L’arquitecta encarregada del projecte, Magdalena Llinàs, juntament amb les autoritats presents.

El pati interior del casal.

La seu de la Institució Mossèn Alcover obre
les portes després de la reforma
El seu gegantó va sortir al carrer per primera vegada i es va passejar pel poble
C. Cortès
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Mossèn Antoni Maria Alcover és, des
de dilluns, més a prop dels manacorins
i de tots els visitants del municipi, ja
que la seu de la Institució Pública que
duu el seu nom ja ha obert les portes
després de ser reformada a l’espera
de convertir-se en un museu d’interès
universal.
La directora de la Institució, M.
Magdalena Gelabert, fou l’encarregada
de presentar l’acte i no va quedar
absent de les alabances de tots els
presents. El batle Pastor, que li va
dedicar unes paraules, va destacar
que Magdalena “no només ha fet la
feina ben feta, sinó que l’ha viscuda”,
recordant les dificultats que sorgiren
arrel de la fallida de l’empresa que
s’havia adjudicat les obres al començament. Ella mateixa, però, volgué fer
extensiva l’enhorabona “a tots aquells
que hi han fet feina, perquè aquest
casal és de tot Manacor i de totes les
Balears”.
La reforma d’aquest casal de dues
plantes d’alçada i d’una soterrada té

xement de l’homenatjat, que acabarà
divendres que ve amb la VI Marató de
Rondalles.

El gegantó de mossèn Alcover.

un cost d’1,6 milions d’euros que han
estat finançats per la Conselleria
d’Educació i Cultura mitjanaçant
l’Institut d’Estudis Baleàrics.
Aquest acte, que comptà amb una
gran presència tant de públic com d’autoritats, és el primer dels organitzats
per la Setmana Alcover dedicada a la
celebració del 148è aniversari del nai-

El gegantó
“Avui he passat molt de gust de fer
qualque cosa per Don Toni. És un
manacorí que li podem seguir darrere,
tant per la seva feina amb la llengua
catalana com per l’exemple que donà
de bona persona”. Aquestes foren les
paraules del canonge Jaume Cabrer
just abans de batiar el gegantó que
l’Associació Cultural de Sant Domingo
va treure per primera vegada al carrer
just mitja hora abans d’inaugurar la
seu de la Institució. El gegantó encapçalà, juntament amb la banda de tambors de sa Torre, la comitiva que partí
de la plaça del Convent, voltà per Sa
Bassa i arribà al casal de Can
Socorrat.
Aquest mossèn Alcover fa dos
metres i mig d’alçada, pesa uns 15
quilos, és fet de fibra de vidre i fusta i
el vestit que llueix és dels mateixos
anys que ell va viure.

El soterrani totalment reformat.

El segon pis de la seu.

Moment en què Jaume Cabrer batià el gegantó d’Antoni Maria Alcover.

Dimarts,dijous i dissabtes
8 a 16h
Dimecres i divendres
9 a 13h i de 15 a 21h
Amargura,11 - Manacor
971550246
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Presidiren l’acte el conseller d’Educació i Cultura, Bartomeu Llinàs, i el president de l’IEB, Sebastià Serra.

