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durant tota la setmana

«Deixam Empremta»

Es el resultat d’una sèrie d’entrevistes a joves esportistes del 
municipi que ha duit a terme el Casal dels Joves d’Algaida amb 
el suport de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Algaida. 
L’objectiu és fer conèixer el gran ventall d’esports que practi-
quen els joves d’Algaida, Pina i Randa, mostrar les seves trajec-
tòries esportives i animar els més petits i els joves a fer esport. 
Els cinc blocs d’entrevistes es publicaran a partir de divendres 
dia 1r d’abril a les xarxes socials del Casal dels Joves i de l’Ajun-
tament d’Algaida.

Dijous, 30 d’abril

• 11.00 h. Fer camí i tornar a les arrels: Les oliveres, l’oli d’oli-
va  i la salut. Projecció del vídeo per a apropar-nos als beneficis 
per a la salut del consum d’oli d’oliva i conèixer tot el procés: te-
nir cura de l’olivera i el creixement de les olives fins al moment 
de recol·lectar-les per a transformar-les en oli.
Hi participen Joan Miralles, de la finca Treurer, ubicada entre els 
pobles d’Algaida i Randa, que ens parlarà de la cura que tenen 
de la terra i de les oliveres per a produir aquest tresor alimenta-
ri de màxima qualitat, i Maria de la Pau Ramis que ens explicarà 
pautes alimentàries i nutricionals relacionades amb l’oli d’oliva.

L’oli d’oliva és un element essencial de la cuina mediterrània, 
una de les més saludables del món, i imprimeix als seus plats 
un aroma i un gust característics i inoblidables. 
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Podreu escoltar i veure el vídeo al Facebook de l’Ajuntament:
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/ 

Activitat organitzada per l’Ajuntament d’Algaida.

Divendres, 1r de maig 

XI Milla d’Algaida 2020 
Objectiu 1000 

Cursa Popular Solidària

En aquesta primera Milla Virtual, l’Ajuntament proposa que 
cadascú es creï un dorsal i corri, troti o camini una distància 
simbòlica a casa. Per cada persona que pugi a les xarxes soci-
als una fotografia amb el seu dorsal (amb el nom i un número 
de corredor), es destinarà 1,00 € a benefici dels Serveis Socials 
d’Algaida. Recordau que heu d’etiquetar a l’Ajuntament d’Al-
gaida i afegir-hi, també, #MillaAlgaida2020. Acte organitzat 
per l’Ajuntament d’Algaida.

https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
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«Deixam Empremta I»

En aquest primer lliurament, us presentam la trajectòria es-
portiva de Gabi Salas Jiménez (futbol), Joan Andreu Oliver 
Arrom (tennis), Laia Ballester Vanrell (voleibol), Lluc Bonnín 
Sogorb (natació sincronitzada), Jaume Lombardo González 
(tennis taula), Jaume Vich Juan (trail running), Xesca Verger 
Miralles (karts) i Marga Fullana Puigserver (futbol). Activitat 
organitzada pel Casal dels Joves. Estau atents a les nostres 
xarxes socials:

Instagram CasalJovesAlgaida
Facebook Dinamitzadora Algaida
Facebook Ajuntament d’Algaida

Dissabte, 2 de maig

«Deixam Empremta II»

Us presentam la història esportiva de Melody de Dios Pérez 
(futbol), Maria Antònia Pocoví Salleins (voleibol), Joana Ma-
ria Seguí Santmartí (hípica), Ramón Bibiloni Mulet (trail run-
ning), Joan Fiol Garcias (trail running) Carlota Sanchís Nebreda 
(dansa), Magda Andreu Capellà (multiesport) i Joan Moragues 
Amengual (àrbitre de futbol). Activitat organitzada pel Casal 
dels Joves. Estau atents a les nostres xarxes socials:

Instagram CasalJovesAlgaida
Facebook Dinamitzadora Algaida
Facebook Ajuntament d’Algaida

Diumenge, 3 de maig

«Deixam Empremta III»

Història esportiva de Llorenç Gil Mateu (futbol), Tinita Poco-
ví Salleins (hípica), Biel Gomila Puigserver (trail running), Pep 
Lluís Busquets Ferragut (trail running), Sebastià Vich Juan 
(vela), Victòria Prats Verger (dansa clàssica), Catalina Trobat 
Binimelis (vela) i Llucia Pujol Fullana (atletisme). Activitat or-
ganitzada pel Casal dels Joves. Estau atents a les nostres xar-
xes socials:

Instagram CasalJovesAlgaida
Facebook Dinamitzadora Algaida
Facebook Ajuntament d’Algaida

1

2

3

https://www.instagram.com/casaljovesalgaida/
https://www.facebook.com/dinamitzadora.algaida
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
https://www.instagram.com/casaljovesalgaida/
https://www.facebook.com/dinamitzadora.algaida
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
https://www.instagram.com/casaljovesalgaida/
https://www.facebook.com/dinamitzadora.algaida
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
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• 19.30 h. Concert de la

Banda de Música d’Algaida
La Banda d’Algaida tor-
narà a sortirà al terrat, a 
la finestra, al balcó per a 
interpretar quatre peces:

S’Orquestrina
Castellitx

Es camion d’Algaida 
Sor Querubina

Us convidam a acompanyar-nos i cantar amb nosaltres. Ani-
mau-vos!!! Si ho enregistrau i ho compartiu per xarxes ens po-
deu etiquetar: Facebook: @bandademusicadalgaida. Insta-
gram: @banda_algaida. Activitat organitzada per l’Associació 
de la Banda de Música d’Algaida. 

Dilluns, 4 de maig

«Deixam Empremta IV»

Història esportiva de Víctor Casadesús Castaño (futbol), Aina 
Ribas Abrines (voleibol), Joan David González Gamundí (ciclis-
me), Josep Prats Verger (motocròs), Pau Gil Mateu (trail run-
ning i triatló), Paula Nicole Puie Tamas (atletisme), Juanjo Cor-
tés Gelabert (àrbitre de futbol), Tomeu Verger Bonet (karts) 
i Mar Barceló Ramis (futbol). Activitat organitzada pel Casal 
dels Joves. Estau atents a les nostres xarxes socials:

Instagram CasalJovesAlgaida
Facebook Dinamitzadora Algaida
Facebook Ajuntament d’Algaida

Dimarts, 5 de maig

«Deixam Empremta V»

En aquest lliurament final, us mostrarem la història esporti-
va de Rosa Munar Quetglas (futbol), Elisabet Verger Miralles 
(karts), Mateu Juan Mesquida (voleibol i running), Guillem 
Andreu Ramis Trobat (ciclisme i tennis), Augusto Fernández 
Guerra (motociclisme) i Josep Bover Llompart (futbol). Activi-
tat organitzada pel Casal dels Joves. Estau atents a les nostres 
xarxes socials:

Instagram CasalJovesAlgaida
Facebook Dinamitzadora Algaida
Facebook Ajuntament d’Algaida

4

5

https://www.facebook.com/bandademusicadalgaida
https://www.instagram.com/banda_algaida/
https://www.instagram.com/casaljovesalgaida/
https://www.facebook.com/dinamitzadora.algaida
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
https://www.instagram.com/casaljovesalgaida/
https://www.facebook.com/dinamitzadora.algaida
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
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MÉS COSES!!!
TITOIETA RÀDIO FA ANYS!

Titoieta Ràdio celebra, dissabte dia 9 de maig, el 33è aniver-
sari i ho vol celebrar amb un programa especial, fet per tots 
els oients, que quedi com a crònica d’aquests dies de confina-
ment. Hi pot participar qualsevol persona: heu d’enregistrar 
un àudio amb el mòbil i enviar-lo al correu radio@titoieta.cat 
o al Telegram @titoieta. 

L’enregistrament ha de tenir una durada màxima de 3 minuts. 
Podeu fer cròniques del confinament, reflexions, dedicar can-
çons, explicar contes, acudits… Recordau que heu dir el vostre 
nom i l’edat a l’inici o final de l’àudio.

La data màxima per enviar els àudios és dilluns dia 4 de maig.   
Activitat organitzada per Titoieta Ràdio.

NOU SERVEI DE PRÉSTEC A DOMICILI  
DURANT EL CONFINAMENT 

DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL D’ALGAIDA

Arran de la renovació periòdica de l’estat d’alarma per 
la pandèmia del Covid-19 i atès que les previsions d’ober-
tura al públic de les biblioteques públiques es pot per-
llongar en el temps, durant el període que la Biblioteca 
Municipal d’Algaida romangui tancada, us oferim el nou 
servei de PRÉSTEC A DOMICILI amb la finalitat que el 
confinament no sigui un impediment per a continuar 
amb l’hàbit de lectura.
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pautes
• 1. Heu de tenir el carnet de Soci Lector de la Xarxa de Bibli-
oteques de Mallorca o de la Xarxa de Biblioteques de l’Ajunta-
ment de Palma.

Si no sou Soci Lector, us podeu treure el carnet a distància 
i ràpidament: Heu d’enviar un correu electrònic a biblio-
teca@ajalgaida.net i heu d’indicar el nom i llinatges, data 
de naixement, núm. de DNI, adreça de contacte, telèfon 
de contacte i adreça de correu electrònic de contacte. El 
procés és totalment gratuït.

• 2. En préstec es poden treure al mateix temps un total de 3 
llibres i 3 DVD.

• 3. Podeu demanar material en préstec una vegada cada 10 
dies.

• 4. Heu de consultar el catàleg en línia de la Biblioteca Muni-
cipal d’Algaida al web de la Xarxa de Biblioteques:

http://caiblib.uib.es/search*cat~S5/X

A la pestanya d’UBICACIÓ, heu de triar ALGAIDA i compro-
var que l’exemplar que voleu estigui disponible.

• 5. Heu de remetre un correu a biblioteca@ajalgaida.net i 
heu d’indicar el títol i l’autor del llibre que voleu, o el títol del 
DVD, a més del vostre nom i llinatge i el domicili al qual voleu 
que us portem els exemplars.

• 6. Cada divendres, el personal voluntari de Protecció Civil 
d’Algaida us portarà al portal de ca vostra els exemplars sol·li-
citats i seguirà en tot moment les mesures de higièniques de 
protecció. 

• 7. Mesures higièniques de protecció:
- La Biblioteca Municipal d’Algaida ha romàs tancada des 
de l’inici del confinament, al mes de març i no hi ha hagut 
a dins la biblioteca cap tipus d’activitat.

http://caiblib.uib.es/search*cat~S5/X
http://cabib.uib.es/search*cat~S5/X
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Conselleria de Salut i Consum 
del Govern de les Illes Balears

Pitjau l’enllaç o la imatge per accedir al web:
http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/

INFORMACIÓ 
COVID-19

- Per part del personal de la biblioteca, els llibres es mani-
pularan amb guants i mascareta i s’introduiran dins d’un 
sobre de paper per al préstec. 
- A no ser que s’especifiqui una altra cosa, depenent de 
l’evolució de la pandèmia, els llibres o DVD no es retor-
naran. Quedaran sota la custòdia de la persona que els 
hagi sol·licitat fins que puguin ser retornats quan finalitzi 
el confinament. Llavors, ja a la biblioteca, restaran aïllats 
en quarantena duran un mínim de 15 dies abans que pu-
guin tornar esser trets en préstec.

• 8. En tots els casos, la realització d’aquest servei dependrà, 
per una banda, de les noves mesures higièniques que, en qual-
sevol moment, puguin decretar les administracions responsa-
bles i, per una altra part, de la disponibilitat dels voluntaris de 
Protecció Civil atès que el seu calendari pot variar segons les 
circumstàncies.

MÉS ACTIVITATS
A LA PROPERA AGENDA

DE DIA 6 DE MAIG

http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/
http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/
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© Ajuntament d’Algaida, 2020   ·   Disseny: Bartomeu Salas Mascaró

Contacte: biblioteca@ajalgaida.net   ·   www.ajalgaida.net

Full d’informació 
de l’Ajuntament d’Algaida

Enllaç per anar al web de l’Ajuntament d’Algaida:
http://www.ajalgaida.net/

Consell de Mallorca
Pitjau l’enllaç o la imatge per accedir al web:
https://web.conselldemallorca.cat/covid-19

Ministeris de Sanitat, Consum 
i Benestar Social del Govern d’Espanya

Pitjau l’enllaç o la imatge per accedir al web:
https://www.mscbs.gob.es

http://www.ajalgaida.net
http://www.ajalgaida.net/imgdb/archivo_doc341866.pdf
http://www.ajalgaida.net/
https://web.conselldemallorca.cat/es/covid-19
https://web.conselldemallorca.cat/covid-19
https://www.mscbs.gob.es
https://www.mscbs.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

