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«I on som; més val saber-ho i dir-ho..!»

Miquel Martí i Pol

Sabem que Les condicions ambientals. La història. La
Llengua, els costums i esdeveniments determinen La forma
de ser d'un poble. Partint de La premissa que «Algaida és
viva» us presentam un nou cicle dels Divendres Algaidins
on parlarem del medi i La gent de L'àrea mediterrània,
enguany incidint especialment en Les relacions entre La
cultura Local i La cultura global.

Presentats, per segon any, com a jornades de festa i
cultura, els Divendres Algaidins voler ser sobretot una
oportunitat per debatre el futur i les contradiccions de la
societat mallorquina a les portes d'un nou segle.

Us proposam un conjunt d'activitats amb visió de
futur i en el context de l'actual debat entre tradició i
innovació, entre identitat i mundialització. Per parlar
d'aquí sense oblidar els d'allà.

L'objectiu final és redescobrir alguns dels elements
que conformen la nostra manera de ser, cercant respostes
a les qüestions i interrogants que s'acumulen davant el
fenomen de la societat global.

Pere Sales i Mascaró
Regidor d'Educació, Cultura i Esports
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I Divendres, 17 de novembre de 2000

Conferència:
De ía meteorologia tradicional a la
meteorologia oficial, a càrrec de Joan
Barceló, L'home del temps de Televisió
Espanyola a Les Balears.

Joan Barceló , l'home del temps de TVE a
les Balears, és molt conegut per tothom
per les seves informacions meteorològi¬
ques i de fora vila on presenta de forma
viva i actuat la cultura popular.

I Divendres, 29 de desembre de 2000

Conferència:
Viure a Mallorca en el segle XXI, a
càrrec del GOB, l'associació ecologista de
les Balears.

A uns dies per començar el segle XXI cal
demanar-nos, quina Mallorca volem? Vo¬
lem una Mallorca protegida o construïda?
Créixer o desenvolupar-nos? És possible
gestionar els recursos de forma sosteni¬
ble? Com hem arribat a l'actual situació
urbanística? Una anàlisi del present i
debat sobre el futur urbanístic i turístic
de Mallorca.

I Divendres, 26 de gener de 2001

Conferència:
Una passejada pel cançoner algaidí a
càrrec de Biel Majoral, professor de llen¬
gua catalana de la UIB i cantant.

Biel Majoral és un gran coneixedor de la
música popular de Mallorca, que des defa molts d anys canta per tot arreu. Par¬
lant del seu darrer disc Temps, temps,
temps ha escrit; «d'entrada hauríem d'na-
ver titulat aquesta feina com cançons
algaidines ja que gairebé tots els autors
de les lletres no son».

I Divendres, 23 de febrer de 2001

Conferència:

Menjar i viure a la Mediterrània, a
càrrec de Miquel Ferrà i Martorell, escrip¬
tor i gastrònom.

L'autor de la secció «Cuina Mediterània»
del Diari de Balears fa un recorregut per
les receptes, els ingredients i la història
de la cuina dels països de l'àrea mediterr¬
ània.

I Divendres, 30 de març de 2001

Conferència:
Del ruralita a l'urbanita: canvis i no¬
ves funcions del món rural a Mallorca,
a càrrec de Pere A. Salvà, catedràtic de
geografia humana de la UIB.

El repte del món rural de Mallorca per al
proper mil·lenni és si tendrá capacitat de
resistència front a la invasió urbanita per
continuar gaudint de les essències i iden¬
titat cultural i social que han estat signifi¬
catives fins fa pocs anys.

I Divendres, 27 d'abril de 2001

Concert:
Música Nostra en directe.

Un dels grups més coneguts i apreciats del
folk mailorqui, les ballades i festes, ens
presenta un concert, aguesta vegada no¬més per escoltar, on es demostra Ta madu¬
resa adquirida a partir d'una trajectòria de
quasi 20 anys. Acte patrocinat per Sa Nos¬
tra, Obra Social i Cultural.

Els actes tendrán lloc a l'Auditori
del Casal Pere Capellà

a les 21.30 hores.


