SECCIÓ DE MUSEUS I BELLES ARTS (Vicepresidència
de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca)

CASA MUSEU DEL PARE GINARD

Exposició Descobreix els museus
Del 18 de maig a l’1 de juny
Exposició que té com a objectiu presentar les funcions dels museus, quins
són els principals centres museístics que hi ha a Mallorca i altres aspectes
de la seva gestió. És una mostra itinerant que es posa a l’abast de tots els
museus i centres culturals que vulguin acollir-la temporalment.

Divendres, 18 de maig: portes obertes de 17 a 20 h. A les 18 h, visita guiada.

Centre Cultural la Misericòrdia – Edifici multiusos
Pl. de l’Hospital, 4, 3a Planta
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 h; dimecres de 16.30 a 20 h

Casa Museu Dionís Bennàssar

Museu Bíblic

C/ de Roca, 14, Pollença
971 530 997
www.museudionisbennassar.com
info@museudionisbennassar.com
Horari: de dimarts a diumenge, de 10.30 a 13.30 h
Preus: 2 €. Nins menors de 13 anys, gratuït
Divendres, 18 de maig, el museu obsequiarà els visitants amb una
reproducció de Dionís Bennàssar

MUSEU DE POLLENÇA
C/ de Guillem Cifre de Colonya, s/n, Pollença
971 531 166
museu@ajpollenca.net
Horari: de dimarts a diumenge, de 10.30 a 13 h, diumenge i dilluns tancat
Divendres, 18 de maig, jornada de portes obertes.
Taller «Dibuixar amb llum», per a infants de 7 a 12 anys (2 h aprox.)
Del 15 al 18 de maig, de 10 a 14 h.
Activitats gratuïtes. Places limitades. Inscripcions: 971 53 11 66 /
museu@ajpollenca.net

MUSEU BÍBLIC
DL PM 435 - 2012

Edita i coordina:

C/ del Seminari, 4, Palma
971 213 100
Horari: visites concertades i guiades per a grups i individuals. Consultes
d’investigació. Entrada lliure.
Divendres, 18 de maig, jornada de portes obertes de 17 a 20 h.

C/ de Socies, 7, Sant Joan
971 526 672, 971 886 014
www.cmginard.cat
info@cmginard.cat
Horari: divendres i dissabtes, de 16 a 20 h. Per a visites fora de l’horari
habitual, telefonau al 971 886 014 / 971 526 672

Can Prunera Museu Modernista
C/ de la Lluna, 86 i 90, Sóller
971 638 973
http://canprunera.com
museu@canprunera.net
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de febrer, de 10.30 a 18.30 h, dilluns, tancat.
De l’1 de març al 30 de setembre, de 10.30 a 18.30 h, obert cada dia.
Diumenge, 13 de maig, de 10.30 a 18 h, jornada de portes obertes
(museu i exposició «Fum i Art»)
Divendres, 18 de maig, de 10.30 a 18 h, entrada gratuïta. 19.30 h,
conferència «El paper dels museus a les xarxes socials», a càrrec
de la Dra. de la UIB, Miquela Forteza.
Dissabte, 19 de maig, a les 11.30 h, visita guiada a l’exposició
«Fum i Art». Cal inscripció prèvia. Preu: 3 €

FUNDACIÓ COLL BARDOLET
C/ de Blanquerna, 4, Valldemossa
971 612 983
www.fccollbardolet.org
info@fccollbardolet.org
Horari: novembre a març, de dilluns a dissabte, de 10 a 16 h; diumenges
i festius, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h; abril a octubre, de dillus a dissabte,
de 10 a 14 h i de 15 a 19 h; diumenges i festius, de 10 a 20 h. Entrada
gratuïta
Dissabte, 19 de maig, a les 11 i a les 12 h, visita a l’estudi del pintor.

DIA
INTERNACIONAL
DELS

MUSEUS
2012

«Museus en un món canviant.
Nous reptes, noves aspiracions»

El Dia Internacional dels Museus se celebra a tot el món des de
1977, sota l’impuls del Consell Internacional dels Museus (ICOM).
Avui dia, el món canvia més ràpid que mai. Les noves tecnologies porten noves idees, gigabytes d’informació, notícies sobre
un clima que es torna cada cop més inestable. Tot això es retransmet pels mitjans de comunicació social, cosa inimaginable fa pocs anys. En aquest context, els museus moderns han
de lluitar per fer-se escoltar.
ACTIVITATS DEL DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS

MUSEU SA BASSA BLANCA – FUNDACIÓ YANNICK I
BEN JAKOBER
Finca de sa Bassa Blanca, camí del Coll Baix, s/n, es Mal Pas, Alcúdia
971 546 915 / 971 549 880 / 900 777 001
www.fundacionjakober.org
visitas@fundacionjakober.org
Horari: dimarts, de 9.30 a 12.30 h i de 14.30 a 17.30 h (gratuït, només
exposició «Nins» i parc d’escultures); dijous, de 10 a 12 h (gratuït només
enteixinat); de dimecres a dissabte, visites guiades amb cita prèvia a les
11 h i a les 15 h. Diumenges, dilluns i festius tancat. Totes les visites
inclouen el parc d’escultures i, en primavera, el jardí de roses.
Dissabte, 19 de maig, d’11 a 17 h, jornada de portes obertes.
Activitats: Concurs de màscares (per a infants de 5 a 16 anys).
Informació i bases: www.fundacionjakober.org
Espais que es poden visitar: exposició «Nins» (més de 150 retrats
d’infants del S. XVI al S. XIX, part de la col·lecció declarada Bé Catalogat
del Patrimoni Històric); Sokrates (obres d’artistes com Miquel Barceló,
màscares antigues i peces d’Àsia i Àfrica, amb l’esquelet fossilitzat d’un
rinoceront llanut o una cortina de Swarovski de 7x4 m), parc d’escultures
(figures monumentals de granit), i jardí de roses (més de cent varietats).

MUSEU REGIONAL D`ARTÀ
C/ de l’Estel, 4, Artà
971 829 778
museu@arta.cat
Horari: dimarts a diumenge, de 10 a 18 h; dilluns tancat.
Reobertura del museu amb les exposicions:
«La darrera comunitat de la prehistòria Balear» (exposició permanent)
«Mostra de la col·lecció d’art municipal d’Artà» (exposició temporal)
Inauguració: divendres, 18 de maig a les 19.30 h.

AMEIB (Arxiu i Museu de l’Educació de les
Illes Balears)
C/ del mestre Torrandell, 59, Inca
971 504 279
ameib@dgoifp.caib.es
Horari: dilluns a divendres, de 9 a 14 h; dissabte i diumenge, tancat.
Divendres 18 de maig, visites guiades, amb inscripció prèvia al 971 50 42 79
/ ameib@dgoifp.caib.es (entrada lliure).

FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLALONGA

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE SON FORNÉS

MUSEU DE MALLORCA

C/ de Bonaire, 25, Binissalem
971 886 014 / 971 886 556
www.cmvillalonga.cat
info@cmvillalonga.org
Horari: de dimarts a divendres, de 10 a 14 h; dimarts i dijous, de 16 a 20
h; dissabtes, de 10 a 13 h. Diumenges i festius, tancat. Per a visites fora
d’aquest horari, contactau al 971 88 60 14.

Molí d’es Fraret, C/ d’Emili Pou, s/n, Montuïri
971 644 169
www.sonfornes.mallorca.museum
didactica@sonfornes.mallorca.museum
Horari: març-octubre, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h; novembre-febrer,
de 10 a 14 h. Horabaixes només visites concertades. Obert tots el dies
excepte els dissabtes i diumenges horabaixa, dilluns tancat.

Seu provisional: C/ de la Concepció, 12, Palma (Centre de Cultura Sa Nostra)
971 717 540 / 971 729 794
www.facebook.com/MUSEUDEMALLORCA
museudemallorca@dgcultur.caib.es
Horari: de dilluns a divendres, d’11 a 20h. Dissabtes, d’11 a 14 h.
Dissabtes horabaixa i diumenges, tancat.

Divendres, 18 de maig, jornada de portes obertes de 17 a 20 h. A les 18 h,
visita guiada.
Dissabte, 19 de maig, a les 11 h, activitat familiar: «Un passeig per la
infantesa». Per a famílies amb infants entre 6 i 12 anys.
Inscripció: 971 88 60 14 /info@fundaciocasamuseu.cat
Lloc: jardí de Can Sabater - Casa Museu Llorenç Villalonga.

Divendres, 18 de maig, de 10 a 14 h, i de 16 a 19 h, jornada de portes
obertes.
Activitats: 20 h, activitat nocturna al jaciment arqueològic: «Del passat al futur» (recreació teatral de la vida d’un poblat talaiòtic amb ambientació musical). Actuació final d’un conjunt de percussió afrollatina. En finalitzar l’acte hi
haurà un tiberi. Per a tot el públic. Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia.

MUSEU D’HISTÒRIA DE MANACOR – Torre dels
Enagistes

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ

Ctra. de Cales de Mallorca, km. 1.5, Manacor
971 843 065 / 971 849 102
http://museu.manacor.org
museu@manacor.org
Horari: de dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 19.30 h. Diumenges,
de 10.30 a 13 h. Dimarts tancat
Divendres, 18 de maig, de 9.30 a 14 h, tallers per a escoles: «Descobreix
les plantes de la Torre dels Enagistes», «Antiguitat i globalització», «La
càpsula del temps» i tallers de gravats i d’estructures hidràuliques.
20 h. Lectura dels relats i lliurament de premis als guanyadors del
concurs Bacus de Literatura Fantàstica. Distinció socis d’honor 2011 per
a l’Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor.
21 h. Sopar per als socis de l’Associació d’Amics del Museu.
Inscripció: 971 843 065

C/ de Saridakis, 29, Palma
971 701 420
http://miro.palma.cat
info@fpjmiro.org
Horari: hivern (16.09/15.05) de dimarts a dissabte, de 10 a 18 h;
diumenges i festius, de 10 a 15 h. Estiu (16.05/15.09), de dimarts a
dissabte, de 10 a 19 h; diumenges i festius, de 10 a 15 h. Dilluns tancat
Divendres, 18 de maig, de 10 a 19 h, jornada de portes obertes.

MUSEU DIOCESÀ DE MALLORCA
C/ del Mirador, 5, Palma
971 723 860
www.bisbatdemallorca.com/ser_museu_menu.php
Horari: de dilluns a dissabte, de 10 a 14 h; diumenges i festius, tancat.
Divendres, 18 de maig, jornada de portes obertes.

MUSEU FUNDACIÓN JUAN MARCH

Museu d’Història de la Ciutat – Bellver

C/ de Sant Miquel, 11, Palma
971 713 515
www.march.es
museopalma@march.es
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 18.30 h; dissabtes de 10.30 a 14 h;
diumenges i festius, tancat. Entrada lliure.

C/ de Camilo José Cela, s/n, Palma
971 735 065
www.tacostamlacultura.cat
castelldebellver@a-palma.es
Horari: dilluns, de 8.30 a 13 h. De dimarts a diumenge: novembre,
desembre, gener i febrer de 8.30 a 17 h; setembre, octubre, març i abril
de 8.30 a 18 h; maig, juny, juliol i agost de 8.30 a 19 h.
Divendres, 18 de maig, de 8.30 a 19 h, jornada de portes obertes.

Dijous, 10 de maig, a les 19 h, inauguració de l’exposició «Essència i
presència del Museu de Mallorca», a la seu provisional.
Divendres, 18 de maig, jornada de portes obertes.

MUSEU HISTÒRIC MILITAR DE SANT CARLES
Crta. dic de l’oest, s/n, Palma
971 402 145
www.museomilitarsancarlos.com
museomilitarsancarlos@et.mde.es
Horari: dimarts a diumenge, de 10 a 14 h; dilluns i festius, tancat.
Dissabte, 19 de maig, jornada de portes obertes.
Activitats: Concurs de dibuix infantil per a infants fins a 13 anys
Classes d’esgrima de l’Asociación Podenco Blanco i recreació del Grupo
de Recreación Historico Voluntarios de Mallorca 1808.
Castell infantil. Els infants podran muntar en poni per les instal·lacions
del castell.
11 h Visita guiada per les sales del museu
14 h Menú internacional a la cafeteria
Reserves: 971 40 21 45

ES BALUARD MUSEU D’ART MODERN I
CONTEMPORANI DE PALMA
Pl. de la Porta de Santa Catalina, 10, Palma
971 908 200
www.esbaluard.org
museu@esbaluard.org
Horari: dimarts a dissabte, de 10 a 20 h; diumenge, de 10 a 15 h; dilluns,
tancat.
Divendres, 18 de maig, jornada de portes obertes de 10 a 20 h.
A les 17 i a les 18.30 h, visites guiades
Dissabte, 19 de maig, a les 12 h, concerts Minimúsica per a tota la família.
Lloc: exteriors del museu. Entrada gratuïta.
De 10 a 20 h, exposició de cloenda temporada 2011-2012 dels tallers
«Família! El dissabte va d’art». Lloc: auditori. Entrada gratuïta.

