Recorreguts Embarca't

Els recorreguts embARCA't son una iniciativa que va sorgir l'any 2000 des de el sé de
l'entitat. Dita activitat cultural va suposar un precedent a la ciutat de Palma i a Mallorca, ja que
cap empresa llavors, es dedicava als recorreguts històrics i culturals. Avui dia, ja son vàries les
empreses que ofereixen aquest producte cultural, però ARCA es diferencia a la resta per oferir
un ventall cultural variat i per comptar amb la participació d'especialistes de gran nivell, com a
professors d'universitat, investigadors històrics, arqueòlegs, periodistes, escriptors, etc.

Al front d'aquesta iniciativa es troba Biel Barceló, qui dirigeix amb gran èxit aquests
recorreguts i promou perquè els nostres ciutadans coneguin i apreciïn millor el nostre patrimoni
històric.
ANY 2010
- 27 de desembre, “Els betlems napolitans” dirigit per Gabriel Barceló Català.

- 18 de desembre,“Visita al convent de les Caputxines i als betlems conventuals” dirigit per
l’historiador Jaume Llabrés.

- 20 de novembre, “Fars de Mallorca: Formentor i Capdepera” dirigit per l’investigador Rafel
Soler Gayà.

-6 de novembre, “Visita al cementiri de Palma” dirigit per l’escriptor i periodista Carlos
GarridoTorres.

- 30 d’octubre, “El jardí de les dones” dirigit per l’Associació cultural ca na Nofreta (Artà).
- 23 d’octubre, “Visita al cementiri de Palma” dirigit per l’escriptor i periodista Carlos
GarridoTorres.
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- 17 d’agost, “L’Assumpta a la Seu i al Museu Diocesà de Mallorca” dirigit per Biel Barceló
Català.

- 16 d’agost, “Estilística dels llits ciutadans” dirigit per Biel Barceló Català.

- 14 d’agost, “Les processons de la Mare de Déu Morta” dirigit per Biel Barcelò Català.

- 19 de juny, “Campanet: Poesia i patrimoni al món de Llorenç Riber” dirigit pel professor de la
UIB Damià Pons.

- 5 de juny, “Visita a la Fundació Yannick i Ben Jakober” dirigida pel servei de visites de la
Fundació.

- 28 de maig visita al Parlament Balear.

- 8 de maig, “República i Guerra Civil. Un passeig per Manacor de la mà de la dona” dirigit
pels historiadors i investigadors Sebastià Sanso i Antoni Tugores.

- 10 d’abril, “Visita a l’aeròdrom de Son Bonet: centenari de l’aviació a Mallorca” dirigida pel
president de la Fundació Aeronàutica Mallorquina Miquel Buades.

- 20 de març, “Visita a Puigpunyent: passeig històric” dirigida per l’historiador Miquel Matas.

- 27 de febrer, “Visita als jardins d’Alfàbia” dirigida per l’historiador Jaume Llabrés.

- 20 de febrer, “Visita al castell de Sant Carles” dirigida per l’arquitecte Juan González de
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Chaves.

- 13 de febrer, “Itinerari literari: Dins el darrer blau” dirigit per l’historiador Gaspar Valero.

- 12 de gener, “Visita a l’exposició: Paisatge, ciutat i vida. L’arxiu fotogràfic Escalas (Mallorca
1894-1975)” dirigida pels hereus de l’arxiu fotogràfic Jaume i Magdalena Escalas.

- 5 de gener, “Visita als jardins i casa d’Alfàbia” dirigida per la restauradora Kika Coll.

Patrocina: Direcció General de Cultura. Govern Balear.
ANY 2009
-19 de desembre “Betlems conventuals i betlem de les Caputxines”, dirigit per l’historiador
Jaume Llabrés.

- 12 de desembre “Visita a l’exposició del casal Solleric, Flàmules”, dirigida per la comissària
de l’exposició Cristina Santandreu

- 28 de novembre, “Galilea i Son Cortei: passeig històric-poètic”, dirigit per l’historiador Miquel
Matas i la filòloga Cati Pont.

- 14 “Cementiri de Palma. Guia de passeig”, dirigit per l’escriptor i periodista Carlos Garrido.

- 31 d’octubre, “Itinerari literari per Andratx: Baltasar Porcel”, dirigit per l’historiador de l’art
Jaume Jiménez.
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- 3 d’octubre, “Dos anys d’obres a la Seu i futus projectes de restauració”, dirigit per la
professora de la UIB Mercè Gambús.

- 17 d’agost, “Estilística dels Llits ciutadans”, dirigit per Biel Barceló Català.

- 18 d’agost, “L’Assumpta a la Seu i al Museu diocesà”, dirigit per Biel Barceló Català.

- 14 d’agost, “Les processons de la Mare de Déu morta”, dirigit per Biel Barceló Català.

- 14 de juny, visita reivindicativa a la Caserna de Carrabiners de la Colònia de Sant Jordi,
dirigida pels historiadors Jaume Serra i Cristòfol Miquel Sbert.

- 6 de juny, “Visita a la parròquia dels Socors i a la capella de la nostra senyora de Gràcia”
dirigida pel rector de la parròquia Jesús Miguel Benítez Sánchez.

- 30 de maig, “Visita al Santuari de Lluc”dirigida pel Prevere Gabriel Seguí.

- 23 de maig, “Visita a la Seu”dirigida per la professora de la UIB Mercè Gambús.

- 26 d’abril, “La ciutat dels espies indefensos” dirigit per l’escriptora Rosa Planas.

- 25 d’abril, “Visita a l’Arxiu i Museu Diocesà” dirigida pel director de l’arxiu Mn. César Murillo i
la tècnica del museu Mª del Mar Gaita.
- 4 d’abril, “Visita al Museu Bíblic” dirigida pel seu responsable Mn. Francesc Ramis.
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- 21 de març, “La Porreres del bisbe Campins” dirigit per la professora de la UIB Maria
Barceló.

- 14 de març, “Exposició del moble mallorquí” dirigit per la restauradora i comissaria de
l'exposició Kika Coll.

- 28 de febrer, “Les coves de Bellver” dirigit per l’historiador Pere Galiana.

- 21 de febrer visites comentades a les exposicions de “En temps del rei en Jaume”, al Museu
de Mallorca i “Rostres de Roma. Retrats romans del Museo Arqueológico Nacional” a ses
Voltes. Dirigides i comentades per Biel Barceló.

- 7 de febrer, “Un moble singular: la llibreria lul·lista” dirigit per la restauradora Kika Coll.

- 31 de gener, “Campos parroquial i arquitectura civil” dirigit per l’historiador de l’art Guillem
Rosés.

- 24 de gener, “Els espais de Jovellanos: Pollença, Alcúdia i Artà” dirigit pel biògraf de
Jovellanos, Emilio Bejarano.
- 5 de gener, “Betlem napolità de la Fundació Bartomeu March” dirigit per Biel
Barceló.
ANY 2008
- 27 de desembre, “Visita al Betlem de les Caputxines”, dirigida per l’historiador Jaume
Llabrés.
- 26 de desembre, “Visita als Betlems Conventuals: La Sang, Jeronimes, St. Francesc i Sta.
Clara”, dirigida per Biel Barceló.
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- 20 de desembre, “Els espais de Jovellanos: Pollença, Alcúdia i Artà”, dirigit pel biògraf de
Jovellanos, Emilio Bejarano.

- 13 de desembre, “Visita a Andratx i a la possessió de Son Esteve”, dirigida pel professor de
la UIB Biel Ensenyat.

- 29 de novembre, “Els espais de Jovellanos: Valldemossa, Deià i Sóller”, dirigit pel biògraf de
Jovellanos, Emilio Bejarano.

- 22 de novembre, “Visita comentada a l’exposició La fe i la mar, dirigida per la conservadora
del Museu Diocesà Mª del Mar Gaita.

- 15 de novembre, “Una passejada per Calvià”, dirigit per l’historiador Xavier Terrasa.

- 8 de novembre. “Visita als tres santuaris d’Algaida: Cura, Gràcia i Sant Honorat”, dirigida per
l’historiador Pere Fullana.

- 25 d’octubre, “Els espais de Jovellanos: Palma”, dirigit per Margalida Castells.

- 18 d’octubre, “Els espais de Jovellanos: el castell de Bellver”, dirigit per l’investigador Pere
Galiana.

- 4 d’octubre, “Els espais de Jovellanos: la Cartoixa de Valldemossa”, dirigit per la professora
de la UIB Concepció Bauzà de Mirabó.

- 27 de setembre, “Ruta arqueològica a les coves de Cala Sant Vicenç (Pollença) i Son Real
(Santa Margalida), dirigida per l’arqueòleg Daniel Albero.
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- 20 de setembre, “Visita a Pollença”, dirigit per l’historiador i cronista de la ciutat Pere Salas.

- 13 de setembre, “Horts i jardins de Palma”, dirigit per l’historiador Jaume Llabrés.

- 27 d’agost, “Formentor i la pintura”, dirigit per la professora de la UIB Francesca Lladó.

- 26 d’agost, “Formentor i la poesia”, dirigit pel catedràtic de llatí Bernat Cifre.

- 25 d’agost, “Formentor i la història”, dirigit per l’historiador i arxiver de Pollença Pere Salas.

- 16 d’agost, “Imatges de la Mare de Déu d’agost”, dirigit per Biel Barceló.

- 14 d’agost, “Les Processons de la Mare de Déu d’agost”, dirigit per Biel Barceló.

- 28 de juny, “El moble mallorquí a l'entorn eclesiàstic”, dirigit per l'historiador Jaume Llabrés.

- 21 de juny, “Ruta arqueològica a Son Fornés i museu (Montuïri), Museu de Manacor,
Hospitalet Vell (Manacor) i Closos de Can Gaià (Felanitx)”, dirigida per l'arqueòleg Daniel
Albero.

- 14 de juny, “El moble mallorquí”, dirigit per la restauradora Kika Coll.

- 7 de juny, “Deià dels Graves”, dirigit pel conservador de la Casa Museu Robert Graves, el
Sr. Guillem Graves.
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- 31 de maig, “Un passeig per la Palma musulmana de 1229”, dirigit per l'arquitecte Carlos
García-Delgado.

- 24 de maig , “Convents d'Inca: St. Francesc i St. Domingo”, dirigit per l'historiador Pere
Rayó.

- 17 de maig, “Possessions de Palma: Son Pardo, Son Peretó i Santa Eulàlia”, dirigit per
l'historiador Roberto Fernández.

- 11 de maig, “Jaume I: arriba una nova cultura”, dirigit pel professor de la UIB Biel Ensenyat.

- 27 d'abril, “Una ciutat per un rei: Medina Mayurqa”, dirigit per l'arqueòloga Magdalena Riera.

- 26 d'abril , “Visita a la barriada de la Vileta”, dirigida per l'historiador Biel Carrió.

- 19 d'abril, “Ruta arqueològica per Calvià: Naveta Alemany, Túmul Son Ferrer i parc
arqueològic de sa Morisca”, dirigida per l'arqueòleg Daniel Albero.

- 13 d'abril , “Visita a Campos”, dirigida per l'historiador de l'art Guillem Roser Vidal.

- 12 d'abril, “Els vençuts”, dirigit per l'historiador Guillem Rosselló Bordoy.

- 6 d'abril, “Visita etnogràfica dins la possessió de Galatzó”, dirigida per l'historiador Xavier
Terrasa .
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- 15 de març, “Convent i parròquia de Muro”, dirigit per l'historiador Pere Fiol.

- 9 de març, “Arbres monumentals de Palma”, dirigit pel tècnic en jardineria Salvador Cañís.

- 8 de març, “El Crist del noguer”, dirigit pel professor de la UIB Andreu Villalonga i la
restauradora Antònia Reig.

- 23 de febrer, “Les llegendes del rei en Jaume”, dirigit per l'investigador Tomàs Vibot.

- 21 de febrer, “Visita comentada a l'exposició de Chillida 1980-2000 ”, a la Fundació “la
Caixa”.

- 17 de febrer, “Visita a es Carnatge”, dirigida per l'investigador Pere Galiana.

- 9 de febrer, “Visita a Petra i al Convent”, dirigida pel professor de la UIB Jaume Andreu.

- 26 de gener, “Visita al Convent dels agustins i al poble de Felanitx”, dirigida per l'historiador
Pere Xamena.

- 9 de gener, “Visita comentada a l'exposició d' Entre Picasso i Dubuffet. La Collecció Jean
Planque ”, a la Fundació “la Caixa”.
- 5 de gener, “Betlems Conventuals II”, dirigit per l'investigador Biel Barceló.
ANY 2007
- 29 de desembre, “Museu Diocesà”, dirigit per l'investigador Pare Gabriel Llompart.
- 26 de desembre, “Betlems Conventuals”, dirigit per l'investigador Jaume Llabrés.
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- 22 de desembre, “Fundació Bartomeu March i col·lecció de Cartografia Mallorquina”, dirigit
pel professor de la UIB Antoni Ginard Bujosa.

- 15 de desembre, “Convent dels Dominics de Manacor i les pedreres”, dirigit per la
investigadora Júlia Roman.

- 1 de desembre, “Els Herrera a Mallorca”, dirigit pel professor de la UIB Andreu Villalonga.

- 25 de novembre, “El record dels noms del carrer”, dirigit pel periodista Biel Sabrafín.

- 24 de novembre, “Visita a Valldemossa”, dirigit per Felio Bauzà Martorell autor del llibre
L'Hotel de l'Artista.

- 17 de novembre, “La barriada del Terreno”, dirigit per l'investigador Tòfol Arbona.

- 15 de novembre, visita al “Museu Bíblic”, dirigit per Mossèn Francesc Ramis.

- 15 de novembre, “Visita comentada a l'exposició fotogràfica de Lee Friedlander”, a la
Fundació “la Caixa”.

- 10 de novembre, “Castell de Bellver i Coves”, dirigit per l'investigador Pere Galiana.

- 27 d'octubre, “Visita a Possessions de Palma II”, dirigit per l'investigador Roberto
Fernández.
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- 23 d'octubre, “Visita comentada a l'exposició de Alberto Giacometti a la col·lecció klewan ”, a
la Fundació “la Caixa”.

- 21 d'octubre, “Els Rellotges de Sol de Ciutat”, dirigit per l'investigador Rafael Soler.

- 20 d'octubre, “Visita al Convent de Son Bonaventura de Llucmajor”, dirigit per la professora
de la UIB Miquela Forteza.

- 22 de setembre, “Visita a la Cartoixa de Valldemossa”, dirigit per la professora de la UIB
Concepció Bauzà de Mirabó.

- 8 de setembre, “Ruta del desembarcament de Jaume I”, dirigit per l'investigador Xavier
Terrasa.

- 4 de setembre, “Les Fortificacions de Palma. La porta de Santa Margalida”, dirigit per
l'arqueòloga Magdalena Riera.

- 16 d'agost, “Imatges de la Mare de Déu d'agost”, dirigit per Biel Barceló.

- 14 d'agost, “Les Processons de la Mare de Déu d'agost”, dirigit per Biel Barceló.

- 23 de juny, “Visita al convent de les monges Jerònies d'Inca”, dirigit per la investigadora
Magdalena Riera.

- 16 de juny, “Visita guiada a l'exposició de Santiago Rusiñol. La passió per Mallorca” al
Museu es Baluard.
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- 14 de juny, “Visita guiada a l'exposició d'Anglada Camarasa” a la Fundació “la Caixa”.

- 2 de juny, “Visita al Museu Diocesà”, dirigit per Biel Barceló.

- 20 de maig, “Visita guiada al Teatre Principal de Palma”.

- 19 de maig, “Visita a binissalem”, dirigit per l'investigador Jaume Llabrés.

- 12 de maig, “Visita a la possessió de Son Berga (Establiments)”, dirigit per l'investigador
Roberto Fernández.

- 5 de maig, “Visita a la possessió de Son Vich de Superna (Esporles) i el poble d'Esporles”,
dirigit per Biel Barceló

- 21 d'abril, “Visita al Palau de l'Almudaina”, dirigit per l'arqueòloga Magdalena Riera.

- 15 d'abril, “Les realitzacions a la IIª República”, dirigit per l'investigador Albert Herranz.

- 14 d'abril, “Visita a la Capella del Santíssim a la Seu (Obra de Miquel Barceló)”, dirigit per
Biel Barceló.

- 31 de març, “Possessions de Palma”, dirigit per l'investigador Roberto Fernández.

- 25 de març, “Geografia de la violència al segle XVII”, dirigit pels investigadors Margalida
Bernat i Jaume Sastre.
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- 11 de març, “Visita a la Finca pública de Galatzó”, dirigit per l'investigador Xavier Terrasa.

- 4 de març, “Els pintors del barroc a les parròquies de Palma”, dirigit pel professor de la UAB
Marià Carbonell.

- 3 de març, “Les cendres de Troia ”, dirigit pel professor de la UAB Marià Carbonell.

- 25 de febrer, “Patis de Palma II”, dirigit per l'investigador Manuel Oliver Moragues.

- 11 de febrer, “Patis de Palma I”, dirigit per l'investigador Manuel Oliver Moragues.

- 27 de gener, “Catalunya a Mallorca”, dirigit per Biel Barceló.

- 21 de gener, “La Palma romana”, dirigit per l'escriptor i periodista Miquel Ferrà.
- 7 de gener, visita a l'exposició “L'esplendor de la festa”, dirigit pel comissari de
l'exposició Felip Munar.
ANY 2006
- 26 de desembre, “Betlem de les Caputxines”, dirigit per l'investigador Jaume Llabrés.

- 23 de desembre, “Betlem conventuals de Palma”, dirigit per Biel Barceló.

- 17 de desembre, “La barriada de Santa Catalina”, dirigit per l'investigador Albert Herranz i el
soci d'honor d'ARCA Andreu Muntaner.
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- 26 de novembre, “...a Ciutat de Mallorca”, dirigit per l'historiador Guillem Rosselló Bordoy.

- 12 de novembre, “De Medina Mayurqa...”, dirigit per l'historiador Guillem Rosselló Bordoy.

- 29 d'octubre, “La darrera morada dels poetes”, dirigit pel professor de la UIB Gabriel S.T.
Sampol.

- 22 d'octubre, “La Palma Romana”, dirigit per l'arqueòloga Helena Inglada.

- 7 d'octubre, “La vida als castells” (Capdepera), dirigit per Biel Barceló.

- 24 de setembre, “La Corona del temple”, dirigit per l'escriptor i periodista Carlos Garrido.

- 10 de setembre, “El món de l'aigua”, dirigit per l'investigador Toni Gorrias.

- 17 d'agost, “Imatges de la Mare de Déu d'agost”, dirigit per Biel Barceló.

- 14 d'agost, “Les Processons de la Mare de Déu d'agost”, dirigit per Biel Barceló.

- 24 de juny, “Visita a Lluc”, dirigit per l'historiador Jaume Llabrés i la directora del museu de
Lluc Elvira González.

- 17 de juny, “Imatges i retaules a la Seu”, dirigit pel professor de la UIB Andreu Josep
Villalonga.
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- 11 de juny, “Visita a la Seu”, dirigit pel canonge responsable de patrimoni Mossèn Pere
Llabrés.

- 28 de maig, “Visita al Castell de Bellver”, dirigit per la conservadora del castell Magdalena
Rosselló.

- 27 de maig, “Toscana a Mallorca”, dirigit per Biel Barceló.

- 14 de maig, “El Call de Palma”, dirigit per la historiadora Margalida Bernat.

- 13 de maig, visita a l'exposició “Herois i déus” a la Fundació “la Caixa”.

- 30 d'abril, “Escultures de Palma II”, dirigit per la professora de la UIB Mª Magdalena
Brotons.

- 9 d'abril, “Escultures de Palma I”, dirigit per la professora de la UIB Mª Magdalena Brotons.

- 19 de març, “La Palma de Ramon Llull i el lul·lisme”, dirigit pel professor de la UIB Biel
Ensenyat.

- 12 de març, “Medina Mayurqa”, dirigit per l'arqueòloga Magdalena Riera.

- 19 de febrer, “La fortalesa del temple”, dirigit per l'historiador Jaume Llabrés.
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- 8 de febrer, “La guerra de successió a mallorca (1700-1715)”, dirigit per Biel Barceló.

- 29 de gener, “Cervantes, el Quixot i Mallorca”, dirigit per l'escriptor Miquel Ferrà.

- 22 de gener, “La Palma islàmica”, dirigit per l'escriptor Miquel Ferrà.
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