
  

ACTIVITATS I ACCIONS DEL 6 AL 10 D’ABRIL DE 2020 

DILLUNS 6 D’ABRIL 

>>> A LES 12H 
PARENÒStic: qui dia passa, any empeny 
LLANÇAMENT del nou projecte de divulgació diària del Tradicionari de 
Mallorca, basat en les anotacions del Calendari Folklòric de Rafel 
Ginard. #TradicionarideMallorca @bategar 

>> MEMORIAL DE SETMANA SANTA 
CAPÍTOL 3 
Al canal Mallorca Literària a Youtube 

>> ACTIVITATS EDUCATIVES a casa 
Els poemes de la setmana 

>> LLEGIR A CASA 
Píndola de recomanació lectora.  
Aprofitam el confinament per #LlegirACasa 
Obres en suport paper, disponibles en el catàleg de @LlibreriesObertes 
@GremiLlibretersMallorca 

>> POETECA: Anna Gas 
Píndola de recomanació poètica. Compartim versos des de les cases. 
Connectats amb textos de la #Poeteca 

>> CANÇONER DE MALLORCA 
Cada dia aprenem un mot, encertam una endevinalla o recordam fets i 
festes a través de les gloses del Cançoner popular online 

>> WOW MALLORCA:  
Píndola de l’Illa dels Tresors 
Descobrim una llegenda poc coneguda: El llum de la terra. 
Sobre la importància de no tenir por…. O millor encara, saber-s’hi 
enfrontar! 



DIMARTS 7 D’ABRIL 

>>> A LES 19h 
#LLEGIRACASA EN DIRECTE: Teatre contemporani 
Converses entre llibres per recomanar lectures en aquests dies de 
confinament. 
La primera sessió es dedica a textos teatrals, de la col·lecció de 
Lleonard Muntaner Editor. 
Amb Carles Cabrera (director de la col·lecció), Jaume Miró (autor de 
“Adults normals”) i Sebastià Portell (autor de “Transbord”) 
#Llegir 

>> WOW MALLORCA 
Píndola de Walking on Words: George Sand a la Cartoixa 
Un lector ens acompanya a descobrir un racó escrit de Mallorca. 
Qui hi va escriure? Quina és la veu d’aquest indret? 
#WoWMallorca #WalkingOnWords 

>> CANÇONER DE MALLORCA 
Cada dia aprenem un mot, encertam una endevinalla o recordam fets i 
festes a través de les gloses del Cançoner popular online 

>> PARENÒStic: qui dia passa, any empeny 
Cada dia, píndoles referents a sabers, rituals, costums, gastronomia, 
oficis... #TradicionarideMallorca @bategar 

>> MEMORIAL DE SETMANA SANTA 
CAPÍTOL 4 
Al canal Mallorca Literària a Youtube 



DIMECRES 8 D’ABRIL 

>> EDUCATIVA A CASA: Jo també sóc escriptor/a 
L’inventor d’històries 

>> CANÇONER DE MALLORCA 
Cada dia aprenem un mot, encertam una endevinalla o recordam fets i 
festes a través de les gloses del Cançoner popular online 

>> PARENÒStic: qui dia passa, any empeny 
Cada dia, píndoles referents a sabers, rituals, costums, gastronomia, 
oficis... #TradicionarideMallorca @bategar 

>> WOW MALLORCA 
Píndola de l’Illa dels Tresors: Passatemps a l’Illa 
Descobrim una col·lecció de jocs i passatemps sobre l’Illa dels Tresors. 
I tu, com estàs passant aquests dies? Què fas per entretenir-te? 
Fomentam que juguin a Illa dels Tresors #WoWMallorca 

>> MEMORIAL DE SETMANA SANTA 
CAPÍTOL 5 
Al canal Mallorca Literària a Youtube 



DIJOUS 9 D’ABRIL 

>> LLEGIR A CASA: REIS DEL MÓN, de Sebastià Alzamora 
Píndola de recomanació lectora. Aprofitam el confinament  
per #LlegirACasa 
Obres disponibles en el catàleg de préstec de llibres digitals. En 
col·laboració amb @Bibliomallorca i @LlenguaMallorca 

>> POETECA: Lucia Pietrelli 
Píndola de recomanació poètica. Compartim versos des de les cases. 
Connectats amb textos de la #Poeteca 

>> CANÇONER DE MALLORCA 
Cada dia aprenem un mot, encertam una endevinalla o recordam fets i 
festes a través de les gloses del Cançoner popular online 

>> PARENÒStic: qui dia passa, any empeny 
Cada dia, píndoles referents a sabers, rituals, costums, gastronomia, 
oficis... #TradicionarideMallorca @bategar 

>> MEMORIAL DE SETMANA SANTA 
CAPÍTOL 6 
Al canal Mallorca Literària a Youtube 



DIVENDRES 10 D’ABRIL 

>>> A LES 18H 
 “CUINA DEL CONFINAMENT”, amb Miquel Calent 
Nova recepta + sessió d’entrevista amb el xef 
Cicle “La cuina del Tradicionari” @bategar 

>> WOW MALLORCA:  
Píndola de l’Illa dels Tresors: Ruixamantells 
Ens saluda des del seu cau 

>> CANÇONER DE MALLORCA 
Cada dia aprenem un mot, encertam una endevinalla o recordam fets i 
festes a través de les gloses del Cançoner popular online 

>> PARENÒStic: qui dia passa, any empeny 
Cada dia, píndoles referents a sabers, rituals, costums, gastronomia, 
oficis... #TradicionarideMallorca @bategar 

>> MEMORIAL DE SETMANA SANTA 
CAPÍTOL 7 
Al canal Mallorca Literària a Youtube 



DISSABTE 11 D’ABRIL 

>>> A LES 12h 
#POETECAACASA: vermut poètic amb Jaume Pons i Lluis Calvo 
Cada dissabte, feim un vermut amb els versos i els alens de poetes 
mallorquins o publicats per editorials illenques 
#Poeteca 

>> MEMORIAL DE SETMANA SANTA 
CAPÍTOL 8 
Al canal Mallorca Literària a Youtube 



DIUMENGE 12 D’ABRIL 

>> MEMORIAL DE SETMANA SANTA 
CAPÍTOL 9 
Al canal Mallorca Literària a Youtube 

>>> A LES 18h 
MEMORIAL DE SETMANA SANTA 
LLANÇAMENT DEL MONÒLEG EN FORMAT ÍNTEGRE 
#Poeteca


