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Propostes didàctiques. Activitats a les escoles
Del 19 al 23 d’abril

Vet aquí que una vegada...
A càrrec de Margalida Amengual

Per a alumnes de 6è d’infantil
Una rateta de biblioteca, que de contes en sap molts, visitarà les 
escoles per contar-ne alguns i demanar als infants que l’ajudin a 
organitzar una gran festa als seus estimats amics, els llibres.

Infants: artistes i poetes
Del 12 al 23 d’abril

A càrrec de Sara Fernández d’Ennigulart

Per a alumnes de 3r de primària

A través d’un taller creatiu i cooperatiu dirigit per una artista, els esco-
lars s’endinsaran en el món de l’art i la il·lusió per elaborar una obra 
d’homenatge a la paraula i la poesia. La instal·lació artística resultant 
s’exposarà al claustre de Sant Vicenç Ferrer a partir de dia 23 d’abril.

Escrivim contes!
Material elaborat per Ana Torrente

Per a alumnes de 5è de primària

Només fan falta tres coses per escriure les millors històries: IMAGI-
NACIÓ, llapis i paper! I d’imaginació... els nins i nines en van sobrats! 
Per això els farem una proposta d’animació a l’escriptura. L’objectiu 
final serà que cada alumne escrigui un conte i entre tots creïn una 
petita biblioteca de contes originals.

 

17 d’abril, a les 13 h
Institució Pública Antoni M. Alcover

Presentació de l’edició de les obres guanyadores 
dels Premis Ciutat de Manacor 2020
L’acte comptarà amb les intervencions dels quatre autors guardonats, que presentaran i comen-
taran amb el públic les obres premiades.

El pati de la Institució Alcover acollirà així una petita tertúlia que servirà per conèixer els creadors 
de les diferents propostes mereixedores dels Premis Ciutat de Manacor 2020 i també el procés 
d’edició dels seus textos fins que arriben a les llibreries, les biblioteques i els lectors.

Jordi Ortiz, Premi Ciutat de Manacor de Novel-
la Maria Antònia Oliver 2020 per La Casa dels 
Bressols.

Juli Capilla, Premi Ciutat de Manacor de 
Poesia Miquel Àngel Riera 2020 per La Casa 
Buida.

Alberto Ramos, Premi Ciutat de Manacor de 
Teatre Jaume Vidal i Alcover 2020 per Goyo.

Francesc Grimalt, guanyador del Premi Ciutat 
de Manacor d’Assaig Antoni M. Alcover per 
Sobre els Talaiots.

Places limitades. Inscripcions a enviumanacor.cat



Places limitades. Inscripcions a enviumanacor.cat

17 d'abril, a les 19 h
Auditori del Conservatori de Manacor

Taula rodona

Les Germanies a Mallorca

18 d’abril, a les 19 h
Auditori del Conservatori de Manacor

Conferència
Una musa humana, la immortal Safo
Antònia Soler Nicolau, doctora en Filologia Clàssica

Safo, una de les figures femenines més rellevants de la història, va destacar en la seva època per 
la gran capacitat poètica. A més, va ser la primera poeta que va signar amb el seu nom.

Eros m’agità els sentits
com un vent, en la muntanya, caient sobre les alzines

Places limitades. Inscripcions a enviumanacor.cat

Margalida Bernat, historiadora

Sebastià Sansó, historiador

Bartomeu Mestre, escriptor

Llorenç Carreres, moderador

Escultura: 
Els agermanats, de Jaume Mir



23 D’ABRIL. DIADA DE SANT JORDI

De les 9 h a les 20 h

Fira del Libre. Exposició i venda de novetats 
literàries

Hi participen: Leo, Món de Llibres, Sincòmics i Sa Morera

La capacitat de la fira és limitada. Es controlarà l’accés al recinte per tal de respectar la capacitat 
permesa.

Els visitants de la fira podran deixar els seus suggeriments literaris a la 
barrera d’entrada del claustre. T’hi animes?

Inauguració de la instal·lació artística realitzada 
per als escolars Infants: artistes i poetes
La instal·lació romandrà exposada al claustre fins al 30 d’abril.

Adaptació a la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene referent a la covid-19.

Tallers per a infants

19 d’abril, a les 17 h
Biblioteca de Son Macià

Taller de treballs 
manuals de Sant Jordi
A càrrec de Laura Oliver

Edat: a partir de 3 anys

21 d’abril, a les 17.30 h
Biblioteca de Porto Cristo

Vols jugar amb una 
abella-robot?
A càrrec de Robotix Balears

Edat: de 4 a 6 anys

22 d’abril, a les 17.30 h
Biblioteca de Porto Cristo

Aprèn a construir 
un simulador de 
terratrèmols
A càrrec de Robotix Balears

Edat: de 7 a 12 anys
Tots els tallers tenen places limitades.  
Les inscripcions s’han de realitzar a enviumanacor.cat



A les 17.00 h
   
Institució Pública Antoni M. Alcover

Recontam contes
A càrrec de Xesca Vadell
Edat: a partir de 5 anys

Molí d’en Fraret

El follet groguet
A càrrec d’Estudi Zero Teatre
Edat: d’1 a 6 anys

Molí d’en Beió

Màquina Gramòptica Universa 
A càrrec de Marino e Marini
Edat: a partir de 5 anys

Biblioteca de Porto Cristo

Animalades submarines
A càrrec de Centimets Teatre
Edat: d’1 a 9 anys

Biblioteca de Son Macià

Damià el Bufó ens du un conte
A càrrec d’Elixir Teatre
Edat: a partir de 3 anys

A les 18.30 h
   
Plaça Pares Creus i Font i Roig

Les joguines de na Martina
A càrrec de La Fornal d’Espectacles
Edat: a partir de 3 anys

Torre del Palau

Hi havia una vegada...
A càrrec de Laboratori de Somnis
Edat: a partir de 3 anys

Pati del Museu d’Història de Manacor

La terra del Myotragus
A càrrec de Teatre de Butxaca
Edat: a partir de 5 anys

Biblioteca de Porto Cristo

Nassos i més
A càrrec de Centimets Teatre
Edat: de 4 a 12 anys

Tots els contacontes tenen capacitat limitada. 

És necessari fer inscripció a enviumanacor.cat

Adaptació a la normativa vigent en matèria de 
seguretat i higiene referent a la covid-19
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Marató de contes als carrers de Manacor



Actes amb capacitat limitada. Inscripcions a publicacionsmuseu@manacor.org

Durant la setmana del 19 al 23 d’abril col·laboradors i amics del Museu ens recomanaran llibres històrics 
per llegir. Cada matí es penjarà un vídeo amb les recomanacions de lectura.Activitat a les xarxes socials del 
Museu: Facebook: @Museu d’Història de Manacor. Twitter: @MuseuManacor. Instagram: @museumanacor

A les 12.30 h

Concert de la Banda de Música Jove

24 d’abril
Museu d’Història de Manacor

A les 10.30 h

Toto i Tana contacontes
A càrrec de Jaume Gayà i Bàrbara Daliar

Espectacle que fa un repàs a diferents contes 
infantils en clau d’humor.

Edat: de 4 a 6 anys

Contant Tirant
A càrrec de Margalida Amengual i 
Produccions de Ferro

Espectacle familiar a partir de l’adaptació del 
llibre Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell.

Edat: de 7 a 12 anys

24 d’abril, a les 19 h
Auditori del Conservatori de Manacor

Concert

Joan Isaac & Carme Sansa
Els set pecats capitals

El cantautor Joan Isaac i l’actriu Carme Sansa elaboren un espectacle de música i poesia que 
discorre per cançons dels set pecats capitals. Cada cançó d’Isaac arriba precedida de set poemes 
recitats per Sansa (Estellés, Marçal, Ángel González, Pere Quart, Rosselló-Pòrcel, Abelló i Aute), 
amb el suport del pianista Antoni-Olaf Sabater i la contrabaixista Queralt Camps.

Places limitades. Inscripcions a enviumanacor.cat



27 d’abril, a les 20 h
Biblioteca de Manacor

Presentació del llibre

Manacor, de 
poble a ciutat. 
Transformacions 
polítiques i 
econòmiques 
(1879-1939)

Edició que recull les ponències i 
comunicacions presentades a les 
XI Jornades d’Estudis Locals de 
Manacor celebrades els dies 11 i 12 
de desembre de 2020 al Teatre de 
Manacor.

Hi intervindran: Isabel  Andreu 
Nadal, Magdalena Salas Burguera i 
Mateu Marcé Riera.

Places limitades. 
Inscripcions a enviumanacor.cat

25 d’abril, a les 19 h
Auditori del Conservatori de Manacor

MIQUELANGELAR
Recorregut per l’obra poètica i 
narrativa de Miquel Àngel Riera

A càrrec de Sebastià Adrover i Salvador 
Miralles, actors

Es compleixen 25 anys del traspàs de 
Miquel Àngel Riera, l’escriptor manacorí 
que va fer de la literatura una recerca 
constant de la bellesa.

L’obra literària de Miquel Àngel Riera, for-
mada per sis poemaris, sis novel·les i dos 
llibres de relats breus, constitueix una de 
les fites més importants de la literatura 
catalana de la segona meitat del segle XX.

 

Places limitades. 
Inscripcions a enviumanacor.cat

I a tots vosaltres, amics,
que heu escrit el vostre nom amb el dit
per la bavor dels vidres
de la meva finestra, amor.



GUIA DE LECTURA 
INFANTIL 2021
BIBLIOTECA
DE MANACOR

Com estàs, petit amic?
Vols llegir un conte bonic?
Vols saber què va passar?
A les terres de Montblanc?

A Montblanc, fa molt de temps,
tots vivien molt contents.
A Montblanc tothom vivia
feliç, en pau i harmonia.

Fins que al poble va arribar
un monstre lleig i dolent,
un drac malvat i violent
que a tothom va esgarrifar.

Vivia dins d’una cova
de muntanya, a prop del llac
i ningú mai no gosava
ficar-se amb aquell drac.

Si no em dónes aliment
a tothom em menjaré
i el teu regne destruiré
- va dir el monstre pestilent.

Arrogant i  amb grolleria
tot seguit va amenaçar:
- vull que em donis cada dia
del teu regne un ciutadà.

Ser menjat per un drac lleig?
No sé jo qui hi anirà …
És ben clar, ningú ho voldrà!
I si ho féssim per sorteig?

Van ficar dins d’una olla
tots els noms dels ciutadans
per saber qui de la colla
haurà d’anar-se’n abans.

Un dia el poble es va omplir
d’amargor i de tristesa:
aquel dia va sortir
just el nom de la princesa.

- No ploreu-va dir la jove-.
Jo no sóc pas diferent
de la resta de la gent.
Ho faré, aniré a la cova.

Quan la noia va arribar
el drac content exclamà:
- avui faré un bon rostit
per al sopar d’aquesta nit!

Va arribar en aquell moment
Sant Jordi, cavaller valent,
amb el seu cavall ben blanc, 
a les terres de Montblanc.

I Sant Jordi li va fer
a la noia una promesa:
- no temeu, bella princesa,
que del drac jo us salvaré.

- Vine, vine, drac dolent,
i prepara’t pel combat.
Què és això de ser malvat
i espantar sempre la gent?

- Quin alè que té aquest drac!
És terrible i fastigós!
Que potser fumes tabac,
monstre lleig i berrugós?

Durant hores van lluitar
fins que en Jordi va guanyar.
- Cau a terra, monstre, cau,
deixa ja aquest poble en pau!

Així per acte de noblesa,
l’home bo, savi i valent
va salvar una princesa
d’aquell monstre pestilent.

Abatut sobre el terral
per Sant Jordi, el cavaller,
de la sang de l’animal
va sortir un bonic roser.

Amb afecte i amb tendresa
li oferí a la princesa:
- aquesta rosa vermella
per a tu, dolça donzella.

- I ara com t’ho he d’agrair?
Encisat per la noblesa,
el rei, feliç, li oferí
esposar-se amb la princesa.

- Quin honor, sa majestat …
però no ho puc pas acceptar.
He de continuar el camí
per seguir el meu destí.

I amb aquest cloenda
va acabar la llegenda
d’un cavaller bo i noble
que va salvar tot un poble.

Biblioteca Municipal
de Manacor
Plaça Convent, 1
07500 Manacor
Tel. 971 849 127
biblioteca@manacor.org

Horari:
Hivern: de dilluns a divendres 
de 8.30 a 14 h i de 16 a 20 h
Dissabte de 9.30 a 13.30 h
Estiu: de dilluns a divendres 
de 8.30 a 14 h

La llegenda de Sant Jordi / Carmina del Río. Barcelona: Salvatella, 2011.

La biblioteca et convida a conèixer el seu fons bibliogràfic

Guia de lectura infantil de Sant Jordi
Guia que recull els contes sobre la llegenda de Sant Jordi, els contes de sempre, els més 
recents i els diferents. Contes de dracs i llibres que ens conviden a llegir, on els propis llibres 
esdevenen els protagonistes.

Exemplar gratuït disponible a les biblioteques de Manacor. 

Edició en format electrònic a: 
Facebook: @Biblioteca de Manacor
Instagram: @bibliotecademanacor
Blog: bibliotecademanacor.wordpress.com

Avui recomanam...

Durant aquesta setmana la biblioteca proposa 
cada dia la lectura d’un títol de la seva col·lec-
ció bibliogràfica.

Et convidam a descobrir obres d’autors que 
relaten històries fascinants i que reposen 
discretament entre els prestatges de la bibli-
oteca.

Punt de llibre

Edició de la proposta guanyadora del IV Con-
curs de Punt de Llibre realitzat pels alumnes 
de 3r i 4t del CEIP Mestre Pere Garau de Son 
Macià.

Emporta’t un punt de llibre amb cada prés-
tec a les biblioteques municipals!



DEPARTAMENT DE CULTURA I EDUCACIÓ

Treu la teva entrada al web de l'agenda 
cultural del municipi enviumanacor.cat


