Organitzen

Matí, de 10.00 a 14.00 h
10.00 a
14.00 h

Durant tot el matí, demostracions en viu d’alguns elements de la cultura
popular de Menorca i l’activitat «Participa en l’elaboració de l’Inventari»,
dinamitzada per Laia Galceran

11.00 h

«Conta’m una cançó», contacontes musicat, amb Margui Juanico, 		
Quim Ribó, Joan Taltavull i les veus infantils de Maria Rioja, Júlia 		
Capó i Bernat Casasnovas

12.30 h

Cloenda i ballada popular a càrrec de Femefolk, amb el Grup Folklòric
Sant Isidre de Ciutadella i el Grup de Música i Ball de Sant Lluís

Hi col·laboren

Exposicions i audiovisuals
Muntatge expositiu «Coneix l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de
Menorca»

Ajuntament d’Alaior
www.alaior.org

Agraïments

Centre d’Artesania de Menorca

Exposició «Festes de Gràcia», cedida per l’Ajuntament de Maó

Horari De 10.00 a 14.00 h i de 17.30 a 21.00 h (dijous i diumenge només en horari de matí)

Centre d’Estudis Locals d’Alaior
Colla de Geganters i Grallers d’Alaior
Fra Roger Gastronomia i Cultura
DL: ME 327-2017

Audiovisuals:
- Oficis artesans, cedit pel Centre d’Artesania de Menorca
- Ca nostra des del segle XVII, cedit per Llucia Pons
- El cant de la Sentència
- Gloses i glosadors
- Jocs de falda

Femefolk
Soca de Mots
Laia Garcia, Àngel Orfila i Llucia Pons

L’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca ( IPCIME )

Diumenge 28 de maig

VII JORNADES DE

CULTURA POPULAR I TRADICIONAL
2017

Convent de Sant Diego d’Alaior, 25 a 28 de maig de 2017

Dijous 25 de maig

19.15 h

«Què és un inventari de patrimoni cultural immaterial? Reptes i dificultats», a càrrec de Marc Ballester, de l’equip redactor de l’Inventari de les
Terres de l’Ebre

20.00 h

Presentació de l’Inventari de Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca,
a càrrec de Jaume Mascaró Pons

Gastronomia i cultura popular, amb l’associació Fra Roger
- Presentació del Menú Biosfera, amb les vuit receptes
guanyadores del concurs «Receptes de Biosfera» promogut pel
Consell Insular de Menorca i el Programa MaB, amb demostració
gastronòmica i tast d’algunes de les receptes
- Venda de llibres de gastronomia menorquina

21.00 h

Glosat, amb Soca de Mots

Capvespre

Matí, de 9.00 a 14.00 h
Tallers escolars sobre diferents elements del patrimoni immaterial de Menorca
1. Com es construeixen els fabiols de les festes (Pere Marquès)
2. Feim llatra (Francesc Pons)
3. Dels gerrers als ceramistes (Isaac Femenías)
4. Usos de les plantes en l’elaboració de remeis casolans i preparats
tradicionals (Marc Moll)
5. Rebosteria de Menorca: berenars i berenetes amb productes de proximitat (coordinat per Bep Al·lès i Toni Moll)
6. Civisme i festes (Llorenç Al·lès)
Divendres 26 de maig

18.00 h

«Cultura tradicional i patrimoni immaterial: reptes actuals i perspectives
de futur», a càrrec de Francesc Vicens

Matí, de 10.00 a 14.00 h

19.00 h

10.00 a
14.00 h

Durant tot el matí, demostracions en viu d’alguns elements de la cultura
popular de Menorca i l’activitat «Participa en l’elaboració de l’Inventari»,
dinamitzada per Laia Galceran

Presentació de la Terminologia de les festes de Menorca, a càrrec d’Anna
Tudurí i Pilar Vinent

19.30 h

10.00 h

Ruta artesana per Alaior, amb visita a una joiera, un forn de pa, un arader
i un madurador de formatge, guiada pels voluntaris del Centre d’Estudis
Locals d’Alaior. Punt de trobada: Convent de Sant Diego d’Alaior

«Les festes patronals de Menorca: com evitar morir d’èxit», taula rodona amb la participació de Pere Bagur (Voluntaris de Sant Joan), Ignasi
Camps (cap de la Policia Local de Ciutadella), Xavier Janer (músic de
la Banda de Ferreries), Mònica Martí (caixera des Mercadal i d’Alaior),
Héctor Pons (regidor de Cultura i Festes de Maó) i José Pons Sansaloni
(caixer casat de Maó). Moderador: David Marquès

11.00 h

Contacontes per a fillets i adults amb les llegendes Xoroi i Es pou
des captiu, amb Laia Garcia i Àngel Orfila

21.00 h

«Dama», concert del grup Melilotus basat en les llegendes del 		
barranc d’Algendar

11.30 h

Vestim els gegants Xoroi i sa Fadrina de Biniedrís, i el capgrós 		
Rashid, amb la Colla de Geganters i Grallers d’Alaior

Dissabte 27 de maig

Matí, de 9.00 a 14.00 h
Tallers escolars sobre diferents elements del patrimoni immaterial de Menorca (amb la mateixa oferta del dia anterior)
Capvespre
18.30 h

19.00 h

Contacontes per a fillets i adults amb la llegenda Sa novia d’Algendar,
amb Laia Garcia i Àngel Orfila
Acte d’obertura de les Jornades, a càrrec del conseller de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca

12.00 h

