Al
•

•

llarg de tot l'horabaixa:
Berenada solidària, venda de co¬
ques I begudes a càrrec d'Algaida

DIVENDRES, 25

Solidari.

PERA A MAJORS 20i8

Tallers

conferències: Com

juvenils organitzats pel Ca¬
sal dels Joves d'Algaida.

19.30

•

H.

UNIVERSITAT

es

OBERTA

(UOM). Cicle de

pot ocupar satis¬

nicipi. Acció organitzada per la Re¬
gidoría de Serveis Socials i Benestar

factòriament el temps lliure a càrrec del
Sr. Mariano Sbert Balaguer, professor
del Departament de Pedagogia Aplica¬
da i Psicologia Educació de la UIB.
Organitzat per la Universitat de les
Illes Balears i l'Ajuntament d'Algaida.
Programes a part. A la sala de plenaris

i la

de la Casa de la Vila

Intercanvi d'un llibre per un litre
o de llet per un llibre donat

•

d'oli
per
a

l'Ajuntament d'Algaida destínat

les famílies necessitades del

mu¬

Regidoría d'Educació i Cultura
l'Ajuntament d'Algaida.
Contacontes amb teatre, organitzat
per l'AMPA del col·legi Pare B. Pou.

17.30 H. Xerrada informativa: Pre¬

•

ciutada¬
(robatoris, estafes, etc.) i Informa¬

sora

na

de la UIB.

•

Tallers

infantils,

organitzats

per
l'Associació de famílies Panxes Ro¬

d'Emergències 112. Organitzada per la
Policia Local d'Algaida, la Guàrdia Civil
d'Algaida i el Servei d'Emergències 112.
Oberta
Pere

a

ges.
Acte

organitzat conjuntament per

Algaida Solidària, l'Associació de famí¬
lies Panxes Roges, l'Associació de Ma¬
res

oteca

la

la Bibli¬
Municipal i el Casal dels joves. A

i Pares del CEIP Pare B. Pou,

placeta de l'església.

Capellà.

de la Fira de

d'Artesania amb venda i

promoció de
productes artesans i agroalimentaris.
Espai de productes reciclats i ecològics,
mostra i venda de productes reciclats,
reutilitzats i ecològics.
En el

per a

als

12.00 I 18.00 H

museu a

càrrec dels alumnes del ta¬

ller de teatre
«Al

museu

passen coses

molt estra¬

nina que el visitava desapa¬
reix, un collar robat es deixa veure a di¬
verses estàtues, la sala de Cleòpatra ja
és al mateix lloc i la directora

es

tro¬

ba la

banyera plena de llet! Les dues
agents de policia perden els nervis i,
també, tot el que porten dins les but¬
xaques... Per sort, les Miranius, germa¬
nes detectius, no es refien de ningú».
Acte organitzat per AlgaidArts. Al casal
Pere Capellà.

donarà

a co¬

#\jocompralmeupobl^ impul¬

sada per la regidoría Promoció Econò¬
mica juntament amb l'Associació de Co¬

i Empresa del municipi. Programes
part. A la placeta de l'església.

merç
a

•

20.00 H. Concert amb Mr. Marcai-

lle

(Bèlgica), Rraouhhhl (Bèlgica), Men¬
tira (Brasil), Epic Fail (Mallorca). Orga¬
nitzat per Titoieta Ràdio. Al pati del
casal Pere Capellà.

18.00 H. Concert de Primavera de

l'Orfeó Castellitx.

Organitzat

per

MAIG, Fira de comerç, empresa i es¬
toc.

l'Associació de co¬
i empresa i l'Ajuntament d'Algai¬
la placeta de l'església.

Organitzada

da. A

per

l'Ajuntament d'Algaida. A l'església de
la Pau de Castellitx.

2018. Concert de

MES

DE

MÚSICA

Diàlegs

A ALGAIDA
group:

Mar¬

Navarro, violí; Joan Sempere, clari¬
Miquel Sebastian, marimba. REinterpretació de partitures clàssiques,
amb un nou punt de vista sonor mit¬
jançant transcripcions fetes i pensades
expressament per a la formació de vio¬
lí, clarinet i marimba i interpretació de
repertori original propi.
Organitzat per l'Associació de la
ga

CATORZÈ
DE

MES

CICLE DE CON¬

MÚSICA

A ALGAIDA

2018. Concert del Brass Ensemble de

metall i

Contacontes: Anima¬

submarines, a càrrec de Centiments Teatre. Dirigit a infants de 0 a 9
anys. Entrada gratuïta. Acte organitzat
per

l'Ajuntament d'Algaida. A Can Lluís.

•

percussió del Conservatori Su¬
perior de Música de les Illes Balears.
Amb obres de Bach, Tchaicovsky, Koetsier, Hazell, Rodrigo i Lecuona.
Organitzat per l'Associació de la
Banda de Música d'Algaida amb la collaboració de l'Ajuntament d'Algaida i
empreses privades. Programes a part.
A l'església d'Algaida.

net i

Banda de Música
laboració de
empreses

d'Algaida amb la coll'Ajuntament d'Algaida i

privades. Programes

A l'auditori del casal Pere

l'Ajuntament
d'Algaida i l'Ajuntament de Llucmajor.
Al santuari de Cura.

DIVENDRES, 8
DE 16.30 A 18.30 H. Taller 4, Pe¬

tits grans

18.00 H. Presentació dels llibres

Un

da amb col·laboració de

•

DIVENDRES, 4
somriure, una mirada de Mn. Teo¬

dor Suau i

Puig, biografia de sor Con¬
cepció de Sant Josep, fundadora de la
Congregació de les Franciscanes Filles
de la Misericòrdia i presentació dels 4
volums (Documents: 1814-1855, Docu¬
ments: 1856-1873 i Obres I i II) de les
obres completes de Mn. Gabriel Marià
Ribas de Pina,

fundador de la Congre¬
gació, de sor Maria Rigo Prohens, FFM.
Acte organitzat per la Congregació de
les Franciscanes Filles de la Misericòr¬

artistes a càrrec de Pilar Sales

Barceló. Dirigit a infants d
a

3 anys.

cipal

o

Inscripcions

al

correu

a

e 0

l'Escoleta Muni¬

mcllaneres@ajalgaida.

net. A l'Escoleta

Municipal Flor de Mur¬
Organitzat per l'Ajuntament d'Algai¬

ta.

da.

DISSABTE, 9
•

DE 9.00 A 13.00 H. Mercat iti¬

nerant Dissabtes de PAM a PAM. A

placeta de l'església. Programa

a

la

part.

l'església de Pina.

DISSABTE, 5

•

a

Capellà.

part.

20.30

Dotze
•

19.00 H. Xerrada sobre cuina i

sa¬

càrrec de Maria Antònia Llull Estarelles. Entrada gratuïta. Acte organit¬
zat pel COF-Pina. A Can Lluís.
lut,

a

19.30 H. CATORZÈ CICLE DE CON¬

•

• 19.30 H.

H.

11.30

l'Or¬
CERTS

les corals de l'Escola de

DIVENDRES, 15

DE 9.00 A 14.00 H. SURT A FER

feó Castellitx amb la col·laboració de

CERTS

•

DIUMENGE, 27
•

per

d'Algaida, EMAE de Llucma¬
jor, Sant Francesc d'Inca i Mésmúsica
de Palma i acompanyades per la Ban¬
da de Música d'Algaida. Organitzat per
l'Escola de Música d'Algaida, EMAE de
Llucmajor i Banda de Música d'Algai¬

lades

dia. A

merç
•

es

AlgaidArts.

nyes: una

no

de la fira

guanyador del viatge a Berlín
dues persones de la Campanya de

Primavera

(DUES REPRE¬
SENTACIONS). Teatre: Desaparicions
•

marc

12.30 H. Concert: Cantata La fà¬
brica de colors de Sergi Salinas, inter¬
•

Música

DIUMENGE, 22

maig d'Algaida. Espai: Fira

Departament de Biologia

DIUMENGE, 3

pretada

PINA

nèixer el

DIUMENGE, 20

tothom. A l'auditori del casal

DE 10.00 A 19.00 H. Vil edició

•

del

ció i conscienciació de l'ús del Servei

d'Algaida.

DISSABTE, 26

plantes endèmi¬

ques de les Illes Balears a càrrec de
la Dra. Joana Cursach Seguí, profes¬

venció i consells de seguretat

de
•

conferències: Les

DIMARTS, 29

DIUMENGE, 27
•

EXCURSIÓ

BRUIXES

A SA COVA DE SES

H.

mesos

Presentació del llibre
Llull. Commemoració de

l'Any Llull al municipi d'Algaida. No¬
vembre 2015-novembre 2016, editat
per l'Ajuntament d'Algaida amb el su¬
port del Departament de Cultura, Patri¬
moni i Esports del Consell de Mallorca.
Durant l'acte tendrá lloc la presentació
pública del Projecte VINT-zo. A l'audi¬
tori del casal Pere Capellà.

(MORTITX). Sortida de la

Plaça de Pina. Organitza COF Pina. Pro¬
grames a

part.

AVANÇ DEL

Ajimtament d'Alcíaida

MES DE JUNY
Editada per

DIVENDRES, 1
•

l'Ajuntament dAlgaída

Agenda Cultural

19.30 h. UNIVERSITAT OBERTA PERA
MAJORS 2018 (UOM). Cicle de

Núm.:43-Abrll2018

A

il·lustracions: Cortesia de FOT

<http://etc.usf.eclu/dipart/>

agenda
primavera

de

Algaida, Pina i Randa • Abril - Maig, 2018

DIVENDRES, 27

ALGAIDA

•

20.00 H. Contribució

a

L'ANY LLOM-

Inauguració de l'exposició Josep
Llompart: vivències algaidines i
llucmajoreres a càrrec de Coloma Julià i
Pilar Arnau. Organitzada per la Delega¬
ció d'Algaida de l'Obra Cultural Balear.
Seguidament, els alumnes de batxillerat
PART.

Maria

ABRIL
DIMECRES, 18
•

17.30 H. Activitat de

fang

a

ta Flor de Murta. Gratuïta per

l'Escolea famíli¬

associades i 2,00 € per a les no asso¬
ciades. Heu de confirmar l'assistència a
es

afapanxesroges@gmail.com o al grup de
whatsapp. Tots els Infants han de venir
acompanyats d'un adult. Organitzada per
l'Associació de famílies Panxes Roges. A
l'Escoleta Municipal Flor de Murta.

mes

Llucmajor recitaran poe¬

de

oberta

l'escriptor. L'exposició romandrà
fins dia 5 de maig, de dimarts a di¬

vendres de 16.00
10.00 a

h i dissabte de
13.00 h. Al casai Pere Capellà.
a

19.30

20.00 H. Conferència: Prioritats

en

la

prevenció del càncer a càrrec del Dr. Javier
Cortés, president de la Junta Provincial de
Balears de l'Associació Espanyola Contra
el Càncer (AECC). Seguidament, presenta¬
ció de ia Junta Local de l'AECC d'Algaida,
Pina i Randa. Acte

organitzat per la Jun¬
ta local de l'AECC d'Algaida, Pina i Randa
amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Al¬
gaida. A l'auditori del casal Pere Capellà.

•

DE LES 10.00 A LES 13.00 H. FES¬

TA DEL LLIBRE. Jornada de portes

ober¬

visitin la biblioteca

adas amb

un

seran

llibre i amb

un

obsequi¬

MAIG
16.30 H. IX Milla d'Algaida 2018. Ob¬
jectiu 1000. Cursa Solidària. Diada espor¬
tiva amb la competició i activitats per a
tota la família. Activitats per a tots els in¬
fants. Preu de inscripció 1,00 € a benefici
•

de la

Delegació contra el Càncer d'Algaida.
Totes les persones que s'inscriguin rebran
el regal d'una camiseta commemorativa.
La inscripció s'abonarà a l'hora de recollir
el dorsal i la camiseta. Concentració

a

Pla¬

les 16.30 h. HI haurà dues sortides:
una ràpida a les 18.00 h I una popular a les
18.30 h. Organitzat per l'Ajuntament d'Al¬
gaida amb la col·laboració de Trotadors
d'Algaida. Programes a part.

DIMECRES, 25
a

17.00 H. Contacontes per a infants

partir d'un

any.

Activitat gratuïta

per a

les famílies associades i 2,00 € per a les
no associades. Inscripcions a afpanxesro-

ges@gmail.com. Organitzat
ació de famílies Panxes
ta

per

l'Associ¬

Roges. A l'Escole¬

Municipal Flor de Murta.

DIMECRES, 2

DIVENDRES, 4
•

19.30 H. UNIVERSITAT OBERTA PERA

A MAJORS 2018

(UOM). Cicle de confe¬

rències: Mallorca al temps dels Rels Ca¬
tòlics a càrrec del Dr. Eduardo Pascual

Ramos, professor del Departament de
Ciències Històriques i Teoria de les Arts

gratuïtes.
inscripcions: Ofi¬
cines Municipals de la Casa de la Vila fins
dia 4 de maig o el mateix dia de la con¬
ferència. Organitzat per la Universitat de
a

més informació i

les Illes Balears i

Programes

a

l'Ajuntament d'Algaida.

part. A la sala de plenaris de

la Casa de la Vila

d'Algaida.

mcllaneres@ajalgaida.
cipal
al
net. A l'Escoleta Municipal Flor de Murta.
Organitzat per l'Ajuntament d'Algaida.
o

correu

• 11.20 H. Teatre: La mar

de sensaci¬

càrrec dels alumnes de 3 a 7 anys
del taller de teatre AlgaidArts. Un viat¬
ge per descobrir les riqueses del fons de
la mar. Acte organitzat per AlgaidArts. A

Capellà.

DIMECRES, 9
•

17.00 H.

FESTA DEL LLIBRE. Taller

de punts de llibre a càrrec de Jerònia
Pou Tomàs. Dirigit a nins i nines de 3 a

Els infants han de dur roba ve¬
lla. Organitzat per la Biblioteca Municipal
d'Algaida. Activitat gratuïta. Al casal Pere
Capellà.
12

anys.

DIUMENGE, 6
19.30 H. CATORZÈ CICLE DE CON¬

MÚSICA A ALGAIDA

Concert de Suite

en

2018.

19.30 H. Concert de la coral joves

Municipal de Músi¬
ca d'Algaida I les escoles de Son Gotleu,
Sons de Barri. A la plaça d'Orson VYells de
Son Gotleu (Palma).
19.30

UNIVERSITAT

H.

OBERTA

(UOM). Cicle de

conferències: Religió i globalització: el
a càrrec
Puigserver, profes¬
sor del Departament de Pedagogia i Di¬
dàctiques Específiques de la UIB.
Organitzat per la Universitat de les Illes
Balears i l'Ajuntament d'Algaida. Progra¬
mes a part. A la sala de plenaris de la Casa
mapa

l'església. Programa

a

pla¬

part.

de la Vila d'Algaida.

d'Algaida amb la col·labora¬

DISSABTE, 12
•

9.00 H. Ill Cursa dels Cinc Cims Trail
les g.oo

h. Té un recor¬
regut de i6'5 Km de distància. Itinerari:
partida de Randa en direcció dels Puig
de Son Roig, d'en Rectoria i de ses Brui¬
xes

a

travessant la carretera de Llucma¬

jor- Algaida. La sortida serà neutralitza¬
da fins haver passat

l'Ajuntament d'Algaida i empreses
privades. Programes a part. A l'església

d'Algaida.

DIVENDRES, 18
•

19.00 H. Espectacle de circ: Kinesi a
càrrec de Cia. Desequilibrats. «Dos per¬
•

sonatges, dos universos, dues tècniques
de circ, una estructura i un espai escènic.

llenguatge d'expressió».
Direcció: Pau Portabella (Cia Fet a
mà). Artistes: Antonio Rosselló i Coloma
Roig. Música original: Jan Benz. Vestua¬

Festival Internacional de

17.30 H.

Penjant
Circ. A càrrec de la companyia Pe¬
lele. Direcció Paz Tatay. Tereseters: Paz
Tatay i Marie de Nazelle. Música Crhis-

Edat: Tots

els

públics. Organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida i CACIM. Al pati del col·legi Pare
Bartomeu Pou.

-

d'un fil

tophe Sabatié.

com a

ri: Txell Joanot. Durada 45 m.

«Un

de

presentador deslluït, un mosso
pista babau, dues joves artistes entu¬

siastes i

un

músic Olélll presentaran els

números que s'encadenen utilitzant
les situacions còmiques del circ tradicio¬

seus

nal». Duració: 50 m. Edat:
ar a

Públic famili¬
partir dels 4 anys. Espectacle gratuït.

Dins el

marc

del 20è Festival Internaci¬

onal de Teresetes de Mallorca. Acte

or¬

l'Ajuntament d'Algaida. A la
placeta de l'església.

ganitzat

H. Excursió familiar pel ter¬
d'Algaida. Cada família ha de dur el
seu dinar. Trobada a Plaça. Dificultat bai¬
xa. Organitzat per l'Associació de Famíli¬
es Panxes Roges amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida.

per

la carretera. Després

•

19.30 H. UNIVERSITAT OBERTA PERA

A MAJORS 2018

(UOM). Cicle de confe¬

rències: Emocions i salut
Sra. Victoria González
sora

del

a

càrrec de la

Cantarero, profes¬

Departament d'Infermeria I Fisi¬

oteràpia de la UIB.

en

Organitzat

A PARTIR DE LES 17.30 H. FESTA

DEL LLIBRE. Tradicional venda de llibres

català

a

càrrec de la

Delegació d'Algai¬

da de l'Obra Cultural Balear.

religiós del món actual

Randa. Sortida

d'Algaida amb la col·labora¬

ció de

Teresetes: Au Bout Du Fil Circus

Illes

Balears

per

la Universitat de les

i

l'Ajuntament d'Algaida.
Programes a part. A la sala de plenaris de
la Casa de la Vila d'Algaida.

Intercanvi solidari: Durant l'horabai¬

del Dr. Pere Fullana

tres. Horia Mlhon

Niculescu, violoncel; Elena Chiavegato,
piano i Bel Rosselló, clarinet. Interpreta¬
ran un repertori de bandes sonores, te¬
mes coneguts de la música clàssica, tan¬
gos i valsos.
Organitzat per l'Associació de la Ban¬
da de Música

ceta de

•

DE 17.00 A 18.30 H. Taller de

Aquest projecte cultural té com a
principal objectiu la creació d'un gran ar¬
xiu digital unificat d'Informació i consul¬

DE 9.00 A 13.00 H. Mercat itine¬

Organitzat per l'Associació de la Ban¬
da de Música

• 10.00

cantaires de l'Escola

•

Ioga
per a infants de 5 a 12 anys a càrrec de
Magdalena Cardell. Màxim 15 infants.
Taller gratuït organitzat per AlgaidArts.

•

•

rant Dissabtes de PAM a PAM. A la

El circ

PERA A MAJORS 2018
•

primers puigs retorn a Randa i
pujada als Puigs de son Reus i de Randa
per acabar a Randa. Organitzada pel Club
Trotadors d'Algaida amb col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida.

me

ons a

cultural VINT-20.

etnológica de caire científic i divulgador.
La plataforma informàtica, d'accés lliu¬
re i gratuït. Inclourà les Interfícies ja exis¬
tents com ara la biblioteca digital Collecció Binària i l'Arxiu de la Imatge i el So

Experlmentam amb la cuina saludable, a càrrec
de Laura Concolino. Dirigit a infants de 0
a 3 anys. Inscripcions a l'Escoleta Muni¬

•

l'auditori del casal Pere

DE 16.30 A 18.30 H. Taller:

DIVENDRES, 11

DISSABTE, 5

CERTS MES DE

ta de materials I documentació cultural i

DIMARTS, 8

dels tres

DIUMENGE, 13

20.00 H.

Projecte VINT-20. Reunió
informativa dirigida a totes les entitats
culturals i persones interessades del mu¬
nicipi d'Algaida sobre l'Inici del Projecte
•

l'Ajuntament d'Algaida i empreses
a part. Al Casal de la
Música (C/ d'Anselm Turmeda, 3)-

•

punt de lli¬

bre editat per celebrar la Festa del llibre
2018. A la biblioteca municipal d'Algaida.

•

l'Ajuntament d'Algaida

Totes les conferències són

tes a la Biblioteca I. Totes les persones

que

privades. Programes

Municipi d'Algaida i altres de nova
Bibliografia del Municipi, la
VInt-i-clopèdia i el Catàleg informatitzat
de l'Arxiu Municipal d'Algaida. A l'audito¬
ri del casal Pere Capellà. Organitzat per

Per

ça a

DISSABTE, 21

ció de

creació: la

de la ÜIB.

DIMARTS, 1

DIVENDRES, 20
•

de l'Institut de

del

xa, a

pal,

la paradeta de la Biblioteca Munici¬

farà l'intercanvi d'un llibre per un
litre d'oli o de llet per un llibre donat per
l'Ajuntament d'Algaida destinat a les fa¬
mílies necessitades del municipi. Acció
organitzada per la Regidoría de Serveis
Socials i Benestar i la Regidoría d'Educa¬
ció i Cultura de l'Ajuntament d'Algaida. A
Plaça.
•

es

19.30 H. CATORZÈ CICLE DE CON¬

CERTS MES DE

MÚSICA A ALGAIDA

2018.

Concert de la Banda de Música

d'Algai¬
da, dirigida per Andreu Julià. Tast de ban¬
des sonores de pel·lícules musicals: La la
land, Moana, Moulin Rouge i Grease i 3
peces amb joves solistes de la banda.

DISSABTE, 19
•

DE LES 17.00 A LES 19.30 H. FES

TA DEL LLIBRE. Mercadet Solidari de lli¬

bres de segona mà (exemplars proce¬
dents de llibres retirats de la Biblioteca

Municipal i de donacions). La recaptació
anirà destinada

la Fundació

Campaner,
eradicar la
Noma, malaltia infantil que afecte els in¬
fants amb problemes de desnutrició en
els racons més pobres del planeta, espe¬
cialment a l'Àfrica, i els mutila el rostre.
a

entitat solidària que

lluita

per

www.fundaciocampaner.com.

