
El Consell
a casa

Recitals, jocs en línia, esports a casa, visites a museus... 
Durant els dies de confinament el Consell ha tancat al
públic els seus espais culturals i esportius però ha obert
nous canals de difusió, informació i entreteniment
perquè arribi a cadascuna de les vostres cases.
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A partir d’avui es proposa que es facin arribar dibuixos o
fotografies d'un objecte quotidià que tengui un significat
especial per qui l'envia a museus@conselldemallorca.net.
Amb les propostes rebudes s'elaborarà una obra col·lectiva
que compartirà a les xarxes.

Facebook:
Museu Kreković

El Museu Kreković, reprèn a les xarxes les activitats
relacionades amb el programa “La peça destacada”, que en
aquesta edició se centra en l'obra "Natura morta", de la
pintora i escultora Clotilde Pascual Fibla (Barcelona 1885-
1958).

 

Teatre de contenció IB
Les Àries des del balcó
L'Arxiu de produccions

Durant aquests temps difícils per a les arts en viu, el Teatre
Principal de Palma vol continuar essent un espai per a la
creació i la representació. Per això, a la seva web -dins la secció
de Creació i Producció- i YouTube noves propostes culturals:

Museu de Mallorca @MuseudeMallorca
Museu Marítim de Mallorca @MaritimMallorca

Iniciativa per conèixer el fons i instal.lacions dels museus del
Consell de Mallorca mitjançant les seves xarxes socials:
 

LA CULTURA NO S’ATURA! 

MUSEUS 
A CASA

#ElConsellACaTeva

MUSEU
KREKOVIĆ

https://www.facebook.com/MuseuKrekovic/
https://www.facebook.com/MuseuKrekovic/
https://www.teatreprincipal.com/ca/creacio-i-produccio/teatre-de-contencio-ib/
https://www.teatreprincipal.com/ca/creacio-i-produccio/aries-des-del-balco/
https://www.teatreprincipal.com/ca/creacio-i-produccio/arxiu-de-produccions/
https://twitter.com/MuseudeMallorca
https://twitter.com/MaritimMallorca
https://twitter.com/hashtag/ElConsellACaTeva


Difusió de material que els artistes del catàleg fan a les
seves xarxes socials: #Culturaacasa i #CACIMacasa
Difusió a xarxes socials de curiositats relacionades amb el
patrimoni que hem recuperat i conservat amb la intenció de
difondre’l i animar a visitar-lo quan sigui possible:
#Patrimoniacasa

Cultura a casa i Patrimoni a casa. Mitjançant les xarxes
socials de CulturaMallorca @culturamallorca

Més informació a les xarxes socials de @Bibliomallorca

Amb l'etiqueta #BiblioMallorcaDesdeCasa recomanam
recursos interessants sobre llibres, biblioteques i pel·lícules
en línia i d'accés lliure.
 BIBLIOTEQUES

#ElConsellACaTeva

Consulta el programa aquí

Clubs de lectura i les sessions de "Converses entre llibres". 
La Fundació Mallorca Literària ha adaptat la programació del
cicle "Converses entre llibres” i ofereix conta-contes i altres
activitats per streaming mitjançant el seu canal de YouTube.
 

https://twitter.com/hashtag/culturaacasa
https://twitter.com/hashtag/CACIMacasa
https://twitter.com/hashtag/Patrimoniacasa
https://twitter.com/culturamallorca
https://twitter.com/Bibliomallorca
https://twitter.com/hashtag/BiblioMallorcaDesdeCasa
https://twitter.com/hashtag/ElConsellACaTeva
https://web.conselldemallorca.cat/documents/559414/0/DOSSIER+CONVERSES+ENTRE+LLIBRES+2020.pdf/5c6ee981-c15f-0f3d-7500-669130a30bb6?t=1584695963989
https://www.youtube.com/channel/UCVDVi8fJdC3-xLDHvnuEL6g


El joc dels residus
El BOOM dels residus...

Aprendre a separar les diferents fraccions de fems domèstics i
demostrar amb un qüestionari el que has après. Recrear
espais imaginaris de la Serra Tramuntana amb els seus oficis
tradicionals o navegar amb la "Balear" per diferents indrets de
Mallorca. Són algunes de les possibilitats que ofereix aquesta
iniciativa que ofereix vídeos i jocs interactius amb continguts
d'Educació Ambiental.
 

 

ENTRETENIMENT MEDIAMBIENTAL

EDUCACIÓ
AMBIENTAL

#ElConsellACaTeva

Facebook:
@Turisme i Esports
@Esport Base Mallorca

Twitter:
@turismeiesports
@EBaseMallorca

Instagram:
@esportbasemallorca

YouTube: 
Consell de Mallorca
Llista de reproducció d'Esports

Vídeos curts amb esportistes d’elit col·laboradors dels
programes «Els valors de l’esport» i «Jugam amb l’elit» i
personal tècnic de les federacions; sessions d’entrenaments en
línia per a persones adultes i tallers didàctics familiars sobre
diferents matèries, com la nutrició, l’exercici físic o postural.
Xarxes Socials de l’Esport Base del Consell de Mallorca
 

ESPORT A CASA! 

ESPORTS

https://web.conselldemallorca.cat/educacio-ambiental#botons
https://web.conselldemallorca.cat/educacio-ambiental#botons
https://twitter.com/hashtag/ElConsellACaTeva
https://www.facebook.com/turismeiesports
https://www.facebook.com/EsportBaseConselldeMallorca/
https://twitter.com/turismeiesports
https://twitter.com/EBaseMallorca
https://www.instagram.com/esportbasemallorca/
https://www.youtube.com/channel/UCWNpHo67uA5_6xW2UzKWV8A
https://www.youtube.com/watch?v=ZLQNvLwRcas&list=PL0awEqV4__dNGmePokWju3HRxvSYsXVp3


Twitter
@casaldones

Facebook:
Casal de les dones

Instagram:
Casaldelesdones

Divendres 3 d'abril a les 11.30h a càrrec de na Margarita
Karger. La sessió és realitzarà mitjançant un grup de
WhatsApp.

Dimecres 8 d'abril

Dimarts 14 d'abril

Des del Casal de les Dones continuam treballant per a oferir-
vos activitats en línia per a realitzar durant el confinament.
 

 
Sessió de Biodança "Dansant per la vida"

 
Taller de sòl pelvià

 
Com gestionar l'ansietat derivada del confinament?

 
Inscripcions prèvies: 

689 85 64 57 o donescasal@gmail.com

#ElConsellACaTeva

CASAL
DE LES
DONES

MIRADES FEMINISTES

https://twitter.com/casaldones/
https://www.facebook.com/casaldelesdones/
https://www.instagram.com/casaldelesdones/
https://twitter.com/hashtag/ElConsellACaTeva

