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DE MALLORCA
LA CONQUESTA ÉS LA DIVERSITAT
Recordam el que vàrem ser i celebram el que som. Un poble que coneix el
seu passat i se sent orgullós d’un present obert a la multiculturalitat. Vine i
participa en els actes commemoratius de la Diada de Mallorca.
DIVENDRES, 8 DE DESEMBRE
19 h. Acte de les cases Regionals al
Teatre Principal.
DISSABTE, 9 DE DESEMBRE
Una Diada per descobrir la història
de Mallorca. Visites guiades i tallers
didàctics a diferent Museus i jaciments.
Activitat gratuïta i per a tots els públics.
Cal inscriure-s’hi.
De 10 a 11:30 i de 12 a 13:30 h. Visita
guiada al Jaciment des Rossells. Cas
Concos. Felanitx. Visita al jaciment amb
l’equip d’arqueòlegs per conèixer les
tasques que s’han dut a terme al poblat,
s’explicarà en el context de la prehistòria
balear.
De 10 a 11:30 h. Taller de fones al
Jaciment des Rossells. Cas Concos.
Felanitx. Activitat infantil i juvenil, per
a públic entre 5 i 14 anys. Explicació de
com es guanyaven la vida els nostres
avantpassats a l’Edat de Ferro i perquè es
varen fer famosos els foners. Confecció
d’una fona.
De 10 a 11 i d’11 a 12 h. Visita guiada
al Poblat Es Turassot. Costitx. Visita
guiada al poblat. Els responsables
de les excavacions mostraran les
característiques d’aquest poblat de
navetes i els resultats de la seva feina.
De 12 a 13:30 h. Taller d’elaboració de
formatge. Costitx. Activitat familiar.
Explicació de la dieta dels habitants de les
navetes i com l’arqueologia ens permet
conèixer-la. Se centrarà l’atenció en els
lactis i s’elaborarà formatge.
DIUMENGE, 10 DE DESEMBRE
Una Diada per descobrir la història
de Mallorca. Visites guiades i tallers
didàctics a diferent Museus i jaciments.
De 10 a 11:30 i de 12 a 13:30 h. Visita
guiada al jaciment des Rossells, Cas
Concos. Felanitx.
De 10 a 11:30 h. Taller de fones al
jaciment des Rossells, Cas Concos.
Felanitx. Activitat infantil i juvenil, per a
públic entre 5 i 14 anys.

De 9:30 a 11:30 i d’11:30 a 13:30 h. Visita
guiada al jaciment de Son Real, Santa
Margalida. Activitat familiar. Ruta entre
el Figueral de Son Real, dolmen de Son
Real, hipogeu davant s’Illot des Porros i
necròpolis de Son Real.
D’11:30 a 13:30 h. Taller d’art rupestre
al jaciment de Son Real. Santa
Margalida. Activitat infantil. Recerca de
materials naturals als entorns i pintura.
De 10 a 11 i d’ 11 a 12 h. Visita guiada al
poblat Es Turassot, Costitx.
De 12 a 13:30 h. Taller d’elaboració de
formatge. Costitx. Activitat familiar.
DISSABTE, 16 DE DESEMBRE
Pregó Diada de Mallorca
11:20 h. Benvinguda a les festes del
vicepresident 2n del Consell de Mallorca,
Jesús Jurado i del batle d’Alaró, Guillem
Balboa.
11:30 h. Pregó de festes amb motiu de
la Diada de Mallorca, a càrrec de Carlos
Garrido. Plaça de la Vila, Alaró.
De 12 a 13 h. Trobada de colles de
gegants. A la plaça de la Vila, Alaró.
16 h. Trobada de xeremiers. Plaça de la
Vila, Alaró.
18 h. Representació teatral Estrelles
i talaiots. Teatre d’Alaró. L’any 123 aC
es produeix a Mallorca el canvi més
important de tota la seva història. La fi
d’una cultura mil·lenària, protourbana
i clànica, a mans d’una cultura estatal,
urbana i monetària: la romana. Dos
personatges lluiten, cadascú des d’un
punt de vista oposat. I en el fons batega
el cor d’un poble desconegut, perdut,
ignorat: la civilització baleàrica. Una obra
teatral de la companyia Cultural-ment.
21 h. Fi de festa. 4 bateries
pirotècniques. Plaça de la Vila, Alaró.
Una Diada per descobrir la història
de Mallorca. Visites guiades i tallers
didàctics a diferent Museus i jaciments.

De 10 a 11 i de 12:30 a 13:30 h. Visita
guiada al jaciment arqueològic d’es
Closos de Can Gaià, Porto Colom.
Felanitx. L’arqueologia, una finestra al
passat més remot de Mallorca. Visita al
jaciment per saber com és l’arqueologia
al segle XXI.
D’11 a 12:30 h. Taller didàctic als Closos
de Can Gaià, Porto Colom. Felanitx.
Taller d’eines d’os durant la prehistòria
mallorquina. Per descobrir la riquesa de
l’utillatge sobre os que desenvoluparen les
comunitats que visqueren a les navetes.
De 10 a 11, d’11 a 12, de 12 a 13 i
de 13 a 14 h. Visita guiada al parc
arqueològic puig de sa Morisca,
Calvià. Activitat familiar. Explicació sobre
l’ocupació del territori durant l’època
talaiòtica i postalaiòtica.
De 10 a 11:30 h. Taller didàctic al parc
arqueològic puig de sa Morisca, Calvià.
Activitat infantil, per a infants entre 5 i 10
anys. Construïm una naveta. Construcció
de la maqueta d’una naveta.
De 12 a 13:30 h. Taller didàctic al parc
arqueològic puig de sa Morisca, Calvià.
Arqueòlegs al laboratori. Recreació de
les tasques que es fan al laboratori per
gestionar el material arqueològic. Activitat
infantil per a infants entre 5 i 12 anys.
De 10 a 11 i d’11:30 a 12:30 h. Visita
guiada al Museu de Pollença i a la
necròpolis de s’Alzineret. Activitat
familiar. Després de la visita al museu, es
visitarà l’Alzineret a la cala de Sant Vicenç.
De 10 a 11 i d’11 a 12 h. Visita guiada al
poblat talaiòtic de ses Païsses d’Artà.
Visita guiada al poblat que constitueix
el conjunt arqueològic més important i
característic d’Artà.
D’11 a 12:30 h. Taller didàctic al poblat
talaiòtic de ses Païsses d’Artà.
Taller de ceràmica per reproduir un
vas prehistòric mitjançant la tècnica de
producció ceràmica prehistòrica.
D’11 a 12 h. Visita guiada al jaciment
de s’Hospitalet Vell, Manacor.

D’11 a 13:30 h. Taller didàctic al
museu de Manacor. Taller de maquetes
per a infants de 6 a 12 anys sobre la
construcció de cases prehistòriques.
Activitat infantil.
DIUMENGE, 17 DE DESEMBRE
Diada de tir de fona. Jornada de portes
obertes de la Finca Pública de Raixa de 9
a 15h.
De 10:30 a 11:30 h. Taller per elaborar
fones. Raixa. S’ha de reservar plaça
per participar-hi escrivint un correu a:
salvadormaimo@gmail.com.
d’11 a 13:30 h. Trofeu Diada de
Mallorca de Tir de Fona. Raixa. Prova
puntuable per al Campionat de Mallorca
2018, en la modalitat de pilota. Hi haurà 4
categories, de dones i homes, i dues per
als infantils i cadets, una femenina i una
altra de masculina. Una vegada acabada
la competició es farà un taller d’iniciació
al tir amb la fona obert al públic assistent.
De 18:30 a 19:45 h. Conferència Els
nostres foners: de la prehistòria al
segle XXI. Conferència adreçada a tot el
públic en general, per donar a conèixer,
una miqueta més, el nostre esport, tota
la història que hi ha al darrera i gran
part de les manifestacions artístiques
que fan referència a aquesta ancestral
i mil·lenària activitat. Ponent: Francesc
Amengual Rigo.
Una Diada per descobrir la història
de Mallorca. Visites guiades i tallers
didàctics a diferent Museus i jaciments.
De 9:30 a 11:30 i d’11:30 a 13:30 h. Visita
guiada al jaciment de Son Real, Santa
Margalida. Activitat familiar. Ruta entre
el Figueral de Son Real, dolmen de Son
Real, hipogeu davant s’Illot des Porros i
necròpolis de Son Real.
D’11:30 a 13:30 h. Taller didàctic al
jaciment de Son Real, Santa Margalida.
Activitat infantil. Taller de galetes
talaiòtiques. Mòlta de gra per fer farina
amb reproduccions de molins prehistòrics,
elaboració de galetes i cocció.
De 10 a 11 i d’11 a 12 h. Visita guiada al
poblat talaiòtic de Ses Païsses d’Artà.
Visita guiada al poblat que constitueix
el conjunt arqueològic més important i
característic d’Artà.
D’11 a 12:30 h. Taller didàctic al poblat
talaiòtic de Ses Païsses d’Artà. Taller de
ceràmica per reproduir un vas prehistòric
mitjançant la tècnica de producció
ceràmica prehistòrica.
DILLUNS, 18 DE DESEMBRE
19 h. Premis Mallorca de Creació
Literària 2017, a la sala de plens del
Palau Reial. Consell de Mallorca.
DIMECRES, 20 DE DESEMBRE
20 h. Concert de l’Orquestra Cambra
de Mallorca. Auditori de Manacor. Amb
una primera part de música absoluta que
mostrarà la clara connexió musical entre el
període preromàntic de Haydn i Schubert.
I una segona part en la qual es lligarà
paraula i música de la mà de cançons de
Schubert i d’Antoni Parera Fons, de qui
sonarà la famosa cançó T’estim i t’estimaré
i Amics germans. Finalment, tindrà lloc

l’estrena de Desolació, obra del jove
compositor Bernat Quetglas.
DIJOUS, 21 DE DESEMBRE
12 h. Presentació de la figura de La
Balanguera, als Jardins de la Misericòrdia.
DIVENDRES, 22 DE DESEMBRE
Una Diada per descobrir la història
de Mallorca. Visites guiades i tallers
didàctics a diferent Museus i jaciments.

De 12 a 13:30 h. Taller didàctic al
Museu de Pollença. Taller d’activitats
sobre els espais funeraris. Taller sobre
els ritus funeraris i la figura del toro. Es
faran màscares. Assimilació de les banyes
al concepte de poder.
De 20 h. Acte institucional del Consell
de Mallorca. Teatre Principal de Palma.

De 16 a 17 h. Visita guiada a la
necròpolis de l’Alzineret. Activitat familiar.

DISSABTE, 30 DE DESEMBRE
Una Diada per descobrir la història
de Mallorca. Visites guiades i tallers
didàctics a diferent Museus i jaciments.

De 17:30 a 18:30 h. Visita guiada al
Museu de Pollença. Activitat familiar.
Visita a l’Alzineret a la Cala de Sant Vicenç
i, a continuació, al museu de Pollença.

De 10 a 11 h. Visita guiada al jaciment
arqueològic d’es Closos de Can Gaià,
Porto Colom. Felanitx. Activitat familiar
per a nins i nines de 4 a 12 anys.

19 h. Obra teatral La gran aventura
de Jaume I. Sala de Plens del Consell de
Mallorca. La gran aventura de Jaume I
mostra un rei que pateix, que dubta, que
es veu obligat a actuar en contra de la seva
voluntat. La seva personalitat va quedar
resumida en la primera gran gesta: la
conquesta de Mallorca. Espectacle adaptat
i dirigit per Carlos Garrido.

De 12:30 a 13:30 h. Visita guiada al
jaciment arqueològic d’es Closos de
Can Gaià, Porto Colom. Felanitx. Activitat
familiar per a nins i nines de 4 a 12 anys.
Un passeig per la prehistòria, per descobrir
què ens conten els jaciment dels Closos de
Can Gaià. Visita al jaciment per saber com
era la vida fa més de 3.000 anys.

DISSABTE, 23 DE DESEMBRE
18 h. Contant rondalletes. Teatre
municipal de Capdepera. Contant
rondalletes és un espectacle adreçat al
públic familiar creat per Joan Bibiloni a
partir de la interpretació de les rondalles
de Mossèn Alcover.

D’11 a 12:30 h. Taller didàctic als Closos
de Can Gaià, Porto Colom. Felanitx. Taller
de joies i navetes de pasta en miniatura.
D’11 a 12 h. Visita guiada al Museu
d’Història de Manacor. Xerrada sobre
restauració de peces arqueològiques.
Activitat familiar.

20 h. Obra teatral Estrelles i Talaiots.
Teatre de Porreres.

De 12 a 13 i de 13 a 14 h. Visita guiada al
jaciment de sa Ferradura de Manacor.

DIMARTS, 26 DE DESEMBRE
18 h. Contant rondalletes. Teatre
municipal de Bunyola.

D’11 a 13:30 h. Taller sobre pintures
rupestres al Museu de Manacor. Taller
de grafits rupestres. Activitat infantil.

19:30 h. Obra teatral La gran aventura
de Jaume I. Teatre Municipal Es Quarter,
de Petra.

21 h. Concert Diada de Mallorca. Grup
ZOO. Parc de les Estacions. Palma.
ZOO és un col·lectiu musical valencià
nascut el 2014 a Gandia que se centra
entre el rap, el hip-hop, el rock i ska, però
també mescla ritmes electrònics.

DIMECRES, 27 DE DESEMBRE
Una Diada per descobrir la història
de Mallorca. Visites guiades i tallers
didàctics a diferent Museus i jaciments.
De 10 a 11:30 h. Taller didàctic al
Museu de Pollença. Taller d’activitats
sobre la vida quotidiana al bronze
naviforme. Dirigit a públic infantil, entre
6 i 10-11 anys. Taller sobre la casa, el
grup familiar i l’economia. Els nins i nines
imitaran aquestes vestimentes.
18 h. Contant rondalletes. Teatre Sa
Congregació de Sa Pobla.
DIJOUS, 28 DE DESEMBRE
18 h. Contant rondalletes. Teatre Escènic
de Campos.
DIVENDRES, 29 DE DESEMBRE
Una Diada per descobrir la història
de Mallorca. Visites guiades i tallers
didàctics a diferent Museus i jaciments.
De 10 a 11:30 h. Taller didàctic al
Museu de Pollença. Taller d’activitats
sobre la vida quotidiana al bronze
naviforme. Dirigit a públic infantil, entre
6 i 10-11 anys. Taller sobre la casa, el
grup familiar i l’economia. Els nins i nines
imitaran aquestes vestimentes.

DIUMENGE, 31 DE DESEMBRE
Festa de l’Estendard. Ajuntament de
Palma i Consell de Mallorca.

CONTACTES PER A LES INSCRIPCIONS
A LES VISITES GUIADES I TALLERS
DIDÀCTICS SOBRE MUSEUS I JACIMENTS
ARQUEOLÒGICS
Museu d’Història de Manacor. Jaciment
sa Ferradura. Jaciment s’Hospitalet Vell
Tel. 971 843 065
Museu Regional d’Artà
Tel. 971 829 595. Ext. 179
Museu de Pollença
Tel. 971 531 166
Parc Arqueològic del Puig de
sa Morisca - Calvià
Departament de Patrimoni de
l’Ajuntament de Calvià.
Tel. 971 139 218
patrimonio@calvia.com

Jaciment Closos de Can Gaià.
Porto Colom. Felanitx
Biblioteca de Porto Colom
Whatsapp 689 33 99 70
bibliotecaportocolom@felanitx.org
Jaciment Es Turassot de Costitx i Cova
des Camp des Bisbe de Sencelles
Marc 652 200 459
Bea 645 791 806
Jaciment Es Figueral
de Son Real - Santa Margalida
info@aldarq.com
Tel. 680 942 622
Jaciment Es Rossells
Javier 610 096 073
projecteesrossells@gmail.com
www.facebook.com/projecteesrossells/
Contacte genèric
relacionsinstitucionals@
conselldemallorca.net
Magdalena Ferrer 971 219 741

