
Ajuntament d'Algaida

Diumenge,
Z7 de maig

FESTA
DEL
LLIBRE

10.00 h. Fira d'oportunitats,
amb ofertes especials de productes
i serveis de les empreses del munici¬
pi. Organitzada per l'Associació de Co¬
merç i Empresa d'Algaida, Pina i Ran¬
da amb el suport de la Regidoría de
Promoció Econòmica de l'Ajuntament
d'Algaida. A la placeta de l'església.

18.30 h. Concert de Primavera

de l'Orfeó Castellitx. A l'església de la
Pau de Castellitx.

20.00 h. MES DE MÚSICA A AL¬

GAIDA. Concert del Quintet de tubes
del conservatori superior de les Illes Ba¬
lears. Intèrprets; Felipe J. Arroyo Mue¬
las, tuba contrabaixa; Ismael Cabezas
Muñoz, tuba baixa; Elena Sancho
Vicente, tuba baixa; Zorai-
da Hernández Almei¬

da, tuba tenor i Vicent
Muñoz Puchol, tuba
tenor. Organitzat per
l'Associació de la Banda
de Música d'Algaida amb
la col·laboració de l'Ajun¬
tament d'Algaida. A l'església.
Programes a part.

19.30 h. MES DE MÚSICA A ALGAI¬

DA. Concert de Música antiga amb Ins¬
truments originals. Intèrprets: Joan Rodrí¬
guez, oboè barroc; Rafel Caldentey, chalu¬
meaux; Pere Caselles, fagot barroc i Barto¬
meu Mut, clavecí. Organitzat per l'Associa¬
ció de la Banda de Música d'Algaida amb la

col·laboració de l'Ajuntament. A
l'església. Programes a part.

exhibicions de ball de sala, gimnàsti¬
ca rítmica i danses del món. Al pave¬
lló Andreu Trobat. En acabar hi hau¬
rà un berenar per a tothom. Inscrip¬
cions a les oficines municipals de la

Casa de la Vila fins dimecres dia
6 de juny. Preu del bere¬

nar: 2,00€. La recap¬
tació es destinarà
a l'Agermanament
del poble d'Algai¬

da amb el munici¬

pi de Ciudad Antigua,
Nicaragua. Acte orga¬

nitzat per l'Associació de la
Gent Gran d'Algaida, Pina i Ran¬

da i l'Ajuntament d'Algaida.

Divendres,
IS de juny

18.00 h. Concert de final de curs

dels alumnes de l'Escola Municipal de
Música d'Algaida. Organitzat per l'EM-
MA amb la col·laboració del Ajunta¬
ment d'Algaida. Hi estau tots convidats.
A la placeta de l'església d'Algaida.

Diumenge,
10 de juny

18.00 h. Festa de
final de curs de les acti¬

vitats de l'Associació de
Persones Majors d'Algai¬
da, Pina i Randa. Hi haurà
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Dimecres, 20 de juny
19.00 h. Taller de cuina sana,

equilibrada i creativa per a tothom.
Es parlarà dels aliments bàsics perquè
la nostra alimentació sigui sana i equi¬
librada i es cuinaran receptes senzilles
amb la finalitat que tothom les pugui
fer a ca seva. Cuinar millor i més sa no

es difícil! A càrrec de Joana Maura, Jerò-
nia Miralles i Margalida Salvà, inferme¬
res d'Atenció Primària. Inscripcions a les
Oficines Municipals de la Casa de la Vila
fins dilluns dia 18 de juny. Preu de la ins¬
cripció: 2,00 €. Al casal Pere Capellà.

Divendres,
29 de juny

20.30 h. Conferència: El retaule

major de l'església parroquial d'Algaida I
el procés de restauració. A càrrec d'Antò¬
nia Reig, responsable de les tasques de
restauració i directora del taller
de restauració del Bisbat
de Mallorca i d'Andreu

Villalonga, histori¬
ador de l'art i ex¬

pert en la matè¬
ria. Fotografies
de Jaume Jaume
i Oliver. Organitzat
per l'Ajuntament
d'Algaida amb
la col·laboració
de la Parrò¬

quia d'Algaida
i de l'Agrupa¬
ció Fotogràfica
d'Algaida. A l'es¬
glésia.

Algaida, Pina i Randa

FESTA
DEL
LLIBRE

Dimarts, Ir de maig
17.00 h. Ill Milla d'Algaida • Objec¬

tiu 1000. Diada esportiva amb la competi¬
ció i activitats per a tota la família. Preins-
cripcions a www.algalla.net, a les Oficines
Municipals de la Casa de la Vila, a les ofici¬
nes d'Algàlia Esports, a la Biblioteca Muni¬

cipal i al pavelló Andreu Trobat. Totes les per¬
sones preinscrites rebran el regal d'una cami¬
seta commemorativa. Preu de la inscripció:
1,00 €, que s'abonarà a l'hora de recollir el
dorsal i la camiseta. Programa a part.

Dijous, 3 de maig

Editada per

l'Ajuntament d'Algaida

Agenda Cultural
Núm.:37-Maig2012

17.45 h. Xerrada dirigida a joves de 12 a
14 anys. / tu, què en penses de les drogues? Par-

lem-ne. (Pla de Prevenció de Drogues).
A càrrec de Xeio Vañó Piedra, psi¬
còloga de la Secció de Prevenció
Comunitària de l'IMAS. Organit-



Diumenge,
13 de maig

zada per TIMAS, Serveis Socials de la
Mancomunitat Pla de Mallorca i la col-

laboració de l'Ajuntament d'Algaida i
del Casal dels Joves. Al Casal dels Jo¬

ves.

Dimarts, 8 de maig
Excursió al municipi d'Artà (la

sessió). Es visitaran el mercat de la vila i
els edificis culturals del municipi. Orga¬
nitzada per l'Ajuntament d'Algaida amb
la col·laboració de l'Associació de Per¬
sones Majors d'Algaida, Pina i Randa.
Inscripcions i més informació a les ofi¬
cines de l'Associació de Persones Ma¬

jors. Preu per persona: 15,00 €. Progra¬
mes a part.

Dimecres, 9 de maig
17.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Conta-

contes: Sa Joia de sa Costa de sa Blan-

quera, una jaia que sap moltes rondalles.
A càrrec d'Aina Cortés. Dirigit a infants a

partir de 3 anys. Durada: 40 minuts. Or¬
ganitzat per la Biblioteca Municipal amb
el patrocini de la Xarxa de Biblioteques
de Mallorca del Departament de Cultura i
Patrimoni del Consell de Mallorca. A l'au¬
ditori del casal Pere Capellà.

Divendres, 11 de maig
21.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Presen¬

tació del llibre de poesia L'inquilí de gel de
Miquel Àngel Lladó Ribas, a càrrec de Ma-
ribel Morueco, directora del CentreGaspar
Hauser. Editat per primera vegada el 2002,
va obtenir el XV Premi de Poesia Guillem
Colom i Ferrà. El poemari va néixer quan
l'autor va descobrir que Lluís, el segon dels
seus tres fills, patia autisme. Ara, de la mà
de l'editorial Casacubierta, arriba una se¬

gona edició bilingüe en la qual els poemes
van acompanyats d'il·lustracions realitza¬
des pels alumnes del Centre Gaspar Flau-
ser. Acte organitzat per l'Ajuntament d'Al¬
gaida. A l'auditori del casal Pere Capellà.

Dissabte, 12 de maig
De les 10.00 a les 13.00 h. FESTA DEL

LLIBRE. Jornada de portes obertes a la Bi¬
blioteca. Totes les persones que utilitzin el
servei de préstec de la Biblioteca Munici¬
pal seran obsequiades amb un llibre.

18.00 h. Inauguració del Casal de la
Música, el nou edifici del C/ d'Anselm Tur-
meda d'Algaida que alberga l'Escola Muni¬
cipal de Música, la Banda de Música i l'Or¬
feó Castellitx. Obert a tothom.

18.00 h Espectacle
de teresetes: Cuac! a càr¬
rec de la companyia Txo Ti¬
telles (Catalunya). Un es¬

pectacle de titelles per a
infants entre 2 i 6 anys.
Tot el públic viu amb
molta intensitat tot allò

que passa als pro¬

tagonistes: l'ànec
Cuac i Tanegue-

ta Qüec. Dins el marc del 14è Festival In¬

ternacional de Teresetes de Mallorca. Per

al públic familiar a partir de 2 anys. Dura¬
da: 50 minuts. Activitat gratuïta organit¬
zada per l'Ajuntament d'Algaida. Al casal
Pere Capellà.

«5^ A partir de les 18.00 h. FESTA DEL
LLIBRE. Tradicional venda de llibres en ca¬

talà a càrrec de la Delegació d'Algaida de
l'Obra Cultural Balear i venda de llibres edi¬

tats per l'Ajuntament d'Algaida. Entre totes
les persones que adquireixin un llibre es
farà el sorteig d'una col·lecció de 13 DVD

jT| del documental Memòria i oblit
lli c/'uno guerro, edició de Ràdio Te¬
lliz levisió de Mallorca, gentilesa

// de Titoieta Ràdio. A Plaça.

Dimarts,
15 de maig

. Excursió al munici¬

pi d'Artà (2a sessió). Es vi¬
sitaran el mercat de la vila

i els edificis culturals del mu¬

nicipi. Organitzada per l'Ajun¬
tament d'Algaida amb la col-

laboració de l'Associa¬

ció de Persones Majors d'Al¬
gaida, Pina i Randa. Inscripci¬
ons i més informació a les ofi·
cines de l'Associació de Perso¬
nes Majors. Preu per persona:

15,00 €. Programes a part.

Dimecres,
16 de maig

17.00 h. FESTA

DEL LLIBRE. Contacon-

tes: Recull de rondalles

mallorquines, amb motiu
de la celebració del 150è
aniversari del naixement
de Mn. Antoni Ma. Alco¬
ver. Durada: 60 minuts.

Per a infants a partir de 3
anys. Activitat organitzada per la Bibliote¬
ca Municipal d'Algaida. A l'auditori del Ca¬
sal Pere Capellà.

Dijous 17 de maig
20.00 h. Xerrada dirigida als pares i

mares: Què hem de fer davant el consum
dels nostres fills? (Pla de Prevenció de Dro¬
gues). A càrrec de Xeio Vanó Piedra, psi¬
còloga de la Secció de Prevenció Comuni¬
tària de TIMAS. Organitzada per TIMAS,
Serveis Socials de la Mancomunitat Pla de
Mallorca i la col·laboració de l'Ajuntament
d'Algaida i del Casal dels Joves. A l'auditori
del Casal Pere Capellà.

Divendres, 18 de maig
«5^ 21.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Presen¬
tació de la darrera novel·la de Gabriel Ja-
ner Manila Amor captiu (Editorial Columna,
2012), a càrrec de l'escriptora Maria de la
Pau Janer. A l'auditori del casal Pere Capellà.
Acte organitzat per l'Ajuntament d'Algaida.

Diumenge,
20 de maig

19.30 h Concert. MES DE

MÚSICA A ALGAIDA. Siau qui sou!
Rapsòdia musical de Guillem d'Efak
a càrrec de la Banda de Música de
Ses Salines i la Banda de Música

d'Algaida. Director: Andreu Julià
Serra. Amb la col·laboració de
Bartomeu Mestre, Biel Majo¬
ral, Biel Oliver, Delfí Mulet i Ma¬
ria Rosselló. Organitzat per l'As¬
sociació de la Banda de Música

d'Algaida amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida. A la pla¬
ceta de l'església. Programes a

part.

Dijous, 24 de maig
17.45 h. Xerrada dirigida a joves

de més 14 anys. / tu, què en penses de les
drogues? Parlem-ne. (Pla de Prevenció
de Drogues). A càrrec de XeIo Vañó Pie¬
dra, psicòloga de la Secció de Prevenció
Comunitària de TIMAS. Organitzada per

TIMAS, Serveis Socials de la Mancomu¬
nitat Pla de Mallorca i la col·laboració de

l'Ajuntament d'Algaida i del Casal dels Jo¬
ves. Al Casal dels Joves.

Dissabte, 26 de maig
De les 11.00 a les 19.00 h. I Fireta

Artesana!. Venda i promoció de produc¬
tes artesans i agroalimentaris. A la place¬
ta de l'església i carrers dels voltants.

17.30 h. Animació infantil: jocs po¬

pulars i taller de manualitats per a tots els
infants a càrrec d'Escull, programes edu¬
catius. Activitat organitzada per l'Ajunta¬
ment d'Algaida. A Plaça.

A les 20.00 i a les 22.00 h. Tea¬
tre. Davant la gran demanda. Produc¬
cions de Ferro torna a oferir la repre¬
sentació ACORAR. Text i interpretació:
Toni Gomila; direcció: Rafel Duran; aju¬
dant de direcció: Nies Jaume: espai es¬
cènic: Rafel Lladó. ACORAR és una re¬

flexió sobre la identitat col·lectiva dels

mallorquins, sobre què és allò que ens

defineix, què és allò que fa que encara
existeixi la nostra comunitat. Venda an¬

ticipada d'entrades fins divendres dia
25 de maig a les Oficines Municipals de
la Casa de la Vila. Preu: 12, 00 €. Afo-
rament limitat. Amb la col·laboració de

l'Ajuntament d'Algaida.

ATENCIÓ: Les persones que estaven en
llista d'espera, tenen les localitats re¬

servades fins dilluns dia 21, inclòs, i han
de passar a cercar-Ies per la Casa de la
Vila. Si no ho fan així s'entendrà que hi
renuncien.


