
 

 
 

 
Estada lingüística d’estiu a les Illes Balears 

 
2 – 14 de setembre 

 
PROGRAMA  
 
Diumenge  2 de setembre 
 
19:00   Sessió informativa sobre com moure’s per Palma i presentació de la setmana de 

l’Estada lingüística d’estiu a les Illes Balears 
 
Dilluns 3 de setembre 
 
09:00-12:00 Curs de llengua a l’edifici de Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears 
  
12:15-12:45 Sala d’actes: Inauguració de l’Estada lingüística d’estiu a les Illes Balears  

  
12:45-13:45 Conferència “Mallorca, terra de llegendes: una passejada virtual pel llegendari de 

l'illa”, a càrrec de la professora de la Universitat de les Illes Balears, Caterina Valriu 
 
18:00   Visita guiada per Palma gòtica i barroca a càrrec de Caterina Valriu 
  Lloc de trobada: Pl. de Cort 
 
Dimarts  4 de setembre 
 
09:30-12:30   Curs de llengua catalana, a càrrec dels professors Francina Payeras i Joan Mas 
 
12:45-13:45 Conferència ”Els mitjans de comunicació, les institucions i els moviments socials i 

culturals” a càrrec del professor de la Universitat de les Illes Balears, Sebastià Serra 
 
16:00     Sortida a Valldemosa 

Lloc de trobada: Carrer Arxiduc Lluís Salvador 
 
16:30  Valldemossa: centre de l'art i la literatura de Mallorca 

Visita a la Cartoixa de Valldemossa, al Palau del Rei Sanç i Mirador del Puig de sa 
Moneda 

 
20:00    Tornada a Palma de Mallorca 
 
Dimecres 5 de setembre 
 
9:30-12:30 Curs de llengua catalana  
 
12:45-13:45 Conferència “Una aproximació a la història de Mallorca” a càrrec de la professora de 

la Universitat de les Illes Balears, Elisabeth Ripoll 
 
Tarda lliure 
 
Dijous 6 de setembre 
 
09:30-12:30 Curs de llengua catalana 
 
12:45-13:45 Conferència “Quan el menjar es fa paraula: literatura oral i gastronomia” a càrrec del 

professor de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Guiscafrè  
 
18:00 Visita al Parlament Balear, Consell de Mallorca, Presidència del Govern i Ajuntament, 

Llotja i Consolat de Mar a càrrec de Sebastià Serra 
 Lloc de trobada:  Parlament Balear 
 
Divendres 7 de setembre 
 



 

09:30-12:30 Curs de llengua catalana 
 
12:45-13:45 Conferència “Menorca: història, geografia i cultura” a càrrec del professor de la 

Universitat de les Illes Balears, a càrrec de Sebastià Serra 
 
Tarda lliure 
 
Dissabte 8 de setembre 
 
8:00 h  Sortida de cap de setmana a Maó, Menorca, per assistir a les festes de la Verge de 

Gràcia  
 
9:00 h Arribada a Maó (Menorca) i desplaçament a l’Hotel Catalonia Mirador des Port 
 
13:30 h Tradicional Jaleo a la pl. de la Constitució  
 
17.00 h Beguda de Caixers a l’Ajuntament de Maó 
 
18:45 h Sortida de la Colcada per anar a les Corregudes del Cós de Gràcia 
 
19:15 h Corregudes al Cós de Gràcia 
 
20:30 h Darrer caragol pel centre de la ciutat 
  

Comiat de la Colcada i darrer toc de flabiol a la plaça 
 
22:00 h Revetlla a la pl. Espanya 
 
0:30 h Gran castell de focs artificials des de la Base Naval 
 
Diumenge 9 de setembre 
 
11:00 h   Visita a Ciutadella 
 
14:00 h  Visita al parc natural de s’Albufera i a la platja Es Grau 
 
19:15 h  Desplaçament a l’aeroport de Maó 
 
Dilluns 10 de setembre 
 
09:30-12:30 Curs de llengua catalana 
 
12:45-13:45 Conferència “La literatura contemporània a Mallorca”, a càrrec del professor de la 

Universitat de les Illes Balears, Xavier Barceló 
 
Tarda lliure 
 
Dimarts 11 de setembre 
 
09:30-12:30 Curs de llengua catalana 
 
 
18:00  Taller de música a càrrec de Pep Toni Ferrer, integrant del grup musical Oliva 

trencada (meitat del grup) 
 Lloc de trobada:  Estudis de so Favela 
 
 
Dimecres  12 de setembre 
 
09:30-12:30 Curs de llengua catalana 
 
12:45-13:45   Conferència “Tradició i modernitat: una panoràmica de la música en català a 

Mallorca” a càrrec del professor de la Universitat de les Illes Balears, Tomeu 
Canyelles. 



 

 
Tarda lliure 
 
Dijous 13 de setembre 
 
09:30-12:30 Curs de llengua catalana 
 
12:45-13:45        Conferència “La imatge de Mallorca a través del cinema. Visualització i anàlisis, a 

càrrec del professor de la Universitat de les Illes Balears, Xavier Jiménez 
 
18:00 Taller de música a càrrec de Pep Toni Ferrer, integrant del grup musical Oliva 

trencada (meitat del grup) 
 Lloc de trobada:  Estudis de so Favela 
 
Divendres 14 de setembre 
 
 
09:30-12:30 Curs de llengua catalana 
 
12:45-13:45        Conferència “Una introducció a la història de l'art. El modernisme a Mallorca” a 

càrrec de la professora de la Universitat de les Illes Balears, Francisca Lladó 
 
13:45-14:15 Aula 2n pis. Cloenda de l’Estada lingüística d’estiu a les Illes Balears 
  Lliurament de diplomes 
 
 
Edifici de Sa Riera 
Carrer de Miquel dels Sants Oliver,  2 
 
 
Aula  A4 SRPP  (2n pis) 
Aula A5 SRPP  (2n pis) 
 
Amb la col·laboració de: 
 
 
 

 
 
 
Les institucions organitzadores no es fan responsables de les activitats que no apareguin citades 
expressament en aquest programa.  
 


