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Qui som? Presentació
L’Associació d'Amics de la Institució 

Pública Antoni M. Alcover es va fundar 

l’any 2015. De llavors ençà, ha 

continuat fidel als objectius que 

s’especificaren en els estatuts de 

l’Associació.

OBJECTIUS

1. Involucrar el poble en la vida cultural de la Institució Pública Antoni M. Alcover

2. Col·laborar en les activitats i funcions de caràcter cultural de la Institució, per tal 

que sigui una entitat viva i propera a la societat.

3. Promoure esdeveniments i investigacions científiques relacionades amb Mossèn 

Alcover, les rondalles i la cultura popular.

4. Fer difusió de l'espai museogràfic i de la Biblioteca Monogràfica de la Institució 

Pública Antoni M. Alcover.

5. Potenciar, en la mesura que sigui possible, la conservació, la millora i l'increment 

dels béns de la Institució.

6. Impulsar, en la mesura que sigui possible, el Bolletí de la Institució Pública Antoni 

M. Alcover.

7. Gestionar la venda de les publicacions, reproduccions o qualsevol altre article pel 

qual estigui legalment autoritzada l'associació.



Per realitzar aquests objectius, l’Associació s’implica en algunes de les activitats de la 

Institució Pública Antoni M. Alcover i n’organitza d’altres que responen sempre a la 

voluntat de fer arribar la figura d’Alcover a la gent del poble, d’oferir-ne una òptica més 

lúdica i propera. D’altra banda, l’associació també gestiona la venda de les publicacions, 

reproduccions i altres articles, amb l’objectiu final de difondre el coneixement científic i 

popular de la figura de Mossèn Alcover.

Aquests objectius, vinculats al desig de promoure la implicació de gent molt diversa en el 

manteniment i difusió de l'obra de mossèn Alcover, justifiquen la iniciativa de diverses 

activitats, que ressenyarem tot seguit.



Activitats

2018



10/11/2018

Visita a Santa Cirga

L'Associació d'Amics va organitzar aquest dia una 

visita guiada a la possessió de Santa Cirga. A les 11 h, 

els assistents arribaren a la possessió de Santa Cirga. 

Magdalena Gelabert va explicar les iniciatives 

principals i algunes anècdotes d'Antoni M. Alcover, tot 

mostrant-los l'indret on va  néixer i créixer. La visita es 

va completar amb la narració d’una rondalla: en 

Guillem Galmés hi va contar amb molt d’encert “En 

Pere beneit”. 



Activitats

2019



01/02/2019

Dins el marc de la Setmana Alcover, 

enguany l’Associació va organitzar 

un taller de romanços, que anà a 

càrrec de Bàrbara Duran i Francesca 

Suau Artigues. El taller es va fer a 

les 17 h a la Institució Alcover.



Com cada any, dissabte 2 de febrer, a les 11 h, els membres de l’Associació 

d’Amics de la Institució Pública Antoni M. Alcover va organitzar l’ofrena 

floral institucional a l'obelisc dedicat a Mossèn Alcover, ubicat al passeig de 

na Camel·la. L’acte començà al Palau, punt de partida de la comitiva dels 

Amics de l’Escola Municipal de Mallorquí que acudiren a l’obelisc amb 

vestits dels segles XVIII i XIX i, al so de les castanyetes, interpretaren un 

ball popular. Després dels parlaments institucionals (hi varen intervenir 

l’alcoverista Gabriel Barceló, un representant de l’Escola Municipal de 

Mallorquí, representants de la família Alcover, Bàrbara Sagrera, Bàrbara 

Duran i la batlessa) es varen dipositar els rams de flors. L’acte es va cloure 

amb la interpretació de dues peces per part de l’Escola Municipal de Música.

02/02/2019



23/04/2019 

Sant Jordi al Claustre de Sant Vicenç

Aquest dia, l'Associació Amics de la Institució Alcover va participar en la 

celebració del dia del llibre amb una paradeta de venda de material alcoverià 

i d'informació sobre la Institució i els objectius i tasques de l'associació. 



18/05/2019 

Visita a l’església de Son Carrió

Per quart any consecutiu i dins el marc del programa de Fires i 

Festes de Primavera, l’Associació va organitzar una sortida 

emblemàtica, que enguany va ser a l’església de Son Carrió. Aquesta 

proposta, pensada per a tota la família, va contribuir a difondre el 

vessant arquitectònic d’Antoni M. Alcover, que va dissenyar, entre 

d’altres, l’església de Son Carrió. Guiats per la historiadora de l’art 

Cristina Duran, els assistents gaudiren d’una sortida cultural i 

amena. 



18/05/2019 

Visita a l’església de Son Carrió



19/07/2019
Sopar a la fresca

Enguany, l’Associació d’Amics de la Institució Alcover va organitzar un 

sopar a la fresca, que anà acompanyat de la projecció del llargmetratge 

Lokus, de Joan Barceló Rigo (basat en una obra de Ponç Pons), direcció 

artística d’Antoni Truyols. Abans de la projecció, Barceló i Truyols 

explicaren el projecte i les motivacions del film.

El sopar i la projecció tengueren lloc al pati de la Institució Alcover dia 

19 de juliol a les 20.30 h. Varen presentar l’acte Bàrbara Duran, 

presidenta de l’Associació, i Bàrbara Sagrera, gerent de la Institució 

Alcover. També hi va intervenir Mateu Marcé, regidor de Cultura.



Avaluació final i propostes de millora

En línies generals, podem fer un balanç positiu de l'Associació d'Amics. La dedicació voluntària dels diferents membres de 

l'Associació ha permès desenvolupar tasques alternatives que la Institució Alcover no hauria pogut assumir, i per tant ha ajudat a 

involucrar el poble en la vida cultural de l'entitat i a acostar-hi la figura del gran lingüista i folklorista manacorí, les rondalles i la 

cultura popular. 

Les activitats que començaren els anys 2015 i 2016 s’han anat consolidant i fan que de cada vegada l’Associació sigui més 

coneguda a Manacor. Tant les sortides i activitats culturals programades com les paradetes en què s’ofereixen llibres i material 

vinculat a Alcover ens semblen mitjans útils per arribar al poble i ser fidels, així, als objectius que donen sentit a l’Associació. 

Per tant, consideram que és necessari continuar en la línia començada i, potser, procurar incrementar el nombre de socis i 

repensar si s’escau afegir noves activitats que puguin complementar, en el futur, el programa de l’associació.

D'altra banda, es pot treballar en la línia de donar a conèixer l'associació entre d'altres col·lectius fora de Manacor, i promocionar 

la venda de material de marxandatge, potser també fent ús de les xarxes socials. Per acabar, seguint els objectius de l'associació, 

seria interessant incrementar les contades de rondalles, en marcs semblants a les sortides que s'han realitzat. 


