l’honor de les paraules» 
Fins al 19 d’abril de 2013 

Centre Cap Vermell de Capdepera (exposició produïda per la Vicepresidència de 

Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca) 

 

Eduardo Arroyo: « retratos y retratos» 
Fins al 18 de maig de 2013 

Museu Fundación Juan March 

 
«Pablo Picasso i La obra maestra desconocida d’Honoré de Balzac» 
Fins al 18 de maig de 2013 

Museu Fundación Juan March 

 

«Per bruixa i metzinera. La cacera de bruixes a Catalunya» 
Fins al 19 de maig de 2013  

Museu d’Història de Manacor 

 

«Mallorca i la interpretació del paisatge» 
Fins al 26 de maig de 2013 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 



 

«Torres i gratacels. De Babel a Dubai» 
Fins al 26 de maig de 2013 

CaixaFòrum Palma 

 

«Anglada en petit format» 
Exposició temporal (durada no determinada) 

CaixaFòrum Palma 

 

 

        Activitats infantils i familiars 
 

 
Dia de la família  
Visita guiada; reserva prèvia: visitas@fundacionjakober.org / 971 549 880 

Adults: 10 Є, menors de 18 anys: 5 Є, menors de 10 anys: gratuït 

Dissabtes, a les 11 h 

Dia obert 
Visites a la col·lecció «Nins» (conjunt de retrats infantils del s. XVI-XIX, declarat bé 

catalogat), el parc d’escultures i el jardí de roses. Entrada gratuïta  

Dimarts, de 9.30 a 12.30 h, i de 14.30 a 17.30 h  

Fundació Yannick i Ben Jakober – Museu Sa Bassa Blanca 

 

Activitats educatives 2013 
Visites, propostes didàctiques, rutes, tallers i altres activitats per a grups de primària, 

secundària, batxillerat, familiars i adults 

Més informació: 971 886 014 / info@cmvillalonga.cat / info@cmginard.cat / 

www.fundaciocasamuseu.cat. Reserves: http://www.activitatseducativessanostra.es  

Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet 

 

«Gran Prix Son Fornés 2013» 
Consta de tres proves que es realitzen en finalitzar les visites guiades al Jaciment i al 

Museu amb l’objectiu de repassar de forma divertida els coneixements apresos al llarg 

de l’estada a Son Fornés. 

El grup guanyador de cada visita forma part de la classificació del mes i els tres 

millors grups del curs acadèmic es troben a la gran final, que consta d’una gimcana 

talaiòtica al Jaciment, on es classifica el guanyador de l’edició. Activitat dirigida a 

alumnat de primària i secundària   

«Tallers experimentals»  
El passat al teu abast (durada 4 hores) 

Reproducció de restes arqueològiques 

Laboratori: fauna, ceràmica i restes vegetals 

Més informació: 971 644 169 / www.sonfornes.mallorca.museum / 

didactica@sonfornes.mallorca.museum 

Museu Arqueològic de Son Fornés 

 

«Tallers de Pasqua per a nins» 
Per a infants de 3 a 10 anys. Preus especials per germans i socis. Amb possibilitat de 

servei de guarderia i servei de menjador. Informació i reserva: 971 634 064 / 

musbcn@hotmail.com 

Del 2 al 5 d’abril de 2013, de 9 a 14 h  

Museu Balear de Ciències Naturals 



 
«Tallers de ciència per a famílies» 
«Calaix de sons +6». Dissabte 13 d’abril (11.30 i 18 h) i divendres 26 d’abril de 2013 

(18 h)  
«Feim de paleontòlegs +8». Divendres 12 d’abril (18 h) i dissabte 20 d’abril de 2013 

(11.30 i 18 h). Preu: 6 Є per família. Informació: 902 722 144 / 

www.lacaixa.es/ObraSocial    

CaixaFòrum Palma 

 

«Per a què serveix un museu?» 
Per a infants de 3 a 5 anys. Preu: 1 Є. Inscripcions: 971 908 201 

Dissabtes, 13, 20 i 27 d’abril de 2013, d’11 a 13 h 

Es Baluard 

 

«Història contada, història creada: Modernisme i modernitat. Palma al canvi de 
segle» 
Per a infants de 8 a 14 anys. Preu: 8 Є (entrada gratuïta per l’adult acompanyant) 

Reserva: 971 735 065 / castelldebellver@palma.es 

Dissabtes, 13 i 27 d’abril de 2013 (anglès/castellà), a les 11.30 h 

Castell de Bellver 

 
Activitats familiars de les exposicions de CaixaFòrum Palma: 
Visites en família a les exposicions. Divendres 19 d’abril (18 h) i dissabte 27 d’abril 

de 2013 (11.30 i 18) 

«Torres i gratacels +8». Visita dinamitzada a l’exposició 
«Espai educatiu +5». Taller on podreu construir les vostres pròpies torres i els 
vostres gratacels. Preu visita a l’exposició: 6 Є per família 

«Treu el cap per les finestres al món +6». Taller. Dissabte 13 d’abril (11.30 i 18 h) i 

divendres 26 d’abril de 2013 (18 h) 
Preu visita a l’exposició: 6 Є per família. Informació: 902 722 144 / 

www.lacaixa.es/ObraSocial    

CaixaFòrum Palma 

 

Sala de lectura: «Per bruixa i metzinera. La cacera de bruixes a Catalunya» 
L’exposició compta amb una sala de lectura amb contes, rondalles i novel·les infantils 

i juvenils centrats en temes de màgia i bruixeria. L’exposició és fins al 19 de maig de 

2013 

Museu d’Història de Manacor 

 

 

        Excursions, rutes i itineraris, viatges 
 

 

«Visita turística a la Mallorca prehistòrica i tradicional» 
Més informació: 971 644 169 / www.sonfornes.mallorca.museum /   

didactica@sonfornes.mallorca.museum 

Museu Arqueològic de Son Fornés 

 

«Pompeya, catàstrofe bajo el Vesubio», Centro de exposiciones Arte Canal, 
Madrid. (Visita a altres exposicions a Madrid) 
Sortida: dissabte,  a les 8 h. Tornada: diumenge, a les 19.15 h (arribada a Palma a les 

22.45 h). Preu: 230 € (amics del Museu de Mallorca o Museu de Manacor i socis del 



club de Sa Nostra, 220 Є). Inscripcions: Viatges el Corte Inglés, 971 723 028. 

Informació: 971 717 540 / 971 724 794 / amicsdelmuseu@dgcultur.caib.es  / 

info@amicsdelmuseudemallorca.com    

Dissabte 13 i diumenge 14 d’abril de 2013 

Museu de Mallorca 

 

 

        Música 
 

 

Concert d’Orgue 
Organista: Mn. Bartomeu Veny  

Dimarts 2 d’abril de 2013, 12 – 12.30 h 

La Seu 

 

Celebració del Dia Mundial de l’Autisme. Concert Benèfic APNAB 
Dimarts 2 d’abril de 2013, 20 h 

La Seu 

 

Concert: Orquestra Simfònica de Balears. «Festival de Primavera. Art Palma 
Brunch» 
Programa: Serguei Prokofiev Romeu i Julieta, suite. Josep Vicent, director 

Preu: 15 € pati, 10 € primer pis. Lloc: pati d’armes. Venda d’entrades: Musicasa 

conservatori, seu de l’OSIB i Castell de Bellver 

Dissabte 6 d’abril de 2013, a les 17 h 

Castell de Bellver 

 

 

        Vetllades culturals 
 

 

Diumenge de l’Àngel a Bellver 
Actuació de la Banda de Música de l’Almudaina, la Coral Bona Gent, Sa Boira i 

actuació castellera 

10.30 h. Funció extraordinària del taller històrico-teatral: «Història contada, història 
creada: Modernisme i modernitat, Palma al canvi de segle» 
Taller sobre la història de la ciutat de Palma que consta d’una visita guiada a partir de 

les sales dels segles XIX i XX del Museu d’Història de la Ciutat del Castell de Bellver 

i actuació teatral. Per a infants de 8 a 14 anys. Preu: 4 € per persona. Informació i 

reserva: 971 735 065 / castelldebellver@apalma.es 

Diumenge 7 d’abril de 2013 

Castell de Bellver 

 

Tasts gastronòmics: Ses Antigues Neules i Gelats Valls 
Preu: 2 Є (socis de l’OCB i usuaris inscrits a través de la pàgina 

http://anardetapes.cat/tasts, tindran l’entrada gratis). Informació i reserva: 971 729 

446 

Dijous 18 d’abril de 2013, a les 20 h 

Can Alcover 

 

 

 



 

        Cinema i projeccions 
 

 
«Sopars de cine: El evangelio según San Mateo» 
Preu: 25 Є (amics del Museu, clients i club de Sa Nostra: 22 Є). Informació i 

reserves: 971 717 540 / 971 724 794 / amicsdelmuseu@dgcultur.caib.es  / 

info@amicsdelmuseudemallorca.com    

Divendres 5 d’abril de 2013, a les 19 h 

Museu de Mallorca 

 
«Feim films: feim curts». Cicle temàtic de cine balear 
Entrada lliure. Aforament limitat. Informació dels curts: 

http://www.esbaluard.org/es/activitats/410/curtmetratges-de-lacib-i-lapaib  

Dimecres 17 d’abril de 2013, a les 19 h 

Es Baluard 

 
«ArtFutura a la carta» 
Entrada lliure. Capacitat limitada. Inscripció prèvia per a centres educatius: 971 908 

201 / difusio@esbaluard.org 

Cada dimarts o divendres (fins al 30 d’abril de 2013, horari a convenir) 

Es Baluard  

 

«Finestres al món» 
Projecció de curtmetratges. Places limitades. Informació i inscripció: 971 178 512 / 

www.laCaixa.es/ObraSocial    

Fins al 19 de maig de 2013 

CaixaFòrum Palma 

 

 

        Portes obertes, visites guiades 
 

 

Visita guiada 
Visites guiades els dijous de 9.30 a 13.30 h. Concertar a: 971 228 150 / 

fardeportopi@portsdebalears.com 

Far de Portopí 

 

Visita guiada  
Durada: 30 minuts. Visita per a un mínim de 5 persones i un màxim de 20. Punt de 

trobada: vestíbul d’entrada al castell. Reservar el mateix dia a l’oficina d’informació 

del primer pis del castell: 

Dilluns a dissabte: anglès, 11 h; castellà, 12.30 h 

Dimarts a divendres: català, 16 h 

-Visita guiada per a grups: 

Visita 1: castell de Bellver (60 minuts) 

Visita 2: torre de l’homenatge (60 minuts)  

Idiomes: català, castellà i anglès. Mínim de 10 i màxim de 20 persones (torre de 

l’homenatge, màxim 15 persones). Punt de trobada: porta d’accés al castell. 

Informació: 971 735 065 / castelldebellver@palma.es 

Castell de Bellver 

 



Visites guiades, rutes i itineraris a demanda 
Visites guiades, visites dinamitzades o visites combinades amb altres equipaments 

culturals de l’entorn a les Cases Museu Llorenç Villalonga, a Binissalem, i Pare 

Ginard, a Sant Joan, i rutes i itineraris guiats per espais lligats amb els autors. 

Informació d’activitats i reserves: 971 886 014 / info@cmvillalonga.cat / 

info@cmginard.cat / http://www.fundaciocasamuseu.cat/    

Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet 

 

Visita guiada al Jaciment i al Museu de Son Fornés 
Els darrers dissabtes de cada mes, a les 10 h al Museu 

Més informació: 971 644 169 / www.sonfornes.mallorca.museum / 

didactica@sonfornes.mallorca.museum 

Museu Arqueològic de Son Fornés 

     

Visites guiades dirigides a persones majors de 60 anys 
Activitat gratuïta. Inscripció: 971 908 201 / difusio@esbaluard.org 

Dimecres 10, 17 i 24 d’abril de 2013  

Es Baluard  

 

«Les veus de Bellver» 
Visita nocturna al Castell de Bellver, recreant passatges de la seva història, guiada per 

Carlos Garrido. Funcions concertades fora de les sessions programades per a grups. 

Preu: 10 €. Informació i inscripció 971 735 065 / castelldebellver@palma.es  

Divendres 19 d’abril de 2013, a les 21 h i a les 23 h 

Castell de Bellver 

 

Visita guiada: «Per bruixa i metzinera. La cacera de bruixes a Catalunya» 
Dissabte 20 d’abril de 2013, a les 18.30 h 

Museu d’Història de Manacor 

 

Jornada de portes obertes 
Amb motiu de la festivitat de Sant Marc, patró del Castell de Bellver 

Dijous 25 d’abril de 2013, de 8.30 a 20 h 

Castell de Bellver 

 

 

        Peça del mes 
 

 

Cartilla escolar de la Circulación 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=103&cont=55517  

AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) 

 

Cap de pantera en bronze 
http://www.museuarta.com/  

Museu Regional d’Artà 

 

Santa Bàrbara 
http://www.museomilitarsancarlos.com/#!actualidad/vstc2=pieza-del-mes  

Museu Sant Carles 

 

 



Panells de rajoles modernistes 
A càrrec de Roser Ramos, docent i historiadora d’art. Activitat gratuïta. Informació i 

reserves: 971 717 540 / 971 724 794 / amicsdelmuseu@dgcultur.caib.es  / 

info@amicsdelmuseudemallorca.com    

Dimecres 17 d’abril de 2013, de 17.30 a 18.30 h 

Museu de Mallorca 

 

 

        Formació, conferències i presentacions de llibres 
 

 

«Les claus de la cultura vertical:» 
«El somni del gratacel europeu». Dimarts 9 d ‘abril de 2013, a les 19.30 h 

«Les vil·les de l’aire». Dimarts 16 d’abril de 2013, a les 19.30 h 

«Arquitectures del cel». Dimarts 23 d’abril de 2013, a les 19.30 h 

«Per què en vertical?». Dimarts 30 d’abril de 2013, a les 19.30 h 

Preu: 4 € per conferència. Informació: 902 722 144 / www.lacaixa.es/ObraSocial    

CaixaFòrum Palma 

 

XI curs de l’aula d’humanitats. «La filosofia grega i el seu vessant pràctic:» 
«Aristòtil i la passió pel coneixement». Dimecres 10 d’abril de 2013, a les 19.30 h 

«La virtut aristotèlica: ètica i política». Dimecres 17 d’abril de 2013, a les 19.30 h 

Preu: 4 € per conferència. Informació: 902 722 144 / 971 172 692 / 

www.lacaixa.es/ObraSocial / www.seec-balears.com 

CaixaFòrum Palma 

 

XVII curs de pensament i cultura clàssica: filosofia i política. «Aristòtil i la 
educació del ciutadà» 
Preu: 40 €. Places limitades. Informació: 902 722 144 / 971 172 692 / 

www.lacaixa.es/ObraSocial / www.seec-balears.com  

Divendres 12 d’abril de 2013, a les 19.30 h 

CaixaFòrum Palma 

 

XVII Curs Internacional de Museografia Científica 
Preu: 200 € (preu reduït: 140 €). Inscripció i informació: www.laCaixa.es/ObraSocial 

/  93 212 60 50 / icosmobcn@fundaciolacaixa.es. Places limitades. Servei de 

traducció simultània a l’anglès i al castellà 

Del 22 al 26 d’abril de 2013  

CosmoCaixa Barcelona 

 

«De la paraula a la música. Metamorfosi en les arts:» 
«La Bíblia com a font dramàtica de primer ordre». Dilluns 22 d’abril de 2013, a 

les 19.30 h 

«El mite de Don Joan». Dilluns 29 d’abril de 2013, a les 19.30 h 

Preu: 4 € per conferència. Informació: 902 722 144 / www.lacaixa.es/ObraSocial    

CaixaFòrum Palma 

 

Premis i beques «Pilar Juncosa i Sotheby’s 2013» 
Data límit de presentació de candidatures: 31 de juliol de 2013 

Consulteu les bases a: http://miro.palmademallorca.es / 971 701 420 

 

 



 

 

 

Per qualsevol informació o suggeriment, podeu contactar amb nosaltres a través 
del correu electrònic museus@conselldemallorca.net 


