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JUNY
DIVENDRES, 5
20.30 H. Presentació del llibre
Sobre els vicis de ies dones i ei seu
tarannà variable. Catàleg de do¬
nes especialment sàvies de Joan
Baptista Binimeiis (Ed. Lleonard
Muntaner editor, 2014). Aquets
dos opuscles escrits inicialment
en llatí formen part d'un manus¬
crit del segle XVII a on l'autor va
escriure tot un manuscrit de mi¬

sogínia que fou descobert fa poc
per Gabriel Ensenyat a l'Arxiu del
Regne de Mallorca. Ara el po¬
dem llegir gràcies a la traducció
feta per un equip de filòlegs diri¬
gits per Alexandre Font i format
per Àngela Martí, Mireia Mulet i
Pep Campillo. A l'auditori del ca¬
sal Pere Capellà.

DISSRBTE, 6
21.00 H. Vetllada Musical So¬
lidària. La recaptació anirà des¬
tinada a la Fundació Campaner
que afecta els infants amb pro¬
blemes de desnutrició en els ra¬

cons més pobres del planeta, es¬
pecialment a Àfrica, i els mubla
el rostre (www.fundaciocampa-
ner.com).

Durant la vetllada hi haurà les
actuacions dels glosadors Felip
Munar, Jaume Juan "Toledo" i
Miquel Cano entre d'altres.
Actuacions dels Xeremiers d'Al¬

gaida i de Toni Ballador amb la
seva ximbomba.

A continuació actuació i ball amb
el grup Expresión.
Preu de l'entrada: 10,00 €. Venda
anticipada d'entrades a les Ofici¬
nes Municipales de la Casa de la
Vila, a la perruqueria Ca na Ma-
ciana i a la mercerica Ca na Ma¬
ria Apol·lònia. Acte organitzat
per Algaida Solidari amb la col-
laboració de l'Associació de Gent
Gran d'Algaida, Pina i Randa i
l'Ajuntament d'Algaida.

DIUMENGE, 7
I8.OOH. Festa de final de curs

de les activitats de l'Associa¬
ció de Persones Majors d'Algai¬
da, Pina i Randa. Al Pavelló An¬
dreu Trobat. Hi haurà exhibicions
de ball de sala, gimnàsbca rítmi¬
ca i danses del mon. En acabar la
demostració hi haurà un berenar

per a tothom. Inscripcions a les
oficines municipals de la Casa de
la Vila fins dimecres dia 3 de juny.
Preu del berenar per a les perso¬
nes que participen a la demos¬
tració: gratuït. Preu per al públic
en general: 4,00 €. Acte organit¬
zat per l'Associació de Persones
Majors d'Algaida, Pina i Randa i
l'Ajuntament d'Algaida.

DIVENDRES. 12
19.00 H. I Trobada de Ball en lí¬
nia a la Plaça d'Algaida. Organit¬
zat per l'Associació de Persones
Majors d'Algaida, Pina i Randa
amb la col·laboració de l'Ajunta¬
ment d'Algaida. Obert a tothom

DIUMENGE, 14
19.30 H. MES DE MUSICA A AL¬
GAIDA (iiè Cicle de Concerts
2015). Concert de la Big Band
del Conservatori Superior de
Música de les Illes Balears. Or¬

ganitzat per l'Associació de la
Banda de Música d'Algaida amb
la col·laboració de l'Ajuntament
d'Algaida. A la placeta de l'esglé¬
sia d'Algaida. Programes a part.

DIMARTS, 16
18.00 H. Concert de final de
curs dels alumnes de l'Esco¬
la Municipal de Música d'Al¬
gaida. Organitzat per l'EMMA
amb la col·laboració del Ajun¬
tament d'Algaida. Hi estau tots
convidats. A l'Escola Municipal
de Música d'Algaida (C/ Anselm
Turmeda) Obert a tothom.

DIVENDRES, 19
19.00 H. Festa final de curs del

col·legi Pare B. Pou. Organit¬
zat per l'AMPA del col·legi Pare
B. Pou amb la col·laboració del
CEIP Pare B. Pou i l'Ajuntament
d'Algaida. Programes a part. A
les escoles.
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DURANT LA FESTA: Lliura¬
ment dels premis del III Con¬
curs de Narració dels alumnes
del CEIP Pare B. Pou. Acte or¬

ganitzat conjuntament pel CEIP
Pare B. Pou i l'Ajuntament d'Al¬
gaida.

DIUMENGE, 21
19.30H. MES DE MÚSICA A AL¬
GAIDA (iiè Cicle de Concerts
2015). Concert de la Banda de
Música d'Algaida: Música i Pin¬
tura, durant el concert dotze
pintors del municipi pintaran
un quadre. Concert organit¬
zat per l'Associació de la Banda
de Música d'Algaida amb la col-
laboració de l'Ajuntament d'Al¬
gaida. A l'església d'Algaida. Pro¬
grames a part.

DISSABTE, 27
20.30H. MES DE MÚSICA A AL¬
GAIDA (lié Cicle de Concerts
2015). Concert de Diàlegs Grup.
El duet de clarinet i percussió ens
presenta Raigs i Cants una pro¬
posta de concert que es mou en¬
tre l'avantguarda, el contempo¬
rani i el minimalisme. Concert

organitzat per l'Associació de la
Banda de Música d'Algaida amb
la col·laboració de l'Ajuntament
d'Algaida. Al casal Pere Capellà.
Programes a part.
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MRIG
DIVENDRES, 1
17.00 H. VI Milla d'Algaida • Ob¬
jectiu 1000. Cursa Solidària. Diada
esportiva amb la competició i acti¬
vitats per a tota la família. Preins-
cripcions a www.ajalgaida.net, a
les Oficines Municipals de la Casa
de la Vila, a la Biblioteca Municipal
i al pavelló Andreu Trobat. Totes
les persones preinscrites rebran el
regal d'una camiseta commemo¬
rativa. Preu de la inscripció: i,oo
€ a benefici de Creu Roja. La ins¬
cripció s'abonarà a l'hora de reco¬
llir el dorsal i la camiseta. Progra¬
ma a part.

DISSABTE, 2
DE LES 10.00 H A LES 13.00 H.
FESTA DEL LLIBRE. Jornada de por¬
tes obertes a la Biblioteca. Totes
les persones que utilitzin el servei
de préstec de la Biblioteca Munici¬
pal rebran un tiquet per participar
al Sorteig de Lots de llibres.

DE LES 16.30 A LES 19.30H.
FESTA DEL LLIBRE. Mercadet Soli¬
dari de venda de llibres de segona

mà (exemplars procedents de lli¬
bres retirats de la Biblioteca Muni¬

cipal i de donació de particulars). La
recaptació anirà destinada a la Fun¬
dació Campaner (entitat solidària
que lluita per eradica la Noma, ma¬
laltia infantil que afecta els infants
amb problemes de desnutrició en
els racons més pobres del planeta,
especialment a Àfrica i els mutila
el rostre (www.fundaciocampaner.
com). Totes les persones que par¬

ticipi en alguna de les activitats
rebran un tiquet per parti¬
cipar al Sorteig de Lots
de Llibres.

Durant la celebració del
mercadet tendrán lloc
les següents activitats
adreçades als infants i al

públic en general:

• Al llarg de tot l'horabaixa: Be-
renada solidària, venda de
coques a càrrec d'Algaida So¬
lidari.

• A les 17.00 h. Contacontes
adreçat als nins i nines de 4 a
9 anys.

• 17.30 h. Exposició Una mirada
ai Níger i xerrada: La Fundació
Campaner davant Boko Ha-
ram a càrrec de Xisca Figuero¬
la, coordinadora de la Funda¬
ció Campaner.

• A les 17.30 h. Contacontes Àfri¬
ca L'arbre màgic, tallers per a
nins i nines a càrrec de l'AM-
PA del CEIP P. B. Pou d'Algaida.

• Durant l'horabaixa hi haurà
una sessió de trunyelles afri¬
canes a càrrec de Sata Couli-

bary.

Acte organitzat per l'Associació de
Mares i Pares del CEIP Pare B. Pou,
la Biblioteca Municipal d'Algaida,
Algaida Solidari i la Fundació Cam¬
paner. Al casal Pere Capellà.

DIVENDRES, 8

Grad, artista israeliana. Taller di¬
vertit i creatiu on s'introduiran
les diverses tècniques per tre¬
ballar el paper, especialment
l'origami i el pop-up, i on cada
participant crearà el seu pro¬
pi llibre desplegable. Els partici¬
pants combinant diferents mate¬
rials crearan la seva pròpia obra i
història. Adreçats a infant a par¬
tir de 10 anys i a adults. Durada
del taller: 2 hores. Aforament li¬
mitat: 20 persones. Inscripcions
a les Oficines Municipals de la
Casa de la Vila fins dijous dia 7 de
maig. Dins el marc del 17è Fes¬
tival Internacional de Teresetes
de Mallorca. Activitat gratuïta
organitzada pel Casal de Joves.
Al casal Pere Capellà.

Els participants han de dur el se¬
güent material: tisores de tallar
paper, 1 retolador negre, 1 lla¬
pis i material de paper (diaris, re¬
vistes velles i altres materials im¬

presos).

DISSABTE, 9
18.00 H. Cantata Ei Faiiet Vaient a
càrrec dels Joves Cantaires de l'Es¬
cola Municipal de Música d'Algai¬
da i la Coral Cincset de les Corals
Infantils de la UIB amb l'acompa¬
nyament musical dels professors
de la EMMA. Durada: 1 hora. A

l'església d'Algaida. Acte organit¬
zat per l'Escola Municipal de Mú¬
sica d'Algaida.

DIUMENGE, ID

17.00 H. Taller de Pop-Up i Pa-
plroflèxia a càrrec de Galia Levy-

18.00 H. Espectacle de terese¬
tes: Ei conte dei veii Hop a càrrec
de la companyia Konmo (Repúbli¬
ca Txeca). Un espectacle de titelles
per a infants i famílies. El conte de
la Caputxeta Vermella ha esta nar¬
rat de moltes maneres i formes.
Però, qualcú ha demanat al llop
què va ocórrer en realitat? Un es¬

pectacle ple d'humor i música. Per
a infants a partir de 5 anys. Dura¬

da: 50'. Preu entrada. 2,00 € . Ven¬
da d'entrades a les Oficines Mu¬

nicipals de la Casa de la Vila fins
el divendres dia 8 de maig i al ca¬
sal Pere Capellà el mateix dia de la
funció a partir de les 17-30 h. Afo¬
rament limitat. Dins del marc del
17è Festival Internacional de Te¬
resetes de Mallorca. Activitat or¬

ganitzada per l'Ajuntament d'Al¬
gaida. Al l'auditori del casal Pere
Capellà.

tes bàsics: llet, oli, sucre, tonyina
en llauna, sardina en llauna, cacau
en pols i bricks de brou).
Així mateix, totes les persones que
adquireixin un llibre 0 que partici¬
pin en el intercanvi solidari d'ali¬
ments, rebran un val per partici¬
pai al Sorteig de Lots de Libres que
tendrá lloc en acabar l'acte.

DIUMENGE, 17
18.30 H. Concert de Primavera
de l'Orfeó Castellitx. A l'església
de la Pau de Castellitx.

DISSABTE, 30
DE LES 10.00 A LES 19.00 H. IV
Fireta Artesana!. Venda i promo¬
ció de productes artesans i agroa-
limentaris elaborats per artesans
d'Algaida, Pina i Randa. Diversos
artesans i artesanes mostren l'art
del seu ofici i els seus productes, i
ofereixen la oportunitat d'adquirir
articles fets a mà. A la placeta de
l'església i carrers adjacents.

Durant el matí el Circ Bover ens

presentarà el seu espectacle Cir-
quet. Podrem gaudir de números
de màgia, malabars, clo\A/n i experi¬
ments. Un espectacle en petit for¬
mat de micro-circ, minuciós i ple de
màgia que va dirigit al públic de to¬
tes les edats.
Horari de les funcions: 11.00,12.00
i 13.00 h. Durada de cada actuació:
25 minuts. Entrada gratuïta. Places
limitades. S'hauran de recollir les
entrades a les Oficines Municipals
de la Casa de la Vila fins divendres
dia 29 de maig. Adreçat a tots els
públics. A la placeta de l'església.
Tallers infantils per a tots els nins i
nines a càrrec de Chachi Piruli. Ho¬
rari dels tallers: 16.00 a 17.30 i de
17.30 a 19.00 h. Durada de l'activi¬
tat: 1 h i 30 minuts. A la placeta de
l'església. Activitat gratuïta.
Fireta organitzada per l'Ajuntament
d'Algaida amb la col·laboració de
l'Associació d'artesans d'Algaida,
Pina i Randa. Programa a part.

DIUMENGE, 31
10.00 H. IV Fira d'oportunitats,
amb ofertes especials de produc¬
tes i serveis de les empreses del
municipi. La Fira d'oportunitats
és el dia del comerç local. Les em¬
preses d'Algaida t'ofereixen ofer¬
tes exclusives, liquidacions, preus
d'estoc, preus especials de pro¬
ductes i serveis. Aprofitau l'ocasió
per passejar, fer poble i aprofitar
les oportunitats que trobareu no¬
més en aquesta festa de! comerç
algaidí. Organitzada per l'Associa¬
ció de Comerç i Empresa d'Algai¬
da, Pina i Randa amb el suport de
la Regidoría de Promoció Econò¬
mica de l'Ajuntament d'Algaida. A


