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3.1- Rodes de premsa

21.01.14 / 11.30 h 
Presentació de les exposicions de Lourdes Murillo 
“La que en mi corazón ardía” i Bartomeu Sastre “La 
voluntad (The will)”. A la roda de premsa  hi han assistit 
Maria José Massot, coordinadora general de cultura 
de l’Ajuntament de Palma, Pilar Ribal, directora gerent 
de la Fundació Palma Espai d’Art, Lourdes Murillo, 
artista de Zona Base, Bartomeu Sastre, artista de 
Box 27, Asun Clar, comissària de Zona Base i Tolo 
Cañellas, comissari de Box 27.

26.02.14 / 12.00 h 
Presentació exposició  Fragments de James 
Lambourne. El regidor de l’àrea de Cultura i Esports 
de l’Ajuntament de Palma, Fernando Gilet, juntament 
amb les comissaries de l’exposició Ana Toran i 
Pilar Ribal i, l’artista James Lambourne han fet la 
presentació davant els medis.  

26.02.14 / 12.30 h 
Presentació performance Danza y naturaleza de la 
ballarina Mayu i comissariada per Agota Harmati. A la 
roda de premsa de presentació hi han assistit Fernando 
Gilet, regidor de Cultura i Esports de l’Ajuntament de 
Palma, Pilar Ribal, directora gerent de la Fundació 
Palma Espai d’Art, Ágota Harmati, comissària de 
“MAYU. Dansa i Natura” i Yuko Kominami, ballarina.

07.03.14 / 12.30 h 
Presentació de les exposicions englobades a la III 
Edició Festival MAV que s’inauguran els dies 08, 11 
i 12 de març. A la roda de premsa de presentació hi 
han assistit Maria José Massot, coordinadora general 
de cultura de l’Ajuntament de Palma; Pilar Ribal, 
directora gerent de la Fundació Palma Espai d’Art;  
Biel Amer (NAT Projectes), comissari de Magdalena 
Correa i Sara Bjarland; Teresa Matas, artista i; Nezaket 
Ekici, artista.
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26.03.14 / 12.00 h 
Presentació exposicions Níveo, Magdalena Correa; 
Feel II, Kira Ball i; Estación para inclinaciones, Elena 
Alonso. Hi van assistir a la roda de premsa, els 
artistes i els respectius comissaris: Magdalena Correa 
i Biel Amer; Kira Ball i Asun Clar, Elena Alonso i Tolo 
Cañellas; així com, el regidor de Cultura i Esports, 
Fernando Gilet juntament amb la directora de la 
Fundació, Pilar Ribal.  

04.04.14 / 12.00 h 
X Edició Art Palma Brunch.  Intervenció escultòrica 
de José Bechara i la mostra “Behind the scenes” del 
CAC de Ses Voltes. Per aquesta ocasió, el regidor 
de Cultura i Esports, Fernando Gilet; la directora de 
la Fundació Palma Espai d’Art, Pilar Ribal i l’artista 
i comissari de la mostra del CAC Ses Voltes van 
presentar als medis les pròximes inaguracions. 

11.04.14 / 12.00 h 
Presentació dels catàlegs dels projectes expositius i 
de residència d’artistes de Zona Zero, (HIPER)vincles 
i Crida, comisariats per Fernando Gómez de la Cuesta 
i Pau Waelder. Els parlaments anaren a càrrec de la 
coordinadora general de Cultura, Maria José Massot; 
l’antic director i actual directora de la Fundació 
Palma Espai d’Art, Joan Carles Gomis i Pilar Ribal, 
respectivament i, els comissaris de les exposicions. 

20.05.14 / 12.30 h 
Presentació de les exposicions Nimfees i Ondines 
d’Elger Esser i Nunca, casi nunca, a veces, siempre 
de Guillermo Mora. Fernando Gómez de la Cuesta, 
comissari de la mostra de l’artista Guillermo Mora  i els 
comissaris de l’obra d’Elger Esser, Carlos Jover i Pilar 
Ribal, juntament amb els artistes i la coordinadora 
general de cultura de l’Ajuntament de Palma, María 
José Massot, van presentar les exposicions de Planta 
Noble i Zona Base.  
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22.05.14 / 10.45 h 
Presentació de la segona edició del Festival ME_MMIX 
(Música Electrònica Música Mixta i Videoprojecció). 
A l’acte van intervenir: Mateu Malondra, director 
artístic del Festival ME_MMIX; Javier Hagen, 
director Forum Wallis i integrant de l’ensemble suís 
UMS’nJIP; Frederic Pinya, director del Centre Cultural 
Contemporani Pelaires; Tete Matas, en representació 
de l’Institut d’Estudis Baleàrics; Elvira Camara, 
directora de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca; 
Nekane Aramburu, directora d’Es Baluard; Pilar Ribal, 
directora de la Fundació Palma Espai d’Art i, el regidor 
de l’àrea de Cultura i Esports de l’Ajuntament de 
Palma, Fernando Gilet. 

04.06.14 / 12.00 h 
Presentació exposicions incloses a la dècima edició de 
Palmaphoto. Hi van assistir: Irit Batsry, artista de l’Espai 
Born amb la seva obra These are not my Images. 
Retrospective of Videotapes: 1982–2013; Carles 
Congost, artista del Box27 presentant Tarzan Boy i, 
Michael Horbach amb una exposició fotogràfica al pati 
del Casal Solleric amb el títol Les batalles del raïm; 
Tolo Cañellas, comissari del Box27;  Antonio Camara 
Manuel, productor artístic (Duplacena) i co-comissari 
de l’Espai Born; Pilar Ribal, directora de la Fundació 
Palma Espai d’Art i co-comissària de l’Espai Born i, el 
regidor de l’àrea de Cultura i Esports de l’Ajuntament 
de Palma, Fernando Gilet. 

06.08.14 / 12.00 h 
Presentació exposicions between columns, Joseph 
Heer, i D-ISLA A-ISLA, DOS MIRaDAS, fotografies 
de Xim Jurado i Vicenç Ochoa. Hi van participar als 
parlaments: Joseph Heer, artista de la Planta Noble 
amb la seva obra between columns; Xim Jurado i 
Vicenç Ochoa, fotogràfs de l’exposició al pati del 
Casal Solleric, D-ISLA A-ISLA, DOS MIRaDAS; la 
directora de la Fundació, Pilar Ribal i, el regidor de 
l’àrea de Cultura i Esports de l’Ajuntament de Palma, 
Fernando Gilet. 

09.09.14 / 12.00 h 
Avui s’ han presentat les exposicions de Simon Zabell, 
Vermeer’s bookshelf i, Dean Sameshima, Cruise or be 
cruised S/F 2014 al Casal Solleric. A la presentació hi 
han assistit Maria José Massot, coordinadora general 
de cultura de l’Ajuntament de Palma, Pilar Ribal, 
directora gerent de la Fundació Palma Espai d’Art,  
Simon Zabell, artista, Fernando Gómez de la Cuesta, 
comissari de Zona Base (Cicle Camera Obscura),  
Dean Sameshima, artista i Tolo Cañellas, comissari de 
Box27.
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17.09.14 / 12.00 h 
Amb motiu de la Nit de l’Art 2014, el regidor de 
Cultura i Esports de l’Ajuntament de Palma, Fernando 
Gilet i la directora gerent de la Fundació Palma Espai 
d’Art, Pilar Ribal, han presentat les exposicions que 
s’exhibiran fins 06 de gener: Girbent, L’espai l El 
temps + Cinematografia i Knut Eckstein, Energy plan 
lights-Monsterdrink.

22.10.14 / 12.30 h 
La coordinadora general de Cultura, Maria José 
Massot, acompanyada per la directora gerent de la 
Fundació Palma Espai d’Art, Pilar Ribal, el dibuixant 
Pere Joan i Tatúm, ha presentat l’obra guanyadora 
del Premi Ciutat de Palma 2013, El funeral de John 
Mortonson  y otros cuentos, de Tatúm, presentació que 
coincideix amb la celebració del Festival Internacional 
de Còmic de Mallorca, Còmic Nostrum 2014.

29.10.14 / 12.30 h 
Presentació de les exposicions de Santiago Picatoste, 
Jelly, i Roland Fischer, Architectures. A la ronda de 
premsa hi han assistit: Fernando Gilet, regidor de 
l’Àrea de Cultura i Esports de l’Ajuntament de Palma; 
Antoni Vera, director general de Cultura i Patrimoni 
Històric i Cultural; Pilar Ribal, directora gerent de la 
Fundació Palma Espai d’Art; Dieter Ronte, comissari; 
Roland Fischer, artista; Carlos Jover, comissari i; 
Santiago Picatoste, artista.
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Espai Born
05.03.14 / 19.00 h 
Conferència “España: situación y perspectivas 2014” 
organitzada pel Banco Santander. Ponents: Ana 
Rivero Fernández, directora d’estrategia de Santander 
Asset Management, Ricardo Riol Paramío, conseller 
delegat de Santander Private Banking Gestión i Javier 
De Mazarredo Pampló, director de Santander Private 
Wealth España. 

13.03.14 / 20.00 h 
XIII Edició del Premi d’Arts Plàstiques “Xam Rotary 
Club Palma Ramon Llull”. L’artista Betty Gold ha estat 
guardonada en aquesta ocasió. Els parlaments anaren 
a càrrec de René Anderhud, president del Club Palma 
Ramón Llull; María Ramón, coordinadora del premi; 
Catalina Aguiló, secretària del Club, com a presentador 
de l’artista, Joan Carles Gomis i, en representació de 
l’ajuntament, el regidor de Cultura i Esports, Fernando 
Gilet. Entre el públic asistent, destacar la presència 
de Nekane Aramburu, directora d’Es Baluard; Ien Van 
Wierst directora de Palmyra Sculpture Centre i Pilar 
Ribal, directora del Casal Solleric. 

08.04.14 / 09.30 h 
Mostra de la destinació turística Palma al mercat 
britànic TUI Hotelbeds. La Fundación Turismo Palma 
de Mallorca 365 organitzà aquest “fam trip” per a un 
grup d’onze agents del mercat britànic amb la finalitat 
de mostrar l’oferta de destinació en temporada baixa. 
Pedro Homar, director gerent de F365, va donar la 
benvinguda oficial, seguida a continuació d’una visita 
guiada pel Casal Solleric sota la direcció de Pilar Ribal. 
 

Hall
27.01.14 / 11.30.h 
Presentació Oli Novell. El conseller d’Agricultura, 
Medi Ambient i Territori, Biel Company, ha assistit a la 
presentació de l’oli novell de la Denominació d’Origen 
Oli de Mallorca i de les dades de comercialització 
de l’any 2013. El conseller ha estat acompanyat 
del president del Consell Regulador de la DO Oli de 
Mallorca, Josep Oliver; de la directora general de 
Medi Rural i Marí, Margaret Mercadal; del conseller 
Executiu de Presidència, Jaume Juan García; la 
directora insular de Relacions Institucionals, Maria 
Isabel Crespí Deyà; la regidora de Comerç, Treball, 
Joventut i Participació, Esperanza Crespí i la directora 
de la Fundació Palma Espai d’Art, Pilar Ribal. 
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Planta Noble
22.07.14 / 11.00 h 
Gravació a la lògia de la Planta Noble del documental 
“Flames a la fosca” sobre la figura del poeta mallorquí 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel.  Aquest documental mostra 
la seva figura, obra i alguns llocs que l’inspiraren. 
Produït per Quindrop producciones audiovisuales s.l.; 
realitzador, Alberto Jarabo; guió a càrrec de Juanjo 
Sunyer i ballarina Aina Pascual; es visionarà a TV3 
(Televisió de les Illes Balears).

11.12.14 / 19.00 h 
L’Associació Balear de l’Empresa Familiar celebra la 
seva assemblea general ordinaria amb la intervenció 
de Ignacio Alcaraz, director territorial baleares de 
Banco Santander; Rafael Salas, president de l’ABEF; 
conferència a càrrec de Leopoldo Rodés, president 
de Havas Media i fundador i primer president del 
Instituto de la Empresa Familiar i que va concloure 
amb un còctel al pati del Casal Solleric. 

Sala Vermella
11.03.14 / 11.30 h 
Roda de premsa XIII Edició del Premi d’Arts Plàstiques 
“Xam Rotary Club Palma Ramon Llull”. Interveniren 
Maria José Massot, coordinadora general de cultura 
de l’Ajuntment de Palma; Pilar Ribal, directora de 
la Fundació Palma Espai d’Art; René Anderhub, 
president del Rotary Club Palma Ramon Llull; Maria 
Ramon, coordinadora del premi i Betty Gold, artista 
premiada. 

12.03.14 / 19.30 h 
Reunió afiliats del Partit Popular. 
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12.09.14 / 18.00 h 
Estrena de l’obra teatral “Un matrimoni de Boston” 
de David Mamet, a càrrec de El somni Produccions. 
Mamet radiografia una historia d’amor i d’amistat i la 
converteis en una història de complicitat entre dues 
dones de l’època victoriana londinense. En aquest 
cas, l’obra s’adapta a una Mallorca decimonònica on 
se resalta la forma de viure de les diferents classes 
socials de l’illa. Actrius: Lluqui Herrero, Agnès Llobet 
i Maria Bauçà. Direcció: Rafel Duran. Ajudant de 
direcció, disseny vestuari i espai escènic: Joan Porcel.

Espai polivalent
13.12.14 / 11.00 h 
Encontre anual de voluntariat en Balears de Metges 
del Món.

Pati
04.02.14 / 10.02.14   
Primera mostra de treballs realitzats als tallers de 
l’ECT. Els participants de les activitats iniciació a la 
fotografia digital, fotografia digital (nivell avançat), 
illustrator de la il·lustració tradicional a la infografia i 
el seminari Me gusta; rebreren un diploma i gaudiren 
dels seus treballs exposats fins dia deu. Hi van ester 
presents: Lluís Lleó, coordinador de l’ECT i, Pilar Ribal 
directora de la Fundació Palma Espai d’Art. 

13.02.14 / 25.02.14 
Exposició fotogràfica Street Photography Notting Hill 
realitzada per Juanjo Alfonso respecte al carnaval 
de Notting Hill a Londres. El projecte utilitza l’estil 
de la Street Photography que permet a l’espectador 
apropar-se al tema de la forma més íntima. L’ús de lents 
curtes aporta a les imatges una força característica, 
pròpia de l’estil de fotografia de carrer.
El carnaval se celebra al barri londinenc de Notting 
Hill i rememora el final dels esdeveniments racistes 
que van tenir lloc a finals dels 50. A la inauguració van 
assistir companys i amics del fotògraf. 
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18.02.14 
El Consell Regulador de la D.O. d’Oli de Mallorca 
presenta els lots d’oli que se sortejaran al programa 
UEP Com anam a IB3 TV. Josep Oliver, president del 
CRDO Oli de Mallorca i Toni Ballador, presentador del 
programa televisiu, van ésser els actors protagonistes. 

24.02.14 
Rodatge per a la pàgina web Lux Mallorca 365, 
canal tv guia turístic. 

01.03.14 / 02.03.14 
Microteatre sota la direcció de Joan Porcel. El Grup 
TRUI Mallorca, SL presenta un programa d’activitat 
culturals i artístiques en el si de la celebració del Dia 
de les Illes Balears 2014. 

28.03.14 / 20.30 h 
El Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears 
(COVIB) celebrà l’acte protocol·lari de pressa de 
possessió i parlaments del representants col·legiats 
amb motiu de la renovació de tots els càrrecs de la 
seva junta de govern. Hi varen ser presents per part 
de les institucions autonòmi-ques i locals, la directora 
general de Medi Rural i Marí del Govern Balear, 
Margaret Mercadal, qui va clausurar l’acte; el director 
general de Salut Pública i Farmàcia, Luis Rafael 
Santiso; i la regidora de Sanitat i Consum de l’Ajun-
tament de Palma, Rosa Llobera. També hi assistí 
una representació del Consell General de Col·legis 
Veterinaris d’Espanya. 
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05.04.14 
Art Palma Brunch. El Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen de Vins de Binissalem va fer 
la presentació corresponent al 2014 dels seus vins. 
Hi participaren tretze cellers: Bodegues Antonio 
Nadal; Bodegues José Luis Ferrer; Bodega Jaume 
de Puntiró, Albaflor-Vins Nadal; bodegues Macià 
Batle; Vinyes i Vins Ca Sa Padrina; Bodega Can 
Ramis; Vinya Taujana; Ramanyà, Bodega Biniagual i 
Bodega Tianna Negre; Vinyes Sebastià Pastor i Ca’n 
Verdura viticultors. Les bodegues oferiren els vins 
joves elaborats en l’última campanya, així com vins 
de criança, reserva, escumosos i vins dolços. 

11.04.14 / 11.00 h 
Visita escolar Pilar Negredo. Dos dels trenta col·legis 
participants a la darrera edició de Foto Jove, el col·legi 
públic d’Establiments i el de la Nostra Senyora de la 
Consolació, reben els premis per la seva participació 
de mans de la coordinadora d’Educació de 
l’Ajuntament de Palma, Margalida Munar, juntament 
amb la comissària de l’exposició Pilar Negredo. 

06.05.14 / 19.30 h 
Presentació de la primera edició Wine Days Mallorca 
2014. El CRDO Binissalem va presentar al Casal 
Solleric el projecte “Wine Days Mallorca 2014”, un 
programa d’activitats relacionades amb el món del 
vi que tindrà lloc fins el 18 de maig amb l’objectiu 
de promocionar l’enoturisme als municipis de Santa 
Eugènia, Sencelles, Santa Maria, Consell i Binissalem; 
on s’elaboren els vins de la DO. 

12.05.14 / 11.00 h 
Roda de premsa per la presentació d’“ACTÚA” 
organtizada per Radio Mallorca Cadena Ser en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Palma. Amb 
l’objectiu de convertir-se en un medi per a la promoció 
dels nous talents que no disposen d’espais per 
mostrar el seu art, “ACTÚA” és l’esdeveniment que 
ofereix als artistes de qualsevol gènere i disciplina un 
espai d’expressió artística per donar-se a conèixer 
davant del públic. 
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16.05.14 / 01.06.14 
VII Edició del Concurs de fotografia Opticaigua.
El tinent de batle de Medi Ambient i president de 
l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram (Emaya) 
de Palma, Andreu Garau, ha assistit a la inauguració de 
l’exposició de fotografies del VII Concurs Opticaigua 
2014 organitzat per Emaya i al qual s’han presentat 
150 fotografies. 

19.05.14 / 11.00 h 
Roda de premsa presentació de l’espectacle 
“Presències al Solleric”. Carlos Garrido, juntament 
amb el seu èquip encapçalat per Mariona Forteza, 
Xim Vidal, Laura Dalmau, Dominic Hull, i la producció 
d’Abril Cultura, José Calatayud. 

24.05.14 / 16.00 h 
El programa “Land und Leute” del canal de TV Estatal 
Alemán SWR TV de Stuttgart filma el pati del Casal 
Solleric dins un projecte que vol donar a conèixer 
carrers i edificis de Palma, així com els diferents 
pobles i les platges de l’illa de Mallorca. 

26.05.14 / 22.00 h 
“Presències al Solleric”. Passe convidats de 
l’espectacle que s’inaugura dia 30 de maig.
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30.05.14 / 21.00 h 
Estrena de l’espectacle “Presències al Solleric”, una 
creació de la companyia Carlos Garrido Escènic. 
Al llarg d’un itinerari per l’interior del Casal Solleric, 
és un espectacle que explica l’ànima de la ciutat de 
Palma mitjançant escenes diferents del seu passat. 
L’originalitat del seu plantejament resideix en la 
combinació de la paraula, la música, la llum, les ombres. 
Es tracta d’un de viatge sensorial, amb l’aparició de 
personatges relacionats amb Palma, il·lustrats per les 
presentacions de l’escriptor Carlos Garrido.

12.06.14  
Segona funció de “Presències al Solleric”. Sessions a 
les 21.00 i 23 h.

03.07.14 / 18.30 h 
Presentació del llibre d’art Viernes. Lo sagrado y lo 
profano de l’artista Igor Boza Borozan al pati del Casal 
Solleric a càrrec de la directora de la Fundació Palma 
Espai d’Art, Pilar Ribal i l’autor del llibre. 

28.08.14 / 11.30 h 
Roda de premsa de la Fundació Turisme Palma 
de Mallorca 365 per a la presentació de Solar Fest 
Mallorca, festival de música indie,  que té lloc els 
dies 11 i 12 setembre al recinte de Son Fusteret. A 
l’acte hi han assistit: el director general de Turisme de 
l’Ajuntament de Palma, Javier Bonet, juntament amb 
la directora de l’Institut Balear de la Joventut, María 
José Frau i; els promotors del festival, Miki Jaume del 
Grup Trui i el director de l’empresa Primers Pasitos, 
Sebastià Roselló.



70

3.3- Altres activitats

23.09 / 28.09.14 
La 15 Jornada Europea de la Cultura Jueva, projecte 
de la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 i 
l’Ajuntament de Palma, que té lloc en el marc de 
la Xarxa de Calls d’Espanya. Dins el programa 
d’activitats, el Casal Solleric acollí: roda de premsa de 
presentació,  l’exposició “El poder de la societat civil 
durant l’Holocaust: el cas de Bulgària (1940 – 1944)” i 
la conferència a càrrec del Dr. Marcel Israel, secretari 
d’assumptes internacionals del Consell Nacional de 
les Comunitats Religioses de Bulgària, que va tenir 
lloc el mateix dia a les 19.30 h. 

26.09.14 / 10.00 h 
Amb motiu del Dia Mundial del Turisme, que se celebra 
sota el lema “Turisme i Desenvolupament Comunitari”, 
amb l’objectiu de posar en relleu el potencial del 
turisme per promoure noves oportunitats per a les 
comunitats, així com la importància de la participació 
comunitària en la promoció del desenvolupament del 
turisme sostenible; la Conselleria de Turisme i Esports 
ha ofert al Casal Solleric una degustació de productes 
mallorquins i una demostració de cocteleria illenca a 
càrrec de l’Escola d’Hostaleria de les Balears (EHIB). 
Destacar l’assistència de la directora general de 
Turisme, Sra. Montserrat Jaén Mercadal. 

02.10.14 / 19.00 h 
Roda de premsa presentació de la constitució 
d’AMASAL (Asociación Mallorquina de la Sal). El 
Sr. Enric Rivero, president d’AMASAL, presentà 
aquesta associació sense ànim de lucre que divulga 
la importància de la sal a Mallorca, els seus usos i 
història. A més, vetlla per la garantia de qualitat 
i protecció de l’ecosistema a l’espai natural d’Es 
Trenc, així  com de l’activitat econòmica derivada de 
les salines. L’acte va comptar amb la projecció del 
documental “Les salines d’Es Trenc” i amb la firma del 
conveni entre AMASAL-GOB-SALESA. 

 
03.10.14   
Roda de premsa presentació de l’obra de teatre “Un 
matrimoni de Boston” de David Mamet a càrrec de 
El somni Produccions, que se representà del 10 al 
12 d’octubre al Palau d’Aimans de Lloseta. Hi van 
assistir: Pepi González, Joan Porcel, Rafel Duran, 
Lluqui Herrero, Maria Bauçà y Agnès Llobet.



72

3.3- Altres activitats

07.10.14 / 20.00 h 
Presentació del llibre de poesia i prosa poètica 
“La sal de la tierra” d’Isabella di Carlo. Margarita 
Clar, llicenciada i amiga de l’escriptora; la filosofa 
i vicepresidenta de la Fundación Sophia, Herminia 
Gisbert qui va recitar un dels poemes i l’editor, 
Agapito Ruiz, van acompanyar a l’escriptora en els 
parlaments. Una vegada finalitzat l’acte, Isabella va 
signar exemplars del seu llibre als assistents. 

15.10.14 / 18.30 h 
Gravació d’un reportatge de moda, tendències tardor 
– hivern 2014, per al magazine “Cada día” d’IB3 TV. 
Gema Muñoz, estilista, comentarà en directe els 
models presentats. 

17.10.14 / 20.30 h 
El GOB organitza una cata de vins ecològics i solidaris 
amb motiu de la recuperació arquitectònica del 
patrimonio cultural de la Trapa. La cata comptà amb la 
col·laboració desinterassada de les bodegues Torres, 
pioneres a Catalunya a la producció de vins amb 
mètodes respectuosos amb el medi ambient, i els 
mallorquins Can Majoral, Es Verger, Galmés i Ribot, 
Jaume de Puntiró i Son Sureda Ric que presentaren la 
seva gamma de vins ecològics.

12.11.14 / 19.30 h 
La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears 
fa entrega del Premio a las Buenas Prácticas en 
Auditoría y Transparencia en el Sector Público. A l’acte 
presentat pel Sr. Pedro Antonio Mas, Síndic Major de 
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i Miguel 
Ángel Cabezas de Herrera, president de la Fundación 
FIASEP;  cal destacar la presència del Batle de 
l’Ajuntament de Palma, Mateo Isern, qui va lliurar el 
premi als  guardonats i va tancar l’acte. 



72

22.11.14 / 16.00 h 
L’Escola de Música Ireneu Segarra de Palma celebra 
Santa Cecília en Família. Els microconcerts, interpretats 
per mestres i alumnes avançats, s’ubicaren a diferents 
espais del centre d’exposicions (Planta Noble, Area 1; 
Espai Born i hall). Les audicions consistiren en cello i 
piano, quartet de jazz (piano, clarinet, trombó i bateria), 
soprano i piano, guitarra i flauta travessera i al hall el 
cor Vint&Sing. 

04.12.14 / 11.00 h 
Roda de premsa per a la presentació de la X Edició de 
TaPalma. La presidenta de l’Asociación Empresarial 
de Restauración de Mallorca, Pilar Carbonell, encetà 
els parlaments on els restauradors participants, 
les empreses patrocinadores i col·laboradores i 
organitzadors d’aquesta edició hi van estar presents.

15.12.14   
Presentació dels grups musicals Lily’s House i The 
Ocens que intervendran al programa de festes 
nadalenques del barri de Sant Jaume organitzat per 
ArteVisión.

17.12.14 / 04.01.15 
L’ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz en 
col·laboració amb el premi Pulitzer de fotografia Manu 
Brabo presenta l’exposició fotogràfica Des del Sud: 
Senegal, la mirada de Manu Brabo. Un projecte social 
que mostra la vida de la dona que viu a la regió de 
Casamance. 

3.3- Altres activitats
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3.3- Altres activitats

18.12.14 
La Sonrisa Médica amb motiu del seu vigèsim 
aniversari presentà el llibre “Veinte sonrisas” de la 
periodista Lourdes Durán, un homenatge als pares, 
nins, personal sanitari i pallasos d’aquesta associació. 

3. Altres activitats 

03.03.14  12.30 h 
Inauguració de l’escultura “Dins la memòria, 
l’esperança” donada per l’artista Joan Lacomba a la 
ciutat de Palma ubicada al carrer de Son Espanyolet, 
confluència amb carrer Mas.

18.05.14 
Dia Internacional dels Museus. 

Visites guiades
01.04.14 / 12.00 h 
Sofía Barroso, directora d’Around Art, visita el Casal 
Solleric acompanyada d’una petita representació del 
Comité francés de The National Museum of Women 
in the Arts de Washington D.C.  Pilar Ribal oferí una 
visita guiada pel Casal Solleric. A la planta Noble, 
l’exposició de James Lambourne, Fragments, també 
hi van ésser presents l’artista, la comissaria, Ana 
Toran i la directora de la Fundació Palmyra. 
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3.3- Altres activitats

03.04.14 / 13.00 h 
Alumnes de l’Escola Superior de Disseny, de l’EDIB 
i de la facultat de Història de l’Art realitzan una visita 
guiada amb motiu de l’Art Palma Brunch. 

15.04.14 / 10.00 h 
Visita dels alumnes del taller de dibuix arquitèctonic 
“Drawing the city” que té lloc a Ses Voltes. La 
directora de la Fundació, Pilar Ribal, va acompanyar 
als participants d’aquest projecte liderat per Patricia 
Mato-Mora i Michael Kloihofer.

23.05.14 / 18.30 h 
L’artista Elger Esser presentà una visita guiada.

31.10.14 / 12.00 h 
Roland Fischer, artista protagonista a la Planta Noble, 
ofereix juntament amb Dieter Ronte, comissari, una 
visita guiada a la seva exposició Architectures. 
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22.05.14  20.00 h 
Concert de presentació de la 2ª Edició del Festival ME_MMIX. 
El grup suïs UMS’nJIP va oferir un concert a l’Espai Born i 
a la Zona Base. Els seus components, Ulrike Mayer- Spohn, 
compositora i multi instrumentalista i,  Javier Hagen, tenor 
i contraalto van interpretar el següent repertori: Reuben 
de Lautour (NZ/TR) – “Piteous Rodents” (2013) – ; Anton 
Svetlichny (RUS) – “Identity” (2012) – ; Vladimir Gorlinsky 
(RUS) – “Bramputapsel #1” (2012) – ; Luis Codera Puzo (ESP) 
– “Oscillation ou interstice” (2013).

20.06.14 – 29.06.14 
2a Edició Festival ME_MMIX (Música Electrònica_Música 
Mixta i Vídeo projecció). Iniciativa impulsada per la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de Palma de Mallorca i organitzada 
per la Fundació Palma Espai d’Art. Els concerts i activitats 
del Festival es realitzaren al Casal Solleric / Ses Voltes (seu 
del festival), Es Baluard, Teatre Xesc Forteza, CCCPelaires, 
Fundació Joan i Pilar Miró i OIKOLOGICA.

El Festival té com a objectiu principal fer arribar al públic 
de la ciutat, programes compromesos amb la qualitat 
artística i interpretativa, vinculats a la música contemporània 
i a l’ús de mitjans electrònics. També pretén potenciar la 
interdisciplinarietat escènica relacionada a la tecnologia.
En aquesta edició, ME_MMIX ha crescut en nombre d’activitats 
presentant concerts mixtos, instal·lacions sonores, sessions 
electroacústiques, taules rodones, taller d’interpretació 
pianística contemporània i diverses col·laboracions.

FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÒNICA
MÚSICA MIXTA I VÍDEO PROJECCIÓ
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Casal Solleric / Pati - 1 d’otubre a les 19 h
II Festival videodansa. Aquest projecte comisariat per 
Ágota Harmati s’uneix a altres festivals internacionals 
dedicats a la videodansa contemporania. Es presentaren 
els següents vídeos: 

Avatara Ayuso                       Tokyo Tokyo                         
Alberto Trabado Aguilera     Alma de muñeca             
Daniel Belton                       Traces  
Satoshi Tsuchiyama          Float                                         
Ink Agop                       Midnight Sun                     
Shumpei Nemoto          Aceno, Wawe                        
Apotropia                       Kintsugi                                 
Charles Eric Billard          Sand Frames 
Ami Skanberg Dahlstedt      The dance of the sun 


