Conversarem sobre plàstics i
microplàstics, posidònia, sostenibilitat;
bones pràctiques a la mar; patrimoni i
identitat; escenaris contemporanis de la
conservació, d’arqueologia marina. I ho
farem de la mà d’associacions amb segell
marítim, de pescadors, capitans i patrons
de casa nostra, de mestres xarxers i
mestres d’aixa, i de desenes d’expertes
del camp marítim: biòlogues, arqueòlegs,
oceanògrafs, experts en patrimoni…

15, 16, 17 , 23 i 24 de febrer de 2019

Obrir un museu marítim és una
oportunitat per pensar com ens
relacionam amb la mar, plantejar
escenaris de futur i imaginar quin
territori volem ser.

Podeu seguir les ponències en directe a:
@MaritimMallorca
@MuseuMaritimMallorca
Heu d’apuntar-vos a:
museumaritimmallorca18@gmail.com
Us podeu apuntar a totes les jornades o a un dels dos
caps de setmana.
Capacitat limitada: 50 persones / places per odre
d’inscripció

Organitza

Col·labora

Divendres, 15 de febrer
Ses Voltes

Dissabte, 16 de febrer
Ses Voltes

Dissabte, 23 de febrer
Ses Voltes

Diumenge, 24 de febrer
Museu de la Mar de Sóller

SESSIÓ 1
«Biodiversitat impactada. La conservació
marina: un repte complex»
S’aborden els debats principals sobre la conservació
marina, amb atenció especial a la situació de la
posidònia, dels plàstics i dels microplàstics.

SESSIÓ 2
«Patrimoni i identitat: un diàleg que ens ajuda
a entendre la nostra contemporaneïtat»
Els reptes de la conservació i la construcció de la
memòria col·lectiva a través del patrimoni marítim

SESSIÓ 3
«Patrimoni subaquàtic i terrestre:
escenaris del present»
Les Illes Balears disposen d’un dels patrimonis
marítims més rics i extensos de la Mediterrània,
aquest comença a les profunditats marines i s’estén
per la costa. Plantejar-ne la conservació és un debat
contemporani obligatori.

SESSIÓ 5
«Ciutadania i museus II: una trobada inevitable»
10.30 h Presentació de la Xarxa de Museus de Sóller:
cap a la transformació cultural d’una vall
Laura Celià Gelabert, regidora de Cultura de
l’Ajuntament de Sóller
11.00-12.30 h Taula rodona «Oportunitats i reptes».
Agents i entitats de Sóller faran una radiografia de
què suposa per a una ciutat/poble/illa tenir un o
més museus:
Rafel Solivellas Coll, president del Club Nàutic de Sóller
Ivan Murray Mas, doctor en geografia
Pep Mayol Albert, patró major de la confraria de
pescadors de Sóller
Sóller Solidari
Dinamitza la taula: Laia Seró Moreno, periodista i
codirectora de «Dona’m la mar»

9.30 h Benvinguda a càrrec del president del Consell
de Mallorca, Miquel Ensenyat Riutort, i de la
consellera de Cultura, Participació i Esports del
Govern de les Illes Balears, Fanny Tur Riera
9.40 h Presentació del programa «Mallorca i la mar» a
càrrec de la consellera executiva de Medi Ambient,
Sandra Espeja Almajano
9.50 h Presentació del Museu Marítim de Mallorca a
càrrec del director gerent, Albert Forés Gómez
10.00 h Salud Deudero Company, professora de
recerca i doctora en biologia
10.30 h Gabriel Morey Verd, vicepresident de
l’Associació Ondine. Tècnic de TRAGSATEC
11.00 h Xavier Pastor i Gràcia, oceanògraf
11.30 h Descans
12.00 h Rosa García Segura, directora de la Fundació
Prevenció Residus i Consum (Rezero)
12.30 h Precs i preguntes
TAULA 1
«Bones pràctiques entorn a la mar»
15.30-16.30 h
Es planteja una dinàmica per recopilar una sèrie de
bones pràctiques sobre com relacionar-nos amb la
mar de manera sostenible, justa i sana.
José Luis Miró Forteza, subdirector de Mallorca Press
Jesús Coll Martín, capità de iot i voluntari de la
Fundació de Joves Navegants de Balears
Isabel Ferrer García, tècnica de projectes europeus
del departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca
Dinamitza la taula: Catalina Gayà Morlà, doctora en
comunicació i directora de «Dona’m la mar» (MMB)
ACCIÓ 1
«Decàleg de bones pràctiques»
16.30-18.30 h Entre totes i tots treballarem en el
decàleg «Bones pràctiques: menys plàstics a la
mar». El decàleg s’enviarà a tots els municipis de les
Illes Balears al llarg del mes de maig.
19.00 h Xocolatada marinera. Projecció d’imatges
marines a càrrec d’Ondine

10.30 h Enric Garcia Domingo, cap de l’Àrea de
Col·leccions i del Coneixement del Museu Marítim
de Barcelona (MMB)
11.00 h Gabriel Alomar Bouzas, periodista
especialitzat en patrimoni marítim
11.30 h Descans
12.00 h Bernat Oliver Font, tècnic de patrimoni
marítim del Consell de Mallorca
12.30 h Manuel Gómez Planas, president de
l’Associació d’Amics del Museu Marítim de
Mallorca
13.00 h Precs i preguntes
Modera la taula: Laura Marqués Cifra, periodista i
presentadora de Passió per la Mar
TAULA 2
«Escenaris contemporanis de conservació
del patrimoni: un debat obert»
16.00-17.30 h
Javier Gómez Ribas, vicepresident de l’Associació
Marítima Cultural d’Eivissa i Formentera (AMCEF)
i promotor del projecte de recuperació de la Reina
del mar
Jaume Ferrando Barceló, capità de la marina mercant,
advocat i estudiós del patrimoni marítim
Catalina Oliver Nogués, presidenta de l’Associació
dels Amics de l’Alzina
Dinamitza la taula: Bartomeu Homar Bestard,
periodista i estudiós del patrimoni marítim
ACCIÓ 2
«Viatges pesquers amb fideuada»
19.30 h Anirem a la Confraria de Pescadors Sant
Pere de Palma per fer un taller de cuina marinera,
a través de la qual podrem conèixer una cultura
i un llenguatge que està desapareixent a marxes
forçades.
Hi participaran:
Rafael Mas Piedecausa, patró major de la Confraria de
Pescadors Sant Pere de Palma
Jaume Amengual Serapio, mestre artesà xarxaire
Lloc: carrer del Contramoll Mollet, 5
(capacitat limitada: 40 persones / places per odre
d’inscripció)

Diumenge, 17 de febrer
ACCIÓ 3
10.30 h Visita guiada al far del Cap Blanc

10.00 h Sebastià Munar Llabrés, arqueòleg
subaquàtic i president de l’Institut Balear d’Estudis
en Arqueologia Marítima (IBEAM)
10.30 h Javier Pérez de Arévalo, faroner, doctor en
història i tècnic de sistemes d’ajudes a la navegació
11.00 h Descans
12.00-12.30 h Precs i preguntes
12.00 h Taller familiar d’arqueologia subaquàtica,
impartit per l’IBEAM
TAULA 3
Taula rodona: «Mestres d’aixa, mariners i patrons;
d’oficis heretats a professions contemporànies»
12.30-14.00 h
Pep Florit Antich, mestre d’aixa al Consell de Mallorca
Jordi Nadal Cavaller, mariner de La Balear
Jaume Amengual Serapio, mestre artesà xarxaire
Aina Mora Plantalamor, professional del sector
marítim
Dinamitza la taula: Catalina Gayà Morlà
SESSIÓ 4
«Ciutadania i museus I: una trobada inevitable»
El museu, com a oportunitat i eina de construcció
i participació ciutadana dels discursos culturals
contemporanis.
16.00 h Margarida Loran Gili, museòloga i consultora
16.25 h Pau Cabot i Bonnín, professor i viquipedista
17.00 h Precs i preguntes
Modera: Mireia Mayolas Créixams, cap de l’Àrea
d’Educació i Activitats del Museu Marítim de
Barcelona (MMB)
ACCIÓ 3
Diàlegs: «L’encontre: per on començam?»
19.00-20.30 h
Jaume Bonet Vadell, vocal de la Federació
d’Associacions de Veïns de Palma
Maria Esperança Nicolau, presidenta de l’Associació
d’Amics del Museu d’Història de Manacor
Mireia Mayolas Créixams, cap de l’Àrea d’Educació i
Activitats del Museu Marítim de Barcelona (MMB)
Joan-Lluís Alegret Tejero, antropòleg i director de la
càtedra d’estudis marítims de la UdG a Palamós
Dinamitza la taula: Catalina Gayà Morlà

ACCIÓ 4
Visita al Museu de la Mar de Sóller
13.00 h Visita guiada amb Aina Mora Vives i Irene
Cabrer Gonzàlez directores de +Cultura

SESSIONS

TAULES

ACCIONS

Podeu seguir les ponències en directe a:
@MaritimMallorca
@MuseuMaritimMallorca
Heu d’apuntar-vos a:
museumaritimmallorca18@gmail.com
Us podeu inscriure a totes les jornades o a un dels dos
caps de setmana.
Capacitat limitada: 50 persones / places per odre
d’inscripció

