18 de maig
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS:

El poder dels museus

Museu Marítim de Mallorca

museu de la mar

Lloc: Centre Cultural Ses Voltes. Passeig d'Alt
Murada, 1A, Palma.

Lloc: Museu de la Mar. Carrer de Santa Caterina
d'Alexandria, 54, Port de Sóller.

Dimecres 18 de maig

Divendres 20 de maig

Visites guiades al museu i a l'exposició temporal
«Mestres d'aixa de butxaca».
Torns: 18.00 h i 19.00 h.

Showcooking a càrrec dels alumnes de 1r d'FPGM
Cuina i Gastronomia de l'IES Guillem Colom
Casasnoves. Activitat emmarcada dins l'exposició
temporal «De la mar a la taula».
12.30 h. Amb inscripció.

Dissabte 21 de maig
Visites guiades al museu i a l'exposició temporal
«Mestres d'aixa de butxaca».
Torns: 11.00 h, 12.00 h, 13.00 h i 18.00 h.
Taller infantil: Recupera i crea el teu motiu mariner
Taller per a tots els públics on farem servir diferents
materials reciclats.
11.00 - 13.00 h.
Taller de nusos mariners
a càrrec de Jaume Amengual.
12.00 h. Amb inscripció.
Exposició a l'aire lliure: Projecte museogràfic del
Museu Marítim de Mallorca.

Divendres 27 de maig

Dissabte 21 de maig
Visites guiades a l'exposició temporal «De la mar a la
taula».
Torns: 10.30 h o 12.00 h.

Dissabte 28 de maig
«Camí a la mar», un projecte de recollida de plàstics
en els torrents de Sóller i de Fornalutx i a la platja de
Sóller.
Organitza: Regidores de Governació, Educació, Medi
Ambient i Joventut de l'Ajuntament de Sóller i la Regidoria
d'Educació de l'Ajuntament de Fornalutx.
Lloc de trobada: Pl. Sa Torre, devora la
desembocadura del Torrent Major.
16.00 h. Inscripció a la pàgina web de l'Ajuntament de
Sóller.

Cicle de conferències. Enxarxades: Dibuixant els
nous reptes des de la recerca. Activitat emmarcada
dins l'exposició temporal «Els pescadors de Palma»
de Lola Álvarez, a Can Balaguer i a Ports de Balears
(Palma).
Amb inscripció.
PROGRAMA

Inscripcions

10.00 h Presentació, Albert Forés i Ariana Domínguez.

informaciomaritim@conselldemallorca.net

10.15 - 11.00 h Històries de vida: una aproximació als
papers de la dona vora la mar, Aida Sánchez.

Port de Sóller: 971 63 22 04.
Palma: 871 00 34 34.

11.15 - 12.00 h Les dones a les comunitats pesqueres:
entre la realitat i l'imaginari, Ariana Domínguez.
12.15 - 13.00 h La comuniació participativa, estratègica
de canvi en el marc dels ODS, Catalina Gayà.

@maritimmallorca

13.00 - 13.30 h Dibuixant els nous reptes des de la
recerca. Discussió i torn de preguntes.

@maritimmallorca

Museu Marítim de Mallorca

Museu Marítim de Mallorca

