FES WoW!
www.wowmallorca.com
Presentació de la nova programació de rutes literàries i de llegenda WOW Mallorca!
2019/2020 desenvolupades per la Fundació Mallorca Literària (Departament de
Cultura, Patrimoni i Esports, Consell de Mallorca).

RUTES WOW MALLORCA!
Rutes guiades per a tots els públics 2019/2020
Oferta de rutes arreu de l’illa, descobrint les veus literàries que
habiten el nostre territori. Rutes literàries per a públic adult i rutes
de llegenda per fer en família, amb els continguts del joc/app L’Illa
dels Tresors

+

APP/WEB – WOW MALLORCA!
El mapa WoW Mallorca creix amb versió multilingüe i
espai interactiu My WoW
Llançament de les versions multilingüe de l’app/web WowMallorca
i de l’apartat MyWOW per personalitzar l’experiència de descoberta
del patrimoni cultural, la literatura i les llegendes. Inclou el Mapa
WoW geolocalitzat de patrimoni cultural.

+

APPGAME – ILLA DELS TRESORS
Nou rànquing per sumar emoció al joc!
El joc educatiu L’Illa dels Tresors és una experiència didàctica per a
infants de 7-12 anys. Ara esdevé una experiència compartida i
comunitària gràcies al rànquing que permet jugar en línia amb
altres jugadors i la nova competició intercentres escolars.

RUTES WOW MALLORCA

El projecte WoW Mallorca! creat per la Fundació Mallorca Literària ofereix un conjunt
de recursos divulgatius centrats en la cultura amb l’objectiu de fer més visible i
accessible el patrimoni cultural de Mallorca, començant per la literatura i les llegendes,
però també incloent patrimoni material i immaterial. El projecte fa evident que
Mallorca és una illa rica en tresors culturals i molts d’ells ens passen desapercebuts.
Tornar a redescobrir el paisatge de casa passa amb mirada viatgera.
L’edició anterior de rutes WOW! va ser un èxit de convocatòria: més de 1.500
persones (tant de públic adult com familiar) varen participar a les rutes guiades per
Joan Carles Palos, Tomàs Vibot i Caterina Valriu. En total es varen realitzar 24 rutes
d’octubre a juny, dedicades tant a patrimoni literari com llegendari.
Les activitats L’Illa dels Tresors en ruta (13) són pensades per a públic familiar, i estan
lligades a les aventures del joc/app, allà on es permet alliberar algun dels personatges
de llegenda. Els continguts elaborats amb un caire didàctic i lúdic idoni per a infants de
5 a 12 anys. Tots els infants han de venir acompanyats per adults responsables.

Les rutes WoW Mallorca (10) s’oferten per a públic adult, combinant continguts
literaris, de llegenda, historia i memòria. Activitats aptes per a famílies, si bé no es
centren en continguts específicament infantils.
En aquesta edició de Rutes WoW 2019-2020 s’ofereixen un total de 23 rutes (13 rutes
de L’Illa dels Tresors i 10 rutes Walking on Wow – Mallorca literària) inicialment, si bé
en alguns casos ja es preveu repetir els itineraris en funció de la demana.
Entre les novetat d’aquest any cal destacar algunes iniciatives especials:
> la dinàmica de ruta & mirada #FesWoW, amb la qual convidam els participants de
les rutes a enfocar una mirada fotogràfica sobre els espais descoberts i a sumar
continguts a l’app WoW Mallorca, tot fitant dins del mapa les imatges captades per ells
mateixos. Aquesta dinàmica participativa s’obre la dimensió col·laborativa del
projecte.
#FesWoW s’iniciarà amb un “Taller de mirades”, amb l’objectiu de reflexionar
conjuntament sobre les maneres de mirar i copsar la riquesa cultural del paisatge i
donar pautes útils als participants de les rutes per aplicar aquests coneixements en les
excursions de la temporada.
> l’oportunitat de visitar “in situ” molts dels éssers fantàstics de l’Illa dels Tresors i
connectar l’activitat de ruta amb el joc/app de cada usuari. El conjunt de les rutes de
llegenda programades permeten als jugadors arribar fins al 100% de localitzacions de
llegendes a “alliberar” dins de les aventures.
> activitats molt especials: per primera vegada s’ofereixen
- rutes amb pernocta (18-19 d’abril al refugi de Son Amer)
- rutes amb navegació (14 de juny a la badia de Pollença a Formentor)
- rutes ultramar (Viatge literari a Mequinensa, territori de Jesús Moncada,
26-27 octubre, organitzat per Espais Escrits)
> la combinació de continguts, repetint la col·laboració amb Amics de la Música de la
Colònia de Sant Pere, i incorporant altres elements culturals que enriqueixen
l’experiència de descoberta de paisatge cultural. Les rutes inclouen literatura,
patrimoni oral, natura, patrimoni arquitectònic, fotografia i música.
> el sistema de reserva de plaça varia respecte d’altres anys per poder atendre millor
la gran demanda existent. Es crea un nou sistema de rutes amb preus especials per a
infants (i límit de cost per a famílies nombroses) i màxim de rutes/família. També s’ha
habilitat un canal Whatsapp específic per poder mantenir fil de comunicació amb les
famílies interessades.

(RUTES WOW MALLORCA 2019-2020)
L’Illa dels Tresors en ruta

Dissabte 5/10
En aigües del Peix Nicolau
De Son Bauló a Son Real
Guiatge de Joan Carles Palos
ALLIBERAM EL PEIX NICOLAU + DRAC DEL POU

WoW Mallorca: Memòria i oralitat

Dissabte 19/10
Paisatge de vida i de mort
Son Real i necròpoli. Ruta i concert “Irene i la Terra adormida”
Guiatge de Joan Carles Palos amb concert narrat
WoW Mallorca: Paisatge i fotografia

Divendres 25/10
Fes #WoWMallorca. Taller de mirades
Sessió de taller fotogràfic per preparar les rutes
WoW Mallorca: Memòria i llegenda

Dissabte 26/10
Mirades de Palma, la ciutat esvaïda
Ruta literària i fotogràfica per Palma
Guiatge de Tomàs Vibot
Viatge especial

Dissabte 26/10 + 27/10
Viatge literari: Mequinensa de Jesús Moncada
Organitzat per Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català

Dissabte 2/11
L’Illa dels Tresors en ruta

Viatge al centre del món
Recorregut per la comuna de Lloret
Guiatge de Joan Carles Palos
ALLIBERAM EL PERN DEL MÓN

L’Illa dels Tresors en ruta

Dissabte 23/11
Sóller: la Vall encantada
Sóller i port de Sóller
Guiatge de Tomàs Vibot
ALLIBERAM LA CUCA DE LA MOLA + SANT RAMON DE PENYAFORT

L’Illa dels Tresors en ruta

Dissabte 7/12
El bou de Montaura
Volta al Puig Montaura des de Mancor de
la Vall
Guiatge de Joan Carles Palos
ALLIBERAM LA CASA DE POR I LA POTA DEL REI EN
JAUME

WoW Mallorca: Literatura i memòria

Dissabte 14/12
Amor qui venç la mort: la poeta de Llucmajor
Recorregut urbà rere les passes i la paraula de Maria Antònia Salvà
Guiatge de Tomàs Vibot
L’Illa dels Tresors en ruta

Dissabte 11/1
Gegants a la muntanya màgica
La muntanya mágica de Ramon Llull i altres gegants llegendaris
Guiatge de Tomàs Vibot
ALLIBERAM RAMON LLULL I EL GEGANT DE RANDA

L’Illa dels Tresors en ruta

Diumenge 19/1
Llegendes boscanes
Bosc dels Frares i Carreró de la Comuna de Valldemossa
Guiatge de Joan Carles Palos
ALLIBERAM RAMON LLULL I EL GEGANT DE RANDA

WoW Mallorca: Literatura i memòria

Dissabte 8/2
Mon cor estima un poble: Pollença poètica
Recorregut urbà a Pollença i port de Pollença, espais de poètica
Guiatge de Tomàs Vibot

L’Illa dels Tresors en ruta

Diumenge 16/2
Cercant el tresor de na Fàtima
Des de Galilea al Puig de na Bauçana, recordant històries de tresors
Guiatge de Joan Carles Palos
ALLIBERAM NA FÀTIMA

WoW Mallorca: Literatura i memòria

Dissabte 7/3
Raixa: prosa i vers d’un somni porprat
Monogràfic de Raixa, espai de memòria i mite literari
Guiatge de Tomàs Vibot
L’Illa dels Tresors en ruta

Diumenge 22/3
Cavallers i bruixes al Castell
Pujam des Verger al Castell resseguint
passes de bruixes i cavallers
Guiatge de Joan Carles Palos
ALLIBERAM EN CABRIT I EN BASSA

L’Illa dels Tresors en ruta

Dissabte 4/4
Misteris del bosc sagrat
Des del Santuari fins al salt de la bella dona, un redol de miracles
Guiatge de Joan Carles Palos
ALLIBERAM LA BELLA DONA

L’Illa dels Tresors en ruta

Diumenge 5/4
La muntanya en flames
Pujam a les Cases de Galatzó per retrobar-hi la llegenda del Comte
Guiatge de Tomàs Vibot
ALLIBERAM EL COMTE MAL I LA TAULA DE GALATZÓ

L’Illa dels Tresors en ruta

Especial dia i nit! Dies 18 i 19/4
Un bosc de bandolers i de misteris
Ruta a l’entorn de Lluc, descobrint històries de bandolers i misteris
Farem nit al refugi de Son Amer, on és sabut que hi nien moltes mopis…
Guiatge de Joan Carles Palos
ALLIBERAM EL BANDOLER ROTGET

WoW Mallorca: Literatura i memòria

Dissabte 2/5
Solnegre, lloc mític de Baltasar Porcel
Ruta literària a Andratx i a l’imaginari de Baltasar Porcel. Guiatge de Tomàs Vibot
WoW Mallorca: Literatura i memòria

Dissabte 9/5
Lletres de malvasia: Banyalbufar, vi i versos
Monogràfic a Banyalbufar, visitant carrerons i bancals que miren a la mar. Hi haurà un tast de
vi i versos. Guiatge de Tomàs Vibot
L’Illa dels Tresors en ruta

Dissabte 16/5
Voramar llegendari
Volta a la Punta de Son Amer i el Castell. Trobarem la Serpota?
Guiatge de Joan Carles Palos
ALLIBERAM LA SERPOTA, EL LLUM DE LA TERRA I EN TIÀ DE SA REAL

WoW Mallorca: Literatura i música

Dissabte 6/6
Cala Deià, redol d’escriptors i artistes
De Deià a Cala Deià, seguint un fil de paraules i músiques d’artistes de tots els temps. Acords
elèctrics i de jazz fondo.
Guiatge de Tomàs Vibot i Música de Pere Dàvila
EN COL·LABORACIÓ AMB AMICS DE LA COLÒNIA DE SANT PERE

L’Illa dels Tresors en ruta

Diumenge 14/6
Navegant amb na Ruixamantells
Sortida especial en barca des de Pollença al Far
de Formentor. Esports d’aventura per a públic
familiar: càiac, padel surf i snorkel a la badia.
Guiatge de Joan Carles Palos
ALLIBERAM NA RUIXAMANTELLS, ELS CANTEN-I-DORMEN
I LA DONA D’AIGUA

Enguany hem incorporat la novetat de rutes
especials
Places limitades!
Preu 5€ adult/ 2€ infant
Cal adquirir les entrades prèviament al web
Tota la Informació a info@mallorcaliteraria.cat

App WoW Mallorca multilingüe
i interactiva
www.wowmallorca.com
Llançament (versió en català): juny 2018
Llançament (versions multilingües): setembre 2019
Llançament de l’apartat MY WOW!: tardor 2019

Llançament de les versions multilingüe de l’app/web WowMallorca i de l’apartat
MyWOW per personalitzar l’experiència de descoberta del patrimoni cultural, la
literatura i les llegendes. Inclou el Mapa WoW geolocalitzat de patrimoni cultural.
Actualment, el mapa WOW conté més de 3.000 punts geolocalitzats, dedicats a
patrimoni cultural material. A aquests s’afegeixen continguts literaris (Walking on
Words actualitzat amb 150 fites literàries), de llegenda (més de 120 localitzacions) i de
cinema. L’aplicació es pot descarregar gratuïtament tant per Android com per
IOS. http://wowmallorca.com
Cada punt geolocalitzat permet als usuaris identificar elements sobre el territori,
enllaçant amb el motor de google maps per a facilitar arribar a cada lloc. Cada punt
s’explica a través d’una imatge i un petit text descriptiu. L’app inclou un sistema de
cerca a la carta que permet explorar l’illa en funció de les seves preferències.
Ja tenim WOW Mallorca en tres idiomes, català, castellà i anglès. Del llançament
multilingüe destacam la possibilitat d’oferir l’app en múltiples idiomes per descobrir,
explorar i jugar sense limitacions lingüístiques i escoltar el paisatge d’aquesta Mallorca
habitada.
Amb el funcionament My Wow oferim un apartat a cada usuari per crear les seves
rutes i personalitzar l’experiència de descoberta del patrimoni cultural, literari i
llegendari.
Aquest projecte és una idea original de Carme Castells i es desenvolupa amb la seva
direcció i coordinació. Participen en la redacció i elaboració de continguts de Carlota
Oliva i Joana M. Serra.
MAPA WOW
Mapa de patrimoni cultural de Mallorca, adreçat a servir de guia bàsica dels elements
significatius del nostre paisatge, localitzats sobre mapa interactiu i descrits amb la
paraula i amb la imatge. Consta de 3 blocs de continguts: patrimoni material,

patrimoni immaterial (cultura popular + altres expressions culturals) i recursos i serveis
relacionats.
El llançament d’aquesta app/web coincideix amb la incorporació de tot el contingut del
primer bloc, més de 3.000 punts que han estat seleccionats per l’especialista Tomàs
Vibot amb la coordinació de Toni Font i l’aportació fotogràfica de Tolo Balaguer.
Aquest treball, a més, s’ha realitzat en contacte amb una llarga llista d’experts locals,
que han donat suport a la geolocalització dels elements recollits i han aportat
documentació gràfica o fotogràfica per incorporar a la fitxa de l’element.

WALKING ON WORDS. MALLORCA LITERÀRIA
Continguts que enriqueixen l’experiència de viatge literari per Mallorca per escoltar les
veus del paisatge que completen un conjunt de 150 punts literaris a recórrer,
instantànies que connecten indrets amb la veu d’una multiplicitat d’autors, vius o ja
desapareguts incorporats recentment com Gertrude Stein, Jean Giono, D.H.Lawrence,
Thomas Bernhardt, Gaston Vuiller, Berenguer d’Anoia, Vicent Andrés Estellés, Jacint
Verdaguer... Martin Amis, Xesca Ensenyat, Miquel Àngel Colomar, Miquel Bezares,
Àngel Terron, Antoni Xumet, Carme Riera, Gabriel Janer Manila, Sebastià Alzamora.

RUTES DE LLEGENDA
Cartografia extreta de l’imaginari col·lectiu que ens ha permès fitar més de 100 indrets
relacionats amb elements que el llegendari popular ha interpretat. La selecció de punts
i construcció de relat corresponent ha estat un treball conjunt de l’especialista
Caterina Valriu i Carme Castells, amb el suport de Joana M. Serra.
Aquests punts han estat organitzats en 10 rutes, no tant en el sentit de recorregut
uniforme com de capa temàtica a descobrir.
Les rutes de llegenda són un recurs idoni per explorar Mallorca en família que ens
parlen d’aquesta dimensió màgica del territori, i procurant fer efectiva la transmissió
d’aquest saber ancestral de pares a fills. També constitueixen un complement vivencial
molt adequat al joc interactiu en app “L’Illa dels Tresors”.
1. Dracs, bèsties i altres criatures
2. Bruixes, fades i encanteris
3. Reis, cavallers i herois de la conquesta
4. Pirates i moratiu: cultura àrab a Mallorca
5. Bubotes i por
6. Gegants constructors i dimonions feiners
7. Seduccions, amor i desamor
8. Misteris i encantaments de la mar
9. Miracles i creences
10. Personatges extraordinaris

App/joc Illa dels Tresors, ara amb
emocions grupals
http://www.wowmallorca.com/ca/rutes/llegendes

Des del juny de 2018, està en actiu el joc/app Illa dels Tresors, un recurs educatiu i lúdic
alhora, l’objectiu del qual és engrescar els infants i públic familiar en la redescoberta del
territori a través del continguts de les llegendes populars de Mallorca... i viceversa!
El joc és disponible en format app, accessible per a dispositius mòbils.
Des d’aquest estiu 2019, s’ha habilitat el rànquing que permet incorporar noves emocions al
joc, permetent als jugadors tenir una visió del joc col·lectiu. Aquesta novetat ha permès
realitzar durant els mesos d’estiu (juliol-agost) una primera campanya de promoció de joc
comunitari, adreçada a fomentar aquest joc educatiu i les sortides familiars durant les
vacances escolars.
En el marc del concurs es varen incorporar al registre i rànquing del joc més de 600 jugadors.
D’acord amb la dinàmica prevista, els 10 jugadors classificats en el Top Ten el dia 31/08/2019
al vespre varen gaudir de premis llegendaris!
-

Tots els jugadors registrats han rebut com a premi una edició especial en format
pòster el Mapa de l’Illa dels Tresors, creat pel dibuixant Max.

-

Per a tots els jugadors del Top Ten, es va organitzar una experiència grupal en ruta
guiada al castell d’Alaró, el passat dissabte 14/09, i guiada per Joan Carles Palos
També se’ls va obsequiar amb una samarreta del seu personatge preferit i una agenda
especial amb continguts de patrimoni oral

-

Molt llegendari va ser el premi atorgat a Elisabet Ferrer Miró, que va acumular la
màxima puntuació en el joc (10.454 punts) i es va mantenir com a primera del

rànquing amb el nickname Lina: el seu premi va ser convertir-se en personatge de l’Illa
dels Tresors, on hi roman com a avatar al principi del joc. Na Lina ha estat creada com
a personatge pel dibuixant Max.
Les dinàmiques de promoció del joc continuaran durant els propers mesos octubre-desembre,
fomentant el joc en família.
Així mateix, la Fundació també ofereix l’Illa dels Tresors en format activitats educatives i
familiars, disponibles tant per a centres escolars com a biblioteques i centres culturals. Al llarg
del curs 2018-2019, aquestes activitats han reunit un total de 3.124 infants participants.
Com a novetat per al curs 2019-2020, s’ofereix la nova COMPETICIÓ INTERCENTRES de l’Illa
dels Tresors. Durant tot el curs els centres escolars podran inscriure un grup aula d’educació
primària / secundària per viure aquesta experiència de manera col·lectiva des de l’entorn
educatiu. S’habilita per això un rànquing específic per a competició intercentres, i a final de
curs es repartiran premis entre els grups més aplicats.
El joc planteja que Mallorca és, en efecte, una illa màgica, que conté un caramull de
personatges fantàstics i meravelles ocultes! Tots els mapes que trobam estan falsejats, plens
de noms de municipis, topònims i altres informacions avorrides. Els jugadors tenen el repte
d’aconseguir l’autèntic mapa de l’illa dels tresors a través d’una recerca plena d’emoció. Amb
aquest mapa, accediran a un món habitat per gegants, fades, fantasmes, bruixes i sirenes....
Una illa en què tots els encanteris són possibles, però que necessita de l’ajuda d’una persona
humana, valenta i decidida, per protegir els seus tresors més preuats. El joc fa que l’usuari
visqui aventures en primera persona en les deu capes temàtiques del món de llegendes, a la
recerca dels personatges principals i més representatius d’aquesta Illa dels Tresors. En el
decurs d’aquestes aventures, aniran coneixent molt sobre els indrets i les llegendes de l’illa,
però també sobre la seva història i cultura, el lèxic i les tradicions, el paisatge, patrimoni i
natura de l’illa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dracs, bèsties i altres criatures
Bruixes, fades i encanteris
Reis, cavallers i herois de la conquesta
Pirates i moratiu: cultura àrab a Mallorca
Bubotes i por
Gegants constructors i dimonions feiners
Seduccions, amor i desamor
Misteris i encantaments de la mar
Miracles i creences
Personatges extraordinaris

EL DRAC DE NA COCA
LA BRUIXA JOANA
EL REI EN JAUME
LA PRINCESA FÀTIMA
EL COMTE MAL
EL GEGANT DE GALDENT
NA RUIXAMANTELLS
EL PEIX NICOLAU
LA BELLA DONA
EN TIÀ DE SA REAL

Aquesta aventura ha estat dissenyada amb l’assessorament en etnopoètica de Caterina Valriu,
continguts elaborats per Carme Castells i Joana M. Serra, recursos visuals (il·lustracions de
Max i animacions de Pepmi Garau) i de gamificació (app/gamebook dissenyat per de Cubus
Games).

