
ITINERARIS 

Dissabte, 5 de Maig de 2012 a les 10.30h 

RUTA LITERÀRIA: “Els paisatges literaris de Llevant ”  

Dins del cicle "POESIA I NATURA". 

Ruta pel Parc Natural de la Península de Llevant 

acompanyats del geògraf Miquel Pastor. Podrem descobrir 

un entorn ric en valors naturals, paisatgístics, etnogràfics... i 

també literaris! El recorregut ens durà de l’Alqueria Vella 

fins a Albarca: tota una ruta de belles proses i poemes, 

especialment seleccionades dels Croquis Artanencs de 

Rafel Ginard. 

Dificultat: baixa.  

Durada del recorregut: 3h. 

Punt d’inici: Pàrquing de les cases de S’Alqueria Vella 

d’abaix, entrada Parc Natural. 

Amb la col•laboració d’Espais de Natura Balear, Conselleria 

de Medi Ambient  

 

Lloc: Parc Natural de la Península de Llevant 
  



CURSOS I CICLES 

Divendres, 11 de Maig de 2012 a les 17h 

#CULTURA POPULAR AVUI: “Pràctiques de cultura de 

masses que arrelen”  

Diàleg amb Jordi Busquet i Benjamí Villoslada. Introdueix i 

modera: Felip Munar. 

Dins del cicle #CULTURAPOPULARAVUI: LA CULTURA 

POPULAR A MALLORCA, ENTRE TRADICIÓ I 

INNOVACIÓ. 

Anàlisi de les pràctiques socials relatives al lleure: 

diferències i semblances entre el lleure del passat que ha 

cristalitzat en manifestacions populars tradicionals (festes, 

cançons, balls, costums...) enfront del lleure tecnificat de la 

majoria de la societat i els seus sistemes de relació (xarxes 

socials, hàbits, opcions d’oci i cultura, accés a multitud i 

diverses possibilitats culturals i de lleure). 

 

Jordi Busquet és doctor en Sociologia i professor de la 

URL, autor de llibres com “El sublim i el vulgar. Els 

intel•lectuals i la cultura de masses”(1998) o “Els escenaris 

de la cultura” (2005). 

Benjamí Villoslada és informàtic i és tot un especialista en 

temes de comunicació digital. S’autodefineix com a bitòleg. 

Lloc: Casa Museu Pare Ginard 

Informació adicional 

http://www.fundaciocasamuseu.cat/adjunts/docs/93.pdf 

 



EXPOSICIONS 

Divendres, 18 de Maig de 2012 a les 18h 

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS: visita guiada  

Portes obertes de 17 a 20h a la Casa Museu Pare Ginard  

A les 18h, visita guiada.  

Activitat en el marc del Dia Internacional dels Museus 2012 

 

Lloc: Casa Museu Pare Ginard 

 

FAMILIARS 

Dissabte, 26 de Maig de 2012 a les 11h 

ACTIVITAT FAMILIAR: Poesia i esport  

Viatge en família al món de la poesia. Ho farem a través de 

l’esport, llegirem poemes que són com cròniques esportives 

i aprendrem que tot pot esser poètic. Sí, sobretot els gols 

de Messi. O les victòries de Rafel Nadal! Per a famílies 

amb infants entre 6 i 12 anys. PRÈVIA INSCRIPCIÓ: 971 

88 60 14 / info@fundaciocasamuseu.cat  

Lloc: Casa Museu Pare Ginard 

 


