MEMÒRIA 2015

Antic Quarter General Luque
Avinguda del General Luque, 223 ~ 07300 Inca

MEMÒRIA del 2015
ACTIVITATS CRONOLOGIA DEL 2015

Gener: Fins a mitjans mes de gener continuaren les visites de famílies i particulars per veure
el betlem del museu.
En el mes de gener, el Museu del Calçat ha tengut 625 visites
Altres activitats: dissabte dia 3 de gener torneig d’escacs

Febrer: En motiu del Dia de les Balears, proposàrem dues Jornades de Portes Obertes al
museu, els dies 27 i 28 de febrer.
En el mes de febrer, hem rebut 1056 visitants
Les visites:
De l’associació de gent gran de Secar de la Real
Del col·legi Francesc de Borja Moll de Palma
De Serveis socials de Palma
De Prodis de Pollença, entre altres
Altres activitats: dimarts dia 3 Conferència Centre de formació

Març:
En el mes de març, el Museu ha tengut 742 visites
Altres activitats: Visita guiada pel Museu a un grup de València.

Abril:
En el mes d’abril 801 persones han visitat el Museu
Visita de la tercera edat de Montuïri
Altres activitats: dissabte dia 11, conferència sobre nutrició per Catalina Mª Bestard

Maig: Moltes activitats es fan durant el mes de maig lligades al DIA INTERNACIONAL DELS
MUSEUS que es celebra per tot el món dia 18 de maig.
L'ICOM (Consell Internacional de Museus) fou creat l’any 1946 i es tracta d’una organització
internacional no governamental relacionada amb la UNESCO dins Nacions Unides. L'ICOM és
la única organització internacional que representa els museus i els seus professionals a escala
mundial.
L'ICOM creà el Dia Internacional dels Museus l’any 1977 per sensibilitzar el públic sobre el
paper dels museus en el desenvolupament de la societat. De creixent popularitat, aquesta
diada l’any passat va tenir una participació rècord d’uns 35.000 museus que organitzaren
activitats a més de 143 països.
El tema del 2015 és “Museus per a una societat sostenible".
Les activitats per celebrar aquest dia començaren el 9 de maig i acabaren el dia 18.
Tallers: Organitzarem tallers per infants i també un taller adreçat a les persones adultes.

Dia 9, 10.00 h: Taller de confecció de ximbombes dirigit a tots els públics (els infants,
acompanyats d’un adult).
11.00 h Taller de babutxes dirigit a un públic adult.
Dia 15: 20.00 h Presentació d’audiovisual:
Els sons de la memòria, audiovisual de Catalina
Ginard i Sandra Rebassa amb la participació de
Virgínia Rebassa Edició i post producció de Jaume
Alzamora
Dia 16: 11.30 h: Projecció del documental Les
costures de la pell, sobre l’explotació laboral a la
indústria tèxtil. Organitzat per Finestra al Sud - S'Altra
Senalla d'Inca.
Dia 16: 11.30 h Contacontes i taller infantil: Ens
endinsam dins el fantàstic món de la sabata. Pintam
formes.
Dia 18: Jornada de Portes Obertes
En el mes de maig 637 persones han visitat el
Museu del Calçat i de la pell
Altres activitats: dissabte dia 9 conferència nutrició Catalina Mª Bestard
Taller ocupació Unió de pagesos, dies: 26, 28 i 30 de maig

Juny:
Exposició TREBALLS DE FI DE CURS dels alumnes que cursen el batxillerat d’arts i el
batxillerat musical de l'IES Berenguer d’Anoia d'Inca. Aquesta exposició es reitera
anualment.
En el mes de juny 749 persones han visitat el Museu
Altres activitats: Taller ocupacional Unió de pagesos, dies 6, 9 i 30

Juliol:
En el mes de juliol 627 han visitat el Museu
Entre elles dos grups de la tercera edat, un d'Es Carritxo de Felanitx i l’altra la tercera
edat de La Vileta.
Altres activitats: Taller ocupacional Unió de pagesos, dies 2, 3 i 4
Dissabte dia 11, conferència sobre nutrició Catalina Mª Bestard

Agost:
229 han estat els visitants durant el mes d’agost
Altres activitats: dissabte dia 8 reunió nutrició Catalina Mª Bestard
Setembre:
La Xarxa de Museus Locals organitzà Fent Camí: Amb l’activitat Fent camí, es proposaren
dues sessions recorrent el Museu de la Pell i el Calçat d’Inca des de cada participant i, amb
la posada en comú d’allò viscut com a fil conductor de l’experiència. Els mateixos visitants
construeiren el taller. Aquesta activitat inclogué com a pràctica la intervenció plàstica d’una

sabata vella (aportada per cada un). Donant una segona vida a un objecte quotidià en desús,
explorant la creativitat. També es creà una consigna col·lectiva, un missatge per als següents
participants en relació al Museu i la seva visita, per connectar diferents vivències, museus i
poblacions. Aquesta activitat es feu de setembre a desembre als museus d’Inca, Sa Pobla,
Alcúdia i Pollença.

14 famílies participaren d’aquests tallers amb un total de 39 persones.

EXPOSICIONS:
Bonet de Sant Pere 1917- 2002 El duc del swing
Les exposicions són, pel museu la millor manera de fer venir visitants nous, gràcies per l’oferta
de nous interessos o bé que els que el coneguin retornin. Per tant pel museu, és important
aconseguir unes bones exposicions amb un nivell de qualitat tècnica i artística que sumi interès
pel visitant i sigui la millor presentació.
L’exposició es converteix en un dels millors mitjans de comunicació quan s’han d’explicar
temes culturals, patrimonials o de mediambientals.

Bonet de Sant Pere fou un dels més grans intèrprets i
compositors que ha donat la música popular a l’illa de
Mallorca. Amb una llarga i prolífica carrera, formà part de
grups com Los Trashumantes o l’Orquestra Rovira abans de
crear Bonet de San Pedro y los 7 de Palma, una de les
formacions musicals més populars de la postguerra
espanyola. És autor d’èxits com Raska-yú, Carita de Ángel,
Bajo el cielo de Palma, Paisajes lindos tiene Mallorca, Yo le
cuento a las estrellas, Cala d’Or, etc.
Algunes de les seves cançons més representatives
transmeteren una visió idíl·lica de Mallorca que, d’altra
banda, serví per promoure el turisme nacional.
Des del punt de vista musical, Bonet de Sant Pere va ser,
sobretot, un pioner del jazz i del swing a l’Estat Espanyol, tot introduint elements originals en
aquests llenguatges musicals i contribuint així, a la renovació del panorama musical.
FITXA TÈCNICA
Direcció del projecte: Francesc Bonnín
Comissariat: Tomeu Canyelles
Coordinació: NAT Projectes
Fotografies: Arxiu Pedro Bonet
Disseny: Dúctil
Muntatge: Fernando Soberats
Període: del 28 de juliol al 15 d’agost
Inauguració dia 28 de juliol amb el grup de swing DJ Set Sing Sing

Amb el patrocini de:

“He viscut aquí i allà, però no pot imaginar-se com he enyorat el nostre mar.
I Mallorca. Per a mi, Mallorca és una obsessió. Mallorca ho és tot per jo. Em
sent tan arrelat a aquesta terra que, quan me’n vaig, l’enyorança em
produeix un dolor físic (…) Som mallorquí. Em sent mallorquí; exercesc de
mallorquí. Quina altra cosa hauria pogut fer, havent nascut al barri de Sant
Pere? Ningú no sap com recordava aquesta illa quan treballava a fora: els
d’aquí patim una malaltia que ens té fermats a l’illa de per vida”.
Bonet de sant Pere
En el mes de setembre, el Museu del calçat ha rebut 706 visites
Visita grup d’alemanys, grup des Garrover, associació plaça de toros de Palma,
l’associació Amadiba i col·legi de Mancor

Altres activitats: Reunió de la conselleria d’educació amb els directors de les diferents
escoles i instituts de la zona.
dia 18 de setembre conferència teràpia Gestald a càrrec de David Suau´.

Octubre:

Mirades obertes a la natura
Una exposició formada per 34 imatges de 12 fotògrafs de les Illes Balears, que recull diferents
visions de la natura, des de la més natural fins a la més creativa.
Cada fotògraf proposa una interpretació personal de la natura, sense voler contraposar-se amb
els altres. El resultat, colors o blanc i negre, formes i moviments, en un sol conjunt, que pretén
conscienciar-nos que vivim en una terra on la bellesa es renova mentre l’estimes, per contra,
s’esvaeix quan la maltractes.
La natura és, amb tota la seva diversitat, uns dels valors patrimonials més destacats de les
nostres illes. A més d’ésser un element essencial en la vida humana, és un dels principals
atractius pels visitants i residents. El paisatge, però també la flora i la fauna, han estat motiu
d’atenció de destacats artistes i investigadors que l’han convertit en tema de les seves obres
per la seva bellesa, biodiversitat i riquesa.

Gràcies als artistes hem pogut contemplar una natura no sempre a l’abast del nostres ulls
perquè l’artista i, en aquest cas el fotògraf, té una mirada i una sensibilitat especial per a captar
aquesta natura tan canviant. És per això, que l’Institut d’Estudis Baleàrics ha propiciat
l’organització d’aquesta exposició que posa, a la vista dels ciutadans, unes imatges inèdites,
fidels a la realitat però amarades de sensibilitat personal. En ella hi trobarem tot l’encís d’un
paisatge únic i que ja és universalment conegut i la bellesa d’una fauna i flora de terra i mar,
plena de vitalitat i color, com un corol·lari de formes i espècies de gran valor ecològic i
paisatgístic.
La mirada inquieta dels fotògrafs que participen a la mostra, dóna fe de la varietat d’imatges
sorgides darrera dels seus objectius. Totes elles, transmeten la passió necessària per
enregistrar moments, instants tan sols, d’una realitat canviant.
El paisatge, però també la flora i la fauna, han estat motiu d’atenció de destacats artistes i
investigadors que l’han convertit en tema de les seves obres per la seva bellesa, biodiversitat i
riquesa.

En alguns casos, la passió requereix paciència, escollir el moment just per fer el clic. En altres,
el fotògraf es veu obligat a la recerca del indret més adequat per captar la màgia del racó,
sovint prop de nosaltres, però impossible de captar sense la voluntat extrema d’immortalitzar-lo.
Finalment, tots ells donen una mirada al futur, sense la nostàlgia del passat però en l’ull posat
en l’exigència de l’amor per la nostra terra, les nostres costes, la nostra flora i la nostra fauna.
No ens quedem sols amb l’estampa nítida i fresca de la proposta, endinsem-nos en la
conveniència, i la necessitat, de protegir aquest patrimoni únic.

Aquesta exposició serveix per conscienciar-nos de que vivim en una terra on la bellesa es
renova mentre l’estimes, per contra, s’esvaeix quan la maltractes.

FITXA TÈCNICA
Direcció del projecte: Bartomeu Tomàs
Comissariat: Francisca Niell i Bartomeu Tomàs (NAT Projectes)
Coordinació: NAT Projectes i IEB
Fotografies: Marc Allès, Antoni Cladera, Joan Costa, Jaume Gual, Vicent Guasch, Oliver
Martínez, Xavier Mas, José A. Porras, Manu San Félix, Joan Sastre, Biel Servera, Sebastià
Torrens.
Muntatge: Fernando Soberats
Laboratori fotogràfic: Cliché
Període: del 27 d’octubre al 12 de novembre de 2015
Patrocina:
Col·labora:

Exposició feta amb el suport de Cultura en Xarxa, Consell de Mallorca
Altres activitats: divendres 23 de novembre a les 19h, conferència: "Les plantes
aromàtiques i les plantes medicinals. De la natura a la taula i desprès a la farmaciola. " a
càrrec del metge homeòpata Felip Ramis.
En el mes d’octubre, el Museu del Calçat ha tengut 594 visites
Novembre:
Durant l’any 2015 CAMPER l’empresa de sabates que va néixer a Inca, ha complert 40 anys.
Per celebrar-ho van organitzar a Londres una gran exposició de sabates. Una part d’aquesta
exposició, contenia una selecció de material gràfic i publicitari que Camper ha fet, amb els
millors dissenyadors del país durant 40 anys. Aquesta part ha servit per muntar, al museu, amb
comissariat de Ramon Úbeda i l’ajuda sempre col·laboradora del Sr. Jordi Guirado l'exposició
USE ZAPATOS ES MÁS CÓMODO, 40 Anys de comunicació CAMPER 1975-2015.

El dia 20 de novembre s’inaugurà amb l’assistència del Conseller de Treball, comerç i Indústria
Sr. Iago Negueruela, el batle regidors i molts convidats d'Inca i comarca junt amb industrials del
sector que varen ser presents en un acte multitudinari.

En el mes de Novembre, i especialment gràcies a les activitats proposades durant les
Fires hem tengut 2.013 visites.
DESEMBRE:
En el mes de desembre 919 persones han passat pel Museu.
Altres activitats al Museu:
Dijous dia 17: reunió de la Conselleria d’educació amb les escoles d'Inca i presentació
als mitjans del nou conveni de consens entre la escola concertada i la pública per
l’admissió d’alumnes.
Divendres dia 18: Lliurament de premis filatèlica, concurs dibuix del segell
commemoratiu, enguany dedicat al Quarter General Luque.
Presentació pla de residus de l’ajuntament d’inca per la regidora Xisca Barceló
Dimecres 23 i 30, reunió grup emprenedors, "Empenta".
Assajos oberts al públic de la Companyia Teatre Íntim amb l’obra "Prometeu d'Esquil":
dissabte dia 5 de desembre de les 11,00 a les 13,00 hores
dimecres dia 9 de les 18,00 a les 20,00 hores
dimecres dia 16 de les 17,30 a les 19,30 hores

JORNADES DE PORTES OBERTES

Com el museu té entrada lliure i no es paga entrada, no tenim costum d’oferir Jornades de
Portes Obertes mensuals, però durant l’any se’n fan en altres museus de les Illes, i acostuma’m
a participar-hi, com a mode de fer publicitat i d’arribar a altres tipus de públic, sobretot la gent
que no és d'Inca. Aprofitam la publicitat institucional que es fa fora des del Govern de la CAIB i
des del Consell de Mallorca.
Normalment el museu ofereix una jornada de portes obertes coincidint en algunes dades
particularment assenyalades com són els actes de: La Diada de Mallorca, el Dia de les Balears,
el Dia Internacional dels Museus o la Tardor dels Museus.
DATA TOTAL
27/02/2015 = Dia de les Illes Balears
28/02/2015 = Dia de les Illes Balears
18/05/2015 = Dia Internacional dels museus
11/09/2015 = Diada de Mallorca
12/09/2015 = Diada de Mallorca
19/09/2015 = Tardor dels museus
26/09/2015 = Tardor dels museus

VISITES ANUAL 2015: Total visites 9.698 persones

CESSIONS ANUALS:
ESPERDENYES PER AL MUSEU DEL CALÇAT I DE LA PELL
El Sr. Joan Ramis Martínez (Can Joan Blancos), veí d’inca, la família del qual són
espardenyers des de 1920 i propietaris de diversos establiments, ha ofert a aquest ajuntament
la cessió en dipòsit d’un conjunt de nou espardenyes de la seva propietat que tenen les
següents característiques tècniques:
Tipus

Marca

Procedència

Color

Sandàlia de ràfia

Mayola

Pollença

vermell/taronja/ beix

1950

Sandàlia de ganxet

Wamba

groc

1955

verd

1955

Xancleta amb cunya

Any

Xancleta amb cunya de fusta

Pollença

blau

1955

Xancleta amb cunya de fusta

Pollença

vermell

1955

beix

1960

Xancleta de platja
Sandàlia "campesina"

Fluxà S.A.

verd oliva

1973

Sandàlia "campesina"

Fluxà S.A.

negre i vermell

1973

beig

1950

Sandàlia sabata d'Home

Antònia Maria Sabater Martorell, regidora de Fires, Dijous Bo i Museu, eleva a la consideració
de la Junta de Govern el dia 16 de novembre, la PROPOSTA D’ACORD següent:
1. Acceptar del Sr. Ramis la cessió de les espardenyes per tal que puguin veure’s exposades al
Museu del Calçat i de la Pell.
2. Agrair al Sr. Ramis la dita cessió en dipòsit.
3. Facultar el Sr. batle-president per acceptar la cessió dels esmentat bens.
La Junta de Govern, resolgué acceptar la cessió del Sr. Ramis i agrair-lo sincerament.

RELACIÓ DE CONTACTES D’ESPECIAL INTERÈS PEL MUSEU:

De les persones que hem contactat en aquest any, volem destacar per la seva importància tant
actual com futura les següents:
Rafel Ferragut, el mes de febrer contactàrem amb el fill de M Ferragut l’autor del llibre: Atlas
de Zapateria publicat per edicions Vich a Palma l’any 1947. Aquest és l’únic exemplar que es
va fer de 8 que, inicialment, estaven previstos. Com el llibre no es va vendre massa, no se’n va
fer cap mes. El llibre era un avanç sobre el que es feia a l’època, Amb part dels textos traduïts
a l’anglès i al francès.
Contactarem amb ell per tal de fer-li saber que el llibre interessava al museu per la part
pedagògica que té i esperàvem poder obtenir permís per poder emprar-lo.
Quedarem que en fer la part de la museografia de la pell li farem una proposta del que ens farà
falta. Ell va dir que com tenia molts llibres de la primera edició encara per vendre, que els
oferia al museu quan tinguéssim una botiga per poder-los oferir a la venda als nostres visitants.
José António Miranda Encarnación: professor de la Universitat d’Alacant, departament
d’Anàlisis Econòmiques Aplicades de l’àrea d’Història i Institucions Econòmiques. Aquest
professor és especialista en l’industria del calçat, i és una de les àrees d’investigació preferents
que investiga.
CONTACTES AMB INSTITUCIONS:
A la recerca de material per als canvis que esperam poder dur a terme l’any 2016 hem
incrementat els contactes amb institucions importants amb qui volem teixir les millors relacions,
tant per a la seva importància com per aquells objectes que tenen i que poden ser d’utilitat per
a la propera museografia. Les institucions són les següents:
* Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma
* Museu de la Pell d’Elda
* Museu de les Belles Arts de València
* Museu Arqueològic d'Eivissa
* Museu Víctor Balaguer a Vilanova i la Geltrú, Barcelona
* Museu del Calçat de Barcelona.

