
MES INFORMACIÓ:

Biblioteca Municipal-Punt d'Informació Juvenil
Casal Pere Capellà. C/ des Cavallers, 22 • Tel. 971 66 56 79.

Horari:
De dimarts a divendres
de 16.30 a 20.00 h.

Dissabtes
de 10.00 a 13.00 h.

Casal dels Joves d'Algaida
C/ d'Anselm Turmeda, 3 • Tel. 971 66 80 66.

Horari: a>
Dimarts i dijous

de 19.30 h a 22.00 h.

Dissabtes
de 17.00 a 22.00 h.

Oficines Municipals de la Casa de la Vila d'Algaida
c/ del Rei, 6.Tel. 971 12 50 76.

Horari:
de dilluns a divendres,
de 08.00 a 14.00 h.

Dissabtes
de 09.00 a 13.00 h.

C/i
Pavelló Municipal d'Esports

Tel. 971 66 52 63
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Editada per l'Ajuntament d'Algaida
Abril de 2007
Núm.: 31

D.L.: PM 1.231-2007



Divendres, 20 d'abril
21.30 h. Presentació de les Unitats

didàctiques per a infantil, primària i
secundària sobre Pere Capellà, elaborades
pels mestres Cristina Garcias, Jordi Juan
i Joan Montserrat i editades per
l'Ajuntament d'Algaida amb la col·laboració
de la Conselleria d'Educació i Cultura, la
Universitat de les Illes Balears, "la Caixa"
i l'Escola de l'Esplai. A l'auditori del casal
Pere Capellà.

Dissabte, 21 d'abril
ALG-JOVE, I Diada Jove d'Algaida, Pina i
Randa. Organitzat pel Casal dels Joves
d'Algaida. A sa font de Pina. Programes a
part. Cal formalitzar la inscripció al Casal
dels Joves per participar als tallers i assistir
al dinar.

De les 10.00 h a les 14.00 h. Taller de
Batukada.

De les 12.00 h a les 14.00 h. Taller de
Malabars.

A les 14.00 h. Dinar de paella per als
participants.

A les 16.30 h. Concert del grup de Batukada
AAANAFOC i demostració de malabars.

21.00 h. Inauguració de la reforma i
ampliació de l'enllumenat públic de Randa.
A la placeta de l'església. Després se servirà
un refresc per als assistents.

Diumenge, 22 d'abril
12.30 h. Jornada de portes obertes del
Centre d'estades diürnes per a persones
majors assistides (Centre de Dia). Al carrer
pare Bartomeu Pou, 40 d'Algaida.

17.30 h. (I Mostra d'activitats de les
Persones Majors, duites a terme durant el
curs 2006-2007 per les persones majors del
municipi. Organitzada per l'ajuntament
d'Algaida i l'Associació de Persones Majors
d'Algaida, Pina i Randa. Després
l'Ajuntament convidarà a tots als assistents
a un berenar. Al pavelló de ses Escoles.

Dilluns, 23 d'abril
De les 17.30 h a les 21.00 h. Primera jornada
del i Campus mallorquinista de tecnificadó

Algaida 2007. L'Ajuntament d'Algaida, la
Fundació del Reial Mallorca i el Club

Esportiu Algaida organitzen aquest campus
de futbol adreçat als nins i nines d'entre
5 i 12 anys del nostre municipi. Per
participar cal realitzar inscripcions a la
Casa de la Vila, al bar del camp de futbol
es Porrassar i al Pavelló de ses Escoles. El

preu per infant és de 10 euros. Només hi
ha 50 places disponibles!!!

Dimarts, 24 d'abril
De les 17.30 h a les 21.00 h. Segona jornada
del I Campus mallorquinista de tecnificadó
Algaida 2007.

20.00 h. Taller d'elaboració de carteres

de paper de periódics/còmics/revistes. A
càrrec de l'algaidina Maria Antònia Capellà
Vidal. Inscripcions fins dia 19 d'abril. Places
limitades. Al Casal dels Joves d'Algaida.

Dimecres, 25 d'abril
De les 17.30 h a les 21.00 h. Tercera jornada
del I Campus mallorquinista de tecnificació
Algaida 2007.

Dijous, 26 d'abril
18.00 h. Contacontes a càrrec de Catalina

Salas. Activitat dirigida a infants de 3 a 6
anys. Organitzat per la Biblioteca Municipal
dins dels actes de la Festa del Llibre 2007.

A l'auditori del casal Pere Capellà.

20.00 h. Taller d'elaboració de carteres

de paper de periòdics/cómics/revistes. A
càrrec de l'algaidina Maria Antònia Capellà
Vidal. Al Casal dels Joves d'Algaida.

Dissabte, 28 d'abril
De 10.00 a 13,00 h. Jornada de portes
obertes a la Biblioteca. Totes les persones

que utilitzin el servei de préstec de la
Biblioteca Municipal se'ls obsequiarà amb
un llibre donat per la Xarxa de Biblioteques
del Consell de Mallorca. Dins dels actes de

la Festa del Llibre 2007.

10.30 h. lli Jornada de gimnàstica rítmica.
Amb la participació de les nines de l'escola
de gimnàstica rítmica d'Algaida, Consell i
La Salle. Organitza l'Ajuntament d'Algaida
i ho coordina Algalia Esport i l'Associació
de Mares i Pares d'Algaida. Al Pavelló de
ses Escoles.

Concert juvenil Brot 2007 a Palma Sortirà
un autocar de la plaça d'Algaida i serà
gratuït per als participants. Cal realitzar
inscripcions al Casal dels Joves d'Algaida.

A partir de les 18.00 hores, arribada del
Correltengua 2007 a sa Plaça d'Algaida.
Organitzat per Joves de Mallorca per la
Llengua en coordinació amb l'Obra Cultural
Balear i la participació d'entitats
socioculturals i esportives del municipi.
Seguidament, Ballada popular amb el grup
Xaloc Música.

A partir de les 19 hores arribada del
Correllengua 2007 a sa plaça de Pina.

Dimarts, i de maig
16.00 h. l Jornada futbol esplai. Al camp
municipal d'esports es Porrassar. Programes
apart. Organitza l'Ajuntament d'Algaida i
ho coordina Algalia esports.

- Torneig de futbet - gespa intensiu. Partits
de 20 n)inuts de duració i eliminatoris.

Edats: a partir de 16 anys.

- Torneig de penaltis i castells inflables
per als més petits.

Dijous, 3 de maig
18.30 h. Els contes de primavera de na

Caterina Contacontes. Amb la narració del

nou llibre de Caterina Valriu Les banyes
den Cucarell. (Ed. Cruïlla/El Vaixell de
Vapor). Activitat especialment dirigida als
nins i nines de 5 a 8 anys. Organitzat per
la Biblioteca Municipal amb el patrocini de
la Xarxa de Biblioteques del Consell de
Mallorca dins dels actes de la Festa del

Llibre 2007. A l'auditori del casal Pere

Capellà.

Dissabte, 5 de maig
21.00 h. Presentació del llibre Tigres de
Gabriel Janer Manila, obra guardonada amb
el XXVII Premi Ramon Llull de novel·la

(2007). Organitzada per l'Ajuntament
d'Algaida dins dels actes de la Festa del
Llibre 2007. A l'auditori del casal Pere

Capellà.

Divendres, ii de maig
21.30 h. Presentació del llibre La Segona
República a Mallorca. El temps, els fets i
els protagonistes d'Albert Herranz Hammer
i Joana Maria Roque Company, editat per
Miquel Font. Organitzada per la delegació
d'Algaida de l'Obra Cultural Balear dins dels
actes de la Festa de Llibre 2007. A l'auditori

del casal Pere Capellà.

Dissabte, 12 de maig
21.30 h. A cau d'orella: Panxó de riure,
rondalles humoristiques. Contacontes per
a adult', a càrrec de Caterina Valriu.

Organitzat per la Biblioteca Municipal amb
el patrocini de la Xarxa de Biblioteques del
Consell de Mallorca dins dels actes de la

Festa del Llibre 2007. A la Biblioteca

Municipal, al casal Pere Capellà d'Algaida.

Diumenge, 13 de maig
A partir de les 19.00 h. Venda de llibres
en català a càrrec de la delegació d'Algaida
de l'obra Cultural Balear i venda de llibres

editats per l'Ajuntament. Dins dels actes
de la Festa del Llibre 2007. A sa Plaça.

Diumenge, 20 de maig
IX Festival Internacional de Teatre de
Teresetes. Representació de l'obra Puces
sanvantes (Puces sàvies). A càrrec de la
companyia Petits Miracles (França). A sa

Plaça. Organitzat i patrocinat per

l'Ajuntament d'Algaida. Entrada gratuïta.
Sessions a les 17.00, 18.00 i 19.00 hores.
Aforament limitat.


