
aDia Sàpiens Palma
PROGRAMACIÓ

AC T I V I TAT S GR AT UÏ T ES

MATÍ
10 h, 11.30 h i 13 h (durada: 1 h)
Visites guiades a la Torre Major del 
castell de Bellver. 
La Torre Major, protegida i aïllada de 
la resta de la fortalesa, era el darrer 
reducte de resistència en cas d’atac 
i el lloc on se celebrava el jurament 
de fidelitat del castlà al seu rei. 
Durant molts anys va ser usada 
com a presó i conserva una bona 
col·lecció de grafitis.
Carrer de Camilo José Cela, s/n.
* Cal reserva prèvia a: 
reserves.gen@gmail.com

De 10.30 a 11.30 h 
Itinerari guiat “Mites i veritats dels 
jueus de Mallorca”, a càrrec de 
l’historiador Albert Bouzas. 
La visita qüestionarà tota una sèrie 
de mites al voltant dels jueus de 
Mallorca per apropar-nos a la realitat 
d’aquesta comunitat d’una manera 
més rigorosa i humana.
Punt de partida: Can Balaguer. 
Carrer de la Unió, 3.  
* Cal reserva prèvia: 
arcainforma@arcapatrimoni.net 

D’11  a 12 h 
Visita guiada al Museu de 
Mallorca. 
La seva directora Maria Gràcia Salvà 
farà de cicerone en la visita a aquesta 
casa palau del segle XVI que acull un 
important fons arqueològic i pictòric.
Carrer de la Portella, 5.

D’11 a 13 h 
Activitat familiar “Les cúpules de 
Leonardo”.  
La Societat Balear de Matemàtiques 
organitza aquest taller infantil de 
construcció en equip de cúpules 
d’entre 4 i 5 metres de diàmetre i 1 
metre d’alçària. 
Passeig del Born.

De 12 a 13 h 
Visita guiada al castell de Bellver. 
Situat a 3 km del centre de la ciutat, 
la fortificació va ser feta construir per 
Jaume II de Mallorca a principi del 
segle XIV i és un exemple excepcional 
de castell de planta circular. 
A les 11.30 h sortirà un bus gratuït 
des de Can Balaguer, que tornarà 
aproximadament a les 14 h. 
* Cal reserva prèvia a: 
reserves.gen@gmail.com

De 12 a 13 h 
Taula rodona “Podem parlar d’una 
història comuna als països de 
parla catalana?” 
Hi intervindran els historiadors 
Àngel Casals (professor d’història 
moderna a la Universitat de 
Barcelona), Miguel Deyá (catedràtic 
d’història a la Universitat de les 
Illes Balears) i Ferran Garcia-Oliver 
(catedràtic d’història medieval a la 
Universitat de València). Moderat per 
la directora de Sàpiens, Clàudia Pujol. 
Can Balaguer.

De 13 a 14 h 
Visita guiada a Can Balaguer. 
A més de l’exposició permanent del 
centre cultural sobre l’evolució de les 
cases senyorials de Palma, es podrà 
passejar per l’exposició temporal 
“Sa Galera, més de 4.000 anys 
d’història”, sobre aquest jaciment de 
l’època púnica.

TARDA
De 16 a 17 h 
Taula rodona “Com fer compatibles 
el patrimoni i el turisme?”
Hi intervindran la historiadora 
Montserrat Coberó (especialitzada 
en gestió del patrimoni històric i 
arqueològic), Pere Muñoz (gestor 
turístic i cultural) i Carme Castells 
(directora de la Fundació Mallorca 
Literària). Moderat per l’escriptor 
Arnau Cònsul.
Can Balaguer.

De 16 a 17 h 
Itinerari guiat  “Mites i veritats 
dels jueus de Mallorca”, a càrrec 
de l’historiador Albert Bouzas.
Punt de partida: Can Balaguer 
* Cal reserva prèvia a: 
reserves.gen@gmail.com

De 16 a 19 h 
PALMA DANSA. Jam session i 
actuació de Pepa Cases. 
PALMA DANSA organitza una jam 
session a l’antiga presó de Palma i 
una actuació de Pepa Cases amb 
l’espectacle de dansa ‘La Traca’. 
Antiga presó de Palma: entrada pel 
carrer Leocàdia de Togores, s/n.

De 17 a 18 h 
Xerrada “L’origen dels noms i 
cognoms catalans”, amb el filòleg 
Antoni Janer Torrens. 
Can Balaguer.

De 18 a 19 h 
Visita guiada a Can Balaguer. 
Exposició permanent i temporal.

Organitzat per: 

RESERVA’T EL

27  
D’ABRIL!

La revista Sàpiens 
i l’Ajuntament de 

Palma hem organitzat 
una jornada plena 

d’activitats gratuïtes 
per descobrir 

(o redescobrir) 
l’impressionant 

patrimoni de la ciutat. 
T’hi esperem!

Portes obertes
• Durant el Dia Sàpiens hi haurà 
portes obertes tota la jornada al 
castell de Bellver, a Can Balaguer, 
al Museu Marítim i, a la tarda, de 15 
a 18 h, a la Fundació Miró.

* MÉS INFORMACIÓ A: 
www.sapiens.cat/diasapiens


