
NÚM. 02 
del 15 al 21 d’abril de 2020

Dijous, 16 d’abril 

Recurs educatiu per als infants:

Els aliments locals i de temporada
El Casal dels Joves s’afegeix a la setmana d’homenat-
ge a la pagesia amb una iniciativa dirigida a tots els 
infants. Podeu descarregar el fitxer a @Casal Joves 
Algaida (Instagram) o @Dinamitzadora Algaida (Fa-
cebook) a partir de dia 16 d’abril de 2020. 

Divendres, 17 d’abril 

El joc de «Jo mai ... mai» versió pagesa
El Casal dels Joves us proposa fer un dels jocs més 
populars de les xarxes socials. El joc consisteix en 
una graella amb diverses afirmacions del camp de la 
pagesia i heu de puntejar les que sí heu fet alguna 
vegada. Si aconseguiu senyalar totes les caselles de 
la graella voldrà dir que comptau amb unes bones 
nocions de pagesia. L’activitat s’emmarca dina la set-
mana d’homenatge a la pagesia. Podeu descarregar 
el fitxer a @Casal Joves Algaida (Instagram) o @Di-
namitzadora Algaida (Facebook) a partir de dia 17 
d’abril de 2020. 

Fotografia extreta de: 
www.gastronomicament.cat

• 11.00 h. Posa’t el davantal, escolta, cuina i aprèn 
amb en Pep Socies. 

De veres que t’ho perdràs? Ho trobareu a:
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/

«Cuinar per pla-
er i cuinar amb plaer. 
Aquests dies que hem 
de descobrir com om-
plir el temps, cuinar 
pot esser una manera 
gustosa de fer-ho.

Amb coses molt 
bàsiques i senzilles, us 
mostraré un parell de 
plats que cadascú pot 
fer a la seva manera 
i amb els ingredients 
que tengui a mà. L’ob-
jectiu és passar gust 
de menjar sa.

Comprar al petit comerç, productes propers, 
de temporada, són titulars que sovint veiem 
aquests dies. Donar suport als pagesos, rama-
ders, viticultors i pescadors que tenim tan a prop, 
ha d’esser «el pare nostre» de cada dia. Tots en 
sortim beneficiats, tots.

Cuinar pot fer que el capet voli fins a l’infinit. 
Que voli.

Salut i bona vida».
Pep Socies

Per a consultes i suggeriments podeu contactar amb 
Pep Socies a: 
Facebook: https://www.facebook.com/PepSocies
Instagram: @pepsocies
Activitat organitzada per l’Ajuntament d’Algaida.

https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
https://www.facebook.com/PepSocies
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Dissabte, 18 d’abril

Taller de Cuina Divertida:

Ous de xocolata i Cake pops
Activitat virtual gratuïta 
dirigida a joves majors de 
10 anys (nascuts 2010). 
Organitzada pel Casal 
dels Joves i Magdalena 
Espacio Creativo. Inscrip-
cions al correu electrònic 
cjalgaida@gmail.com. 
Heu d’indicar el nom de 
la persona participant i 
l’edat. Les inscripcions finalitzaran divendres, 
17 d’abril de 2020. 

• 11.00 h.  Sector primari: Obrir els ulls a la 
pagesia.
Projecció del vídeo per a apropar-nos a la pa-
gesia del municipi, amb la participació de page-
sos, pageses i persones relacionades amb el sec-
tor. Ens explicaran la seva opinió sobre aquesta 
nova crisi econòmica i sanitària del Covid-19  i 
com els hi ha afectat, i ens funa reflexió de com 
es pot donar suport ara i sempre al sector pri-
mari. Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida.

De veres que t’ho perdràs? Ho trobareu a:
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/

Pagesia i corresponsabilitat

«Com a persona acostumada a la 
compra de proximitat, sovint ecològica i de 

temporada, són temps de reafirmació i de 
complaença, tot i la cruesa de les circums-
tàncies. 

Veure que el nostre sector primari, els 
nostres pagesos, ramaders, viticultors, es-
tan salvant la situació de moltes famílies en 
aquests moments no té preu. Mereixen un 
reconeixement de tota la societat, perquè, 
juntament amb el personal sanitari, també 
són uns  herois d’aquesta crisi. Aixímateix, 
també cal fer una menció al petit comerç i a 
l’empresa local de proximitat, que aquests 
dies se sap reinventar i donar els serveis 
que necesita el poble.

Els pagesos s’han organitzat en una fan-
tàstica cadena de proveïment local per a 
proveir els ciutadans d’infinitat de produc-
tes: carn, vi, oli, hortalissa, fruita, format-
ges, etc., que facilita la vida de la gent que, 
de forma responsable, roman a casa per 
a fer front al virus i, potser, obri una porta 
per a un millor demà del nostre sector pri-
mari. No ho heu pensat? 

És molt probable que aquesta cadena 
de proveïment generi uns vincles que es 
consolidin, que arrelin i que es perpetuïn 
una vegada acabi la tempesta. 

Si més no, caldrà fer memòria i recor-
dar que el futur l’hem de conrear a prop de 
ca nostra perquè és més sa, més ecològic i 
més bo. El vincle que es crea entre el pagès 
i el consumidor final ens corresponsabilitza 
i això beneficia el producte i el medi ambi-
ent».

Pere Soberats
Biòleg i  consultor ambiental

Diumenge, 19 d’abril 

Joc de les paraules antigues
de la pagesia d’Algaida, Pina i Randa 

El Casal dels Joves us proposa un nou joc que con-
sisteix en definir un grapat de paraules antigues. 
Aquest és un joc intergeneracional que pot comp-
tar amb la participació d’infants i padrins que 
s’emmarca dins la setmana d’homenatge a la pa-
gesia. Podeu descarregar el fitxer a @Casal Joves 
Algaida (Instagram) o @Dinamitzadora Algaida 
(Facebook) a partir del dia 19 d’abril de 2020. 

Dilluns, 20 d’abril

Trivial d’Algaida, Pina i Randa
El Casal dels Joves vol comptar amb la vostra col-
laboració per a crear el contingut de les pregun-
tes del joc. El Trivial Pursuit és un joc de tauler 
clàssic que consisteix en respondre una sèrie de 
preguntes. En la versió original de 1982, el color 
blau representava les preguntes de geografia, el 
marró d’art, el verd de ciència, el groc d’història, 
el de taronja d’esport i el de rosa d’entreteniment 
i espectacles. Us animam a fer-nos arribar totes 
les preguntes que volgueu de qualsevol categoria 
que facin referència al terme municipal d’Algaida. 
Podeu remetre-les al correu electrònic cjalgai-
da@gmail.com abans de dia 1 de maig de 2020. 

MÉS ACTIVITATS
A LA PROPERA AGENDA

DE DIA 22 D’ABRIL

© Josef Türk Jun

https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
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MÉS COSES!!!
CADA SETMANA MENÚ PER A 7 DIES 
PER ORGANITZAR I PLANIFICAR LES 
DIFERENTS MENJADES 

MENÚ «DEL CAMP AL PLAT»
HOMENATGE A LA PAGESIA

Ja fa gairebé un mes que va començar el confina-
ment i, en el procés d’adaptació a aquesta nova 
realitat, moltes famílies han descobert i confiat 
amb els pagesos locals, que ens ofereixen fruita, 
verdura, carn i d’altres productes de temporada 
i de proximitat. Aquests serveis tant necessaris 
ens proveeixen d’aliments sans i de qualitat, més 

necessaris que mai en moments d’emergència 
sanitària com el que estem vivint.

L’opció de consumir i comprar al nostre comerç, 
empresa i pagès és fonamental per a la qualitat 
de vida de la gent i la sostenibilitat d’un poble, i 
esperem que perduri més enllà del confinament.

Aquesta setmana hem triat un menú diferent, 7 
dies, 7 plats, 7 receptes amb algun toc especial.  
Plats amb productes i aliments de l’entorn, dedi-
cats als productors local.

Trobareu tota la informació i les receptes a:
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/

Vos proposam que si feis alguna de les recep-
tes, les compartiu amb foto o vídeo a Facebook 
amb el hastag #cuinadeconfinamentalgaida i 
ens contau què vos ha semblat o si heu innovat 
en alguna recepta. Animau-vos a participar1

Recordau:  prendre les mesures de seguretat e 
higiene per anar a comprar que vos indiquen les 
autoritats competents per a contenir la propa-
gació del virus.

ARXIU DIGITAL 
DEL MUNICIPI D’ALGAIDA

Us convidam a visitar el web de l’ADMA, l’Arxiu 
Digital del Municipi d’Algaida, un espai virtual 
que agrupa la informació bibliogràfica i arxivís-
tica dels pobles d’Algaida, Pina i Randa.
L’ADMA és un repositori (un lloc web que, a 
manera d’arxiu virtual, emmagatzema tota una 
sèrie de documents en format virtual) d’accés 
lliure i gratuït a l’adreça www.adma.cat.

RECURSOS GRATUÏTS 
DURANT EL CONFINAMENT

Aquesta setmana us presentam els recursos 
culturals gratuïts que ofereix la Biblioteca de 
Cultura Artesana del Consell de Mallorca.

Els podeu consultar a través de la pàgina web:

Biblioteca de Cultura Artesana

https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
https://portal.conselldemallorca.net/web/523746/110


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

© Ajuntament d’Algaida, 2020
  Disseny: Bartomeu Salas Mascaró

INFORMACIÓ 
COVID-19

Conselleria de Salut i Consum 
del Govern de les Illes Balears

http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/

Consell de Mallorca
https://web.conselldemallorca.cat/covid-19

Full d’informació 
de l’Ajuntament d’Algaida

Enllaç per a descarregar-vos el pdf:
http://www.ajalgaida.net/imgdb/archivo_doc341856pdf

Ministeris de Sanitat, Consum 
i Benestar Social del Govern d’Espanya
https://www.mscbs.gob.es

http://www.ajalgaida.net
http://www.ajalgaida.net/imgdb/archivo_doc341856.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

