
LA TARDOR ALS MUSEUS 2017. MUSEUS EN RUTA 
 
 
Museus que participen en el projecte 
El programa La tardor als museus és una iniciativa coordinada des de la Secció 
de Museus i Belles Arts del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca, en col·laboració amb una sèrie de museus municipals, per 
oferir una programació coordinada d’activitats. Els centres museístics que 
participen són: 
Castell de Bellver – Museu d’Història de la Ciutat 
Museu del Calçat i de la Pell, d’Inca 
Museu d’Història de Manacor 
Museu de Pollença 
Museu Arqueològic de Son Fornés, Montuïri 
Es Baluard – Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
Museu Krekovic – Fons d’Art Contemporani del Consell de Mallorca 
 
Enguany el projecte consisteix en un intercanvi de peces en préstec entre 
aquests centres museístics. A més, cada un dels espais ha programat una 
activitat complementària en relació a la peça exposada. 
 
 
 
Museu del Calçat i de la Pell, d’Inca 
Exposa: quatre escudelles de pinzell d’Inca, cedides pel Castell de Bellver-
Museu d’Història de la Ciutat (Ajuntament de Palma). 
  
Cedeix en préstec: dues peces: un teler al Museu Arqueològic de Son Fornés i 
una màquina de repuntar sabates al Museu Krekovic. 
 
Activitat: 
Dijous 2 de novembre, a les 20 h, taula rodona: Mestres del fang. La indústria 
terrissera a Inca. Amb la intervenció de Santiago Cortès, Sebastià Gamundí, 
Miquel Pieras i Magdalena Riera. 
Dissabte 4 de novembre, a les 11 h, taller infantil: Plats i pintures! Decora el teu 
plat com els antics mestres terrissers. 
 
Museu Krekovic – Fons d’Art Contemporani del Consell de Mallorca 
Exposa: Màquina de repuntar sabates, del Museu del Calçat i de la Pell d’Inca. 
 
Activitat: Dimecres 8 de novembre es durà a terme una xerrada sobre la peça, 
a càrrec de Sandra Rebassa, i també es parlarà de la fàbrica de sabates Gorila, 
ubicada al barri de La Soledat, molt proper al museu. 
 
Museu de Pollença 
Exposa: la pintura a l’oli El cingle verd d’Ariant, de Llorenç Cerdà (1906), cedit 
pel museu Es Baluard. 
 
Cedeix en préstec: conjunt de fotografies de la Guerra Civil al Port de Pollença, 
imatges de Josep Salvany. 



 
Activitat: Dijous 16 de novembre, tertúlia al voltant de l’obra i de l’experiència de 
l’intercanvi de peces entre els museus. 
 
Castell de Bellver – Museu d’Història de la Ciutat 

Exposa: conjunt de fotografies de la Guerra Civil al Port de Pollença, imatges 
de Josep Salvany, del fons del Museu de Pollença. 
 
Cedeix en préstec: quatre escudelles s. XVII-XVIII. 
 
Activitat: 
Dissabte 18 de novembre, s’han programat un conjunt d’activitats que tenen 
com a fil conductor la Guerra Civil a Mallorca i, en concret, el paper que va tenir 
el propi castell com a presó franquista. 
11 h Trobada a la porta del bosc del carrer de Bellver. Pujada en homenatge 
als presoners polítics pel camí que construïren.  
11.30 h Visita comentada a l’exposició fotogràfica de la base d’hidroavions, 
cedida pel Museu de Pollença. Visita al pati d’armes i comentari dels grafits del 
presoners de Bellver, a càrrec d’Aina Ferrero-Horrach (una de les comissàries 
de l’exposició sobre la presó del castell, que s’inaugurarà el 20 de desembre). 
12.15 h Acte commemoratiu de Memòria Històrica. 
 
Museu Arqueològic de Son Fornés, Montuïri 

Exposa: Teler, cedit pel Museu del Calçat i de la Pell d’Inca. 
 
Cedeix en préstec: Ataifor islàmic. 
 
Activitat: 
Diumenge 19 de novembre, activitat familiar Filant llana ahir i avui. Xerrada, 
demostració de cardat i filat i taller experimental de feltre amb la participació de 
Naturalfelt. 
 
Es Baluard – Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

Exposa: Llumeta islàmica de fang (s. XII-XIII), del fons del Museu d’Història de 
Manacor. 
 
Cedeix en préstec: la pintura a l’oli El cingle verd d’Ariant, de Llorenç Cerdà 
(1906). 
 
Activitat: 
Dimarts 21 de novembre, a les 19 h, trobada entre Nekane Aramburu, directora 
del museu Es Baluard, i Magdalena Salas, directora del Museu d’Història de 
Manacor, per parlar de la peça en préstec, el seu context històric i les possibles 
connexions entre ambdós museus. 
 
Museu d’Història de Manacor 

Exposa: Ataifor islàmic, cedit pel Museu Arqueològic de Son Fornés. 
 
Cedeix en préstec: Llumeta islàmica de fang (s. XII-XIII). 
 



Activitat: Dissabte 2 de desembre, conferència i taller. 
 
 

 
 

 
 

 
  


