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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.

  Involucrar el poble en la vida cultural de la Institució 
 Pública Antoni M. Alcover
  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.
  Promoure esdeveniments i investigacions científiques
relacionades amb Mossèn Alcover, les rondalles i la
cultura popular.
  Fer difusió de l'espai museogràfic i de la Biblioteca
Monogràfica de la Institució Pública Antoni M. Alcover.
  Potenciar, en la mesura que sigui possible, la
conservació, la millora i l'increment dels béns de la
Institució.
  Impulsar, en la mesura que sigui possible, el Bolletí de
la Institució Pública Antoni M. Alcover.
  Gestionar la venda de les publicacions, reproduccions
o qualsevol altre article pel qual estigui legalment
autoritzada l'associació.
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OBJECTIUS



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. 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.
La situació d’emergència sanitària de l’any 2020 ens ha obligat a
suspendre algunes de les activitats programades, com la visita
guiada a Santa Cirga, o a modificar el format de la nostra
participació a la Setmana Alcover 2021.



L'Associació d'Amics de
la Institució Alcover el

2021



Setmana Alcover                a les xarxes!
2021...                         



Amb citacions d'Antoni M. Alcover,
amb fotografies d'actes d'anys
anteriors i amb recomanacions de
rondalles enregistrades. Amics Alcover

amics_institucio_alcover
 



Ofrena floral institucional 02/02

Com cada any, la nostra
Associació va organitzar l'ofrena
floral a l'obelisc dedicat a la
figura de Mossèn Antoni Maria
Alcover, aquesta vegada en
commemoració ja del 159è
aniversari del seu naixement. Hi
varen participar, també,
l'Ajuntament de Manacor i
membres de l’Escola Municipal de
Mallorquí, l’IES Mossèn Alcover i
familiars d'Alcover.



Amics a la fresca

DIMARTS 20 DE JULIOL, 21.30 h 

En el marc de les Festes de Sant Jaume 2021 (adaptats
a la situació sanitària), l’Associació d’Amics de la
Institució Alcover va organitzar  la projecció a la fresca
de la pel·lícula Jostissi de carreró (2020), dirigida per
Pedro Miralles. Excepcionalment, es va modificar
l'escenari habitual de l'activitat (la Institució Pública
Antoni M. Alcover) i l'acte es va celebrar al Parc
Municipal. 





La situació sanitària que ha paralitzat el país els anys
2020 i 2021 ha dificultat el funcionament normal de
totes les entitats culturals. Els objectius de la nostra
Associació requereixen una presencialitat i implicació
social que ha estat impossible o molt limitada durant
molts mesos. Acabam l’any amb la represa de les
iniciatives i activitats que ja hem començat a
planificar i que esperam compartir amb tots els socis i
sòcies. 

Conclusions


