
 
Ajuntament  de 
Sant Llorenç des Cardassar 

 

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 
Plaça Ajuntament, 1. 07530 
Sant Llorenç des Cardassar 

Telèfon: 971 838 393 · Fax 971 838 094 
Correu electrònic: ajuntament@santllorenc.es 

Adreça d'Internet: www.santllorenc.cat 
Seu electrónica: www.santllorenç.es 

CURS DE CULTURA CONTEMPORÀNIA 
Del 31 d’octubre al 27 de novembre de 2020 

 
Dissabte, 31 d’octubre, a les 18 h 
Visita guiada a l’exposició 
Mostra d’art contemporani 
A càrrec del comissari de l’exposició, Antoni Sansó 
Lloc: Auditori sa Màniga de Cala Millor 

La Mostra d’Art Contemporani, que podeu veure a la sala 
d’exposicions de l’Auditori sa Màniga de Cala Millor del 25 de 
setembre al 28 de novembre de 2020, presenta peces d’autors tan 
significatius com Tàpies, Barceló, Saura o Plensa. El comissari de 
l’exposició, Antoni Sansó, ofereix una visita guiada. 

 
Divendres, 6 de novembre, a les 20 h 
Isabel-Clara Simó fa una copa amb els amics 
Direcció: Francesc Vernet. Interpretació: Cecília Genovart 
Lloc: Auditori sa Màniga de Cala Millor 
  
A partir del llibre Els racons de la memòria, d'Isabel-Clara Simó, 
l’actriu Cecília Genovart i el director d’escena 
Francesc Vernet converteixen la persona en personatge. Isabel-
Clara ens dona la benvinguda i ens parla de la seva vida, tan 
intensa, entre el franquisme ofegador i la incipient democràcia. 
  
 
Divendres, 13 de novembre, a les 20 h 
Conferència «La literatura com a eina de conscienciació social» 
A càrrec de Sebastià Portell 
Lloc: Auditori sa Màniga de Cala Millor 
 
L’art, i més concretament la literatura, a partir del poder de la 
paraula, és una eina d’imaginació i de representació social. És per 
això que la literatura i els mons que proposa, visibilitza, denuncia o 
matisa, i pot ser una primera passa vers el camí del canvi social. 
Una primera passa, creativa, que també ha d’anar acompanyada de 
la teoria i de l’acció. 
 
Aquesta conferència dibuixarà un recorregut, a través de les 
paraules d’autors de casa nostra, per aquelles creacions que han 
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lluitat per un món més igualitari i més divers. Un món, al cap i a la fi, 
millor. 
 
 
Divendres, 20 de novembre, a les 20 h 
Club de Lectura 
Lectura i comentari conjunt de la novel·la Amor meva, d’Isabel-
Clara Simó 
A càrrec d’Eulària Arlés 
Lloc: Biblioteca de sa Coma 
 
El club de lectura és un grup de persones que llegeix el mateix llibre 
al mateix temps i després es reuneix per comentar-lo. La biblioteca 
proporciona el llibre en préstec als participants al club. Aquesta 
vegada, llegirem una obra de l’escriptora Isabel-Clara Simó, com a 
homenatge a aquesta gran autora (1943-2020). 
 
 
Divendres, 27 de novembre, a les 20 h 
Conferència 
Art contemporani i el seu mercat 
A càrrec d’Antoni Sansó 
Lloc: Auditori sa Màniga 
 

Antoni Sansó. comissari de la Mostra d’Art Contemporani, que 
podeu veure a la sala d’exposicions de l’Auditori sa Màniga de Cala 
Millor del 25 de setembre al 28 de novembre de 2020, parlarà de 
l’art contemporani i del seu mercat, i intentarà desxifrar els 
mecanismes que articulen el món de l’art, sobretot el de l’art 
contemporani, molt més volàtil que l’art antic, més assentat. 
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INFORMACIÓ 
 
Totes les activitats són gratuïtes. Tenen lloc o a l’Auditori sa 
Màniga de Cala Millor o a la Biblioteca Municipal de sa Coma. 
 
Cada activitat és independent. Podeu assistir a qualsevol de les 
sessions que us interessin, o a totes. No fa falta inscripció prèvia si 
només assistiu a activitats de forma esporàdica. 
 
Destinataris: persones adultes interessades en la cultura 
contemporània, especialment la literatura, les arts plàstiques i el 
teatre. 
 
Durada: 12 h (hores presencials i hores de lectura autònoma). Cada 
sessió té una durada aproximada d’1,5 hores. 
 
Certificat d’assistència. Per obtenir un certificat d’assistència al 
curs de formació, expedit per l’Ajuntament de Sant Llorenç, cal 
assistir almanco a quatre de les cinc activitats. 
 
Coordinació: Antònia Brunet, bibliotecària municipal, i Dr. Pere 
Santandreu, director de l’Auditori sa Màniga 
 
Inscripcions: al telèfon 971 587373 o per internet a 
https://forms.gle/Ev9J4ZRWXAdnHsVS8 
 
 

  


