Presentació de les principals actuacions culturals programades per la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
Exposicions, obertura de nous espais culturals, activitats educatives i presència de les
Illes Balears a diverses cites internacionals són algunes de les propostes
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats, Rafael Bosch, acompanyat de la directora general
de Cultura i Joventut, Isabel Cerdà, del director adjunt de l’Institut Ramon Llull, Antoni Vera, i
del director de l’Institut d’Estudis Baleàrics, Cristòfol Vidal, ha presentat les principals actuacions
que es duran a terme al llarg dels propers mesos en matèria cultural.
Totes les activitats, projectes i propostes que es fan des de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitat responen a tres idees fonamentals:
1. Vincular la creació cultural i el patrimoni amb la vida econòmica de la societat illenca, de
manera que es fomentin les possibilitats de la cultura com actiu econòmic,
particularment en la seva relació amb el turisme.
2. Intensificar la relació de la cultura amb l’educació, facilitant recursos didàctics i
pedagògics que estiguin a l’abast de la comunitat educativa.
3. En cultura es pot anar d’allò local a allò universal o a l’inrevés, però els dos pols (local i
universal) són necessaris per articular una vida cultural sòlida i dinàmica.
Direcció General de Cultura i Joventut
Obertura del Museu Monogràfic del Puig des Molins a Eivissa. Després de 14 anys tancat, el
museu ha estat remodelat en profunditat. La idea és aconseguir que sigui més atractiu i més
divulgatiu i, per a això, incorporarà audiovisuals, recursos informàtics, maquetes a escala, etc.
L’obertura coincidirà amb la inauguració d’una exposició sobre l’evolució històrica del Museu.
Inauguració de l’espai expositiu de la seu provisional del Museu de Mallorca a les instal·lacions
cedides per la Fundació Sa Nostra.
Nova edició de les Converses de Formentor. Amb noms essencials del panorama literari illenc,
nacional i internacional.
Projecte Art Jove. Inclourà cinc convocatòries per als joves: fotografia, arts plàstiques,
arquitectura, joves intèrprets i audiovisuals. Es farà en col·laboració amb altres institucions o
entitats, com és el cas del certamen de fotografia, CooperArt 2012, que es convoca i finança
conjuntament amb l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears; el de disseny de
moda, conjuntament amb la Pasarela Ars Nova, i el certamen d’arquitectura, Ópera Prima, amb
el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB).
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Projecció de la cultura
Una de les principals responsabilitats de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats és la
projecció de la cultura de les Illes Balears, del treball dels creadors illencs i del patrimoni balear.
En aquest sentit, el Govern té dues eines per articular aquest objectiu: l’Institut d’Estudis
Baleàrics i l’Institut Ramon Llull.
Institut Ramon Llull. Activitats previstes:
 Projecte expositiu comissariat per Biel Carrió, amb obres de Rafa Forteza, Pep Guerrero,
Ricard Chiang i Mònica Fuster. Visitarà la Fira Internacional Art Rio, a Brasil, i París.
 Actualment es prepara una exposició commemorativa del X Aniversari de l’Institut Ramon
Llull. L’IRL es troba en conversacions per organitzar un concurs de projectes adreçat a
comissaris o gestors culturals. La itinerància internacional serà responsabilitat de l’IRL, de
la Comunitat Autònoma, de Catalunya i de l’Institut d’Estudis Baleàrics.
 Exposició commemorativa dels 30 anys del Taller 6a. Amb l’edició d’un catàleg i la
realització d’un audiovisual. L’IRL donarà suport a la producció i la itinerància
internacional de la mostra.
 Projecte IllArt, amb un gran èxit de visites a Berlin, viatjarà a Londres coincidint amb la
World Travel Market.
 Organització d’una Plataforma d’Arts Escèniques Balear consistent en varis dies
d’exhibició de la producció escènica estrictament balear i on es posaran a l’abast de les
companyies amb projecció internacional els elements necessaris per a poder
promocionar-se i augmentar la seva presència arreu del món.
 La presentació de diferents projectes de les Illes Balears a la Biennal d’Arquitectura de
Venècia, del 27 d’agost al 30 de novembre, donat que els arquitectes guanyadors del
concurs que va convocar l’IRL han aconseguit que es seleccionin quatre edificis de les Illes
Balears.
 La Coral Universitària visitarà Londres, Oxford i Cambridge el novembre de 2012.
 En el context de l’Any Antoni Maria Alcover, s’organitzarà una trobada a Palma de
Mallorca que aplegarà experts en literatura tradicional de diverses universitats europees.
 L’IRL continuarà donant suport al món de les arts escèniques perquè puguin dur el seu
producte més enllà de les Illes Balears.
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Institut d’Estudis Baleàrics. Activitats previstes:
 Exposició antològica per celebrar el 50 aniversari de la primera exposició de Riera Ferrari.
Serà al novembre, a Manacor.
 Edició d’un llibre sobre la història del vi a la Mediterrània, del pintor Joan Bennàssar. Es
publicarà en fascicles i posteriorment en volum. Es traduirà al castellà, l’anglès i
l’alemany. L’objectiu és promoure la cultura vinícola balear entre els visitats de l’illa i a
l’estranger.
 Edició, juntament amb l’editorial Dolmen, d’un llibre sobre els grans personatges de les
Illes Balears. Adreçat als alumnes d’ESO i amb la participació de dibuixants com Pere
Joan, Tomeu Seguí, Tomeu Morey, Jaume Balaguer i Àlex Fito.
 Presència de l’IEB, amb un stand, al Saló del Còmic de Barcelona que se celebra del 3 a 6
de maig. En aquesta edició hi haurà dues obres d’autors mallorquins nominades en la
categoria de millor obra d’autor espanyol: ‘Històries del barri’ de Gabi Beltran i Tomeu
Seguí, i ‘Atlas i Axis’ de Pau.
 L’IEB també estarà present al Saló del Còmic La Massana d’Andorra, on hi haurà
presència d’autors de les Illes i es presentaran dues exposicions: ‘Joan Escandell. 50 anys
de tebeos’ i ‘L’esboç i el caos’ de Tomeu Seguí i Felipe Hernández Cava.
 Edició d’un nou volum de la col·lecció ‘Màscares’ per retre homenatge a Blai Bonet, amb
obra inèdita i molt de material gràfic. La previsió es que surti el setembre.
 Organització d’una exposició col·lectiva d’art (25 obres) sobre les Rondalles
Mallorquines, amb motiu del 150è aniversari de Mossèn Alcover.
Sa Llonja
L’edifici de Sa Llonja acollirà una única exposició anual que servirà per a potenciar l’oferta
cultural adreçada tant als nombrosos turistes visiten Mallorca cada any com a tots els ciutadans
de la comunitat. En aquests moments s’està preparant una proposta de Bernadí Roig, un dels
creadors balears amb més sòlida projecció internacional, què s’inaugurarà a principis de juliol i
es podrà visitar fins al mes de novembre.
A més, es pretén posar en funcionament un servei de visites guiades a l’edifici de Guillem Sagrera
amb una doble vessant: de caràcter didàctic, adreçada als escolars, i una altra de tipus cultural,
adreçada als turistes i a la resta de públic. L’objectiu d’aquesta iniciativa és posar a l’abast dels
visitants la informació essencial sobre l’edifici i sobre el seu context històric.
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