
DIJOUS, 31 D’OCTUBRE

NIT DE LES ÀNIMES A PINA
18.30 h. Taller de llanternes. Cal dur un pot de vi-
dre. Activitat gratuïta organitzada pel COF Pina i 
l’Ajuntament d’Algaida. A Can Lluís.

20.00 h. Espectacle de Bruixes a la font de Pina. Es 
farà una visita a les bruixes amb les llanternes. Activi-
tat gratuïta organitzada pel COF Pina i l’Ajuntament 
d’Algaida.

NIT DE LES ÀNIMES A ALGAIDA
17.00 h. Taller de llanternes amb material reciclat. 
Activitat gratuïta dirigida a les famílies i infants del mu-
nicipi. Inscripció prèvia al web de l’AMPA: https://am-
pa-algaida.es fins dilluns, 28 d’octubre de 2019. A Plaça.

17.00 h. Paradeta de bunyols organitzada pel Ca-
sal dels Joves d’Algaida. Poden participar a la parade-
ta tots els joves majors de 12 anys (nascuts 2007). La 
recaptació anirà destinada al viatge que organitzarà el 
Casal dels Joves durant el 2020. A Plaça.

17.00 h. Photocall de la Nit de les Ànimes. Organit-
zat per l’AMPA. A Plaça.

18.00 h. Paradeta creativa Melicotó Style. Activitat 
gratuïta oberta a tothom. Organitzada pel Casal dels 
Joves.

18.00 h. Capta de llepolies als voltants de Plaça. S’ha 
dissenyat un recorregut segur per a les famílies i els in-
fants participants. S’assenyalaran les cases on hi po-
dran trobar les llepolies. Organitzada per l’AMPA i el 
Casal dels Joves.

19.00 h. Conta’m històries de por. Lectura de la ron-
dalla En Pere Poca–por organitzada pel Casal dels Jo-
ves. A Plaça.

19.30 h. Actuació de Madò Pereta. Organitzada per 
l’AMPA. A Plaça.

21.00 h. Actuació itinerant de l’Artstuskada amb 
moltes sorpreses. Organitzada per l’Ajuntament d’Al-
gaida.

*** *** ***

A partir de les 19.00 h. 11a edició del Tapa Tapa. 
Compta amb la participació de 9 bars i cafeteries: Buu 
y Taa, Cafè des Poble, Can Caragol, Can Sant, Es Re-
pic, Pizzeria Da Mauro, S’Acadèmia, S’Espiga i Xaloc, 

que oferiran fins a un total de 33 tapes diferents cre-
ades expressament per a la ruta, amb diversos ingre-
dients per a seduir els paladars més exigents. Aques-
ta vetllada tendrà un valor afegit de solidaritat: tots 
els bars disposaran d’unes vidrioles per a recaptar fons 
per a l’AECC. També cal destacar que tots els bars 
han apostat per usar envasos biodegradables, més sos-
tenibles, per a contribuir a la preservació de l’entorn. 
Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida amb la col-
laboració de l’Associació Gastronòmica d’Algaida i 
l’Associació de Comerç i Empresa d’Algaida, Pina i 
Randa. Programes a part.

DIMARTS, 5 DE NOVEMBRE
19.00 h. Inici del Club de Lectura de la Bibliote-
ca Municipal d’Algaida Llegim Dones: Joana E. de 
Maria Antònia Oliver, Flor de neu i el ventall secret 
de Lisa See, Frankenstein de Mary Shelley i Mirall 
trencat de Mercè Rodoreda. Activitat gratuïta dirigi-
da per Maria Pia Verger. Inscripcions obertes durant 
tot el curs a la Biblioteca Municipal, per telèfon (971 
66 56 79) o per correu electrònic (biblioteca@ajalgai-
da.net). El Club es reunirà tots els dimarts al casal Pere 
Capellà. Programes a part.

DIMARTS, 12 DE NOVEMBRE
19.00 h. Trobada informativa oberta a tothom de la 
Comissió d’Agermanament d’Algaida amb Ciudad An-
tigua (Nicaragua). Amb la coŀlaboració del Fons Ma-
llorquí de Solidaritat. Hi intervendrà Antònia Rosselló, 
tècnica del Fons Mallorquí, que ens explicarà els projec-
tes de cooperació que s’han fet el darrer any. A l’audito-
ri del casal Pere Capellà.

DISSABTE, 16 DE NOVEMBRE
De 10.00 a 13.00 h. Primera sessió del taller «Ena-
mora’t», per a treballar amb adolescents i joves a par-
tir de 12 anys el seu rol i apoderament en la prevenció de 
la violència de gènere. Activitat gratuïta organitzada pel 
Casal dels Joves amb la coŀlaboració de la Direcció In-
sular d’Igualtat del Consell de Mallorca. Inscripcions al 
cjalgaida@gmail.com. Al Casal dels Joves.

De 17.00 a 20.00 h. Primera sessió del taller «En-
cantades de la vida», un espai per a dones amb pers-
pectiva de gènere que volen gaudir del seu dia a dia. Ac-
tivitat organitzada per l’Ajuntament d’Algaida amb la 
coŀlaboració de la Direcció Insular d’Igualtat del Con-
sell de Mallorca. Activitat gratuïta. Inscripcions a les 
oficines de l’Associació de Persones Majors d’Algaida i 
a la Casa de la Vila. A la sala polivalent des Porrassar.

DIUMENGE, 17 DE NOVEMBRE
18.30 h. Concert de Santa Cecília de l’Orfeó Caste-
llitx. Organitzat per l’Orfeó Castellitx amb la coŀlabo-
ració de l’Ajuntament d’Algaida. A l’església.

DISSABTE, 23 DE NOVEMBRE
De 10.00 a 13.00 h. Segona sessió del taller «Ena-
mora’t», per a treballar amb adolescents i joves a par-
tir de 12 anys el seu rol i apoderament en la prevenció 
de la violència de gènere. Activitat gratuïta organitza-
da pel Casal dels Joves amb la coŀlaboració de la Di-
recció Insular d’Igualtat del Consell de Mallorca. Ins-
cripcions cjalgaida@gmail.com. Al Casal dels Joves.

De 17.00 a 20.00 h. Segona sessió del taller «En-
cantades de la vida», un espai per a dones amb pers-
pectiva de gènere que volen gaudir del seu dia a dia. 
Activitat organitzada per l’Ajuntament d’Algaida 
amb la coŀlaboració de la Direcció Insular d’Igualtat 
del Consell de Mallorca. Activitat gratuïta. Inscrip-
cions a les oficines de l’Associació de Persones Ma-
jors d’Algaida i a la Casa de la Vila. A la sala poliva-
lent des Porrassar.

21.00 h. Tast de cervesa amb en Pep de Lórien. Or-
ganitzat per l’Associació de Cultura Gastronòmi-
ca. Places limitades. Per a més informació, consultau 
www.aculturagastro.com. A l’espai Colomer15. Progra-
mes a part.

DIUMENGE, 24 DE NOVEMBRE 
18.00 h. Concert de la Banda de Música d’Algaida 
en commemoració de Santa Cecília. Estrena de l’obra 
per a banda La muntanya màgica del compositor valen-
cià Francisco José Villaescusa López, guardonada amb 
la Rosa d’Or de la Pau al V Premi Musical dels Premis 
Castellitx 2019. Organitzat per la Banda de Música 
d’Algaida amb la coŀlaboració de l’Ajuntament d’Al-
gaida. A l’església.

19.30 h. Performance i lectura del manifest da-
vant la Casa de la Vila per commemorar el Dia In-
ternacional de la No Violència contra les Dones, amb 
l’encesa de llums de la Casa de la Vila. Acte organit-
zat pel Casal dels Joves amb la coŀlaboració d’Homes 
Transitant.

DIVENDRES, 29 DE NOVEMBRE
De 17.30 a 20.30 h. Taller de cuina de Nadal. A 
càrrec de Cati Pons d’Els Fogons de Plaça de Bunyola. 



Diospyros kaki. El caquier és un ar-
bre caducifoli originari de la Xina i 
del Japó, on és molt conreat. El seu 
fruit, el caqui, de pell d’un groc 
vermellós i de polpa ataronjada, 
és comestible. De l’arbre també se 
n’aprofita la fusta, densa, elàstica 
i consistent. És un arbre de climes 
meridionals i temperats que es co-
mençà a cultivar a la zona mediter-

rània a finals del segle xix.
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Aprendrem a elaborar un menú complet de Nadal, amb plats de la cui-
na representativa d’aquestes festes. En acabar degustarem les elaboraci-
ons. Inscripció taller i degustació: 18,00 €. Places limitades. Inscripcions 
a les a Casa de la Vila, al bar Can Garrover, forn i cafeteria Can Xiscos 
de Pina. Venda de tiquets fins dimecres 27 de novembre. Organitzat per 
l’Ajuntament d’Algaida i l’Associació de Cultura Gastronòmica d’Al-
gaida. A Can Lluís a Pina.

21.00 h. Teatre: Representació de la mort mallorquina. In memori-
am. Lo Ric, lo Pobre, lo Jugador, la Dama, lo Fadrinet, lo Bandoler, lo 
Vell, lo Rei, lo Frare i lo Papa. A càrrec de Teatre M. Acte organitzat 
per Teatre M amb la coŀlaboració de la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau 
i de l’Ajuntament d’Algaida. A l’església d’Algaida.

DISSABTE, 30 DE NOVEMBRE
10.00 h. Dins del marc de la celebració del dia Internacional de la Ciu-
tat Educadora, amb el lema «Escoltar la ciutat per a transformar-la», es 
durà a terme la lectura pública d’un manifest en favor d’una escolta 
activa que permeti reforçar els vincles comunitaris, enfortir el sentiment 
de pertinença i assegurar que totes les parts contribueixen activament en 
la co-construcció de la Ciutat Educadora. Acte organitzat per l’Ajunta-
ment d’Algaida. A Plaça.

De 10.00 a 13.00 h. Jornada de neteja de diferents espais del nos-
tre municipi. Vine amb uns guants i, si ets menor d’edat, acompanyat 
d’un adult, a ajudar perquè el nostre municipi estigui més net. Amb 
aquesta activitat pretenem conscienciar-nos de la importància de reci-
clar, reduir els envasos i no embrutar l’entorn. Organitzada per l’Ajun-
tament d’Algaida. Trobada a Plaça a les 10.00 h. 

21.00 h. Teatre: Representació de la mort mallorquina. In memori-
am. Lo Ric, lo Pobre, lo Jugador, la Dama, lo Fadrinet, lo Bandoler, lo 
Vell, lo Rei, lo Frare i lo Papa. A càrrec de Teatre M. Acte organitzat 
per Teatre M amb la coŀlaboració de la parròquia solidària de Sant Pere 
i Sant Pau i l’Ajuntament d’Algaida. A l’església d’Algaida.

DISSABTE, 7 DE DESEMBRE
20.00 h. Presentació del llibre Les llegendes del centre del món (Edici-
ons UIB, 2019), d’Andreu Ramis Puig-gròs (curador) i Judit Morales i 
Adrià Gòdia (iŀlustracions). A càrrec del doctor Antoni Ginard, pro-
fessor de la UIB. El llibre és un inventari d’indrets que, per una raó o 
una altra, foren considerats els punts que marcaven el centre de l’illa. 
Unes notes que, des de Llorito estant, compilà, entre 1915 i 1917, un 
etnògraf alemany que fugia dels estralls de la guerra que assolava Eu-
ropa. Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algaida i la Confraria del 
beat Ramon Llull amb la coŀlaboració dels Joves de Randa. A l’esglé-
sia de Randa. 

DIVENDRES, 13 DE DESEMBRE
17.30 a 20.30 h. Taller de torrons i dolços de Nadal. A càrrec de 
Cati Pons d’Els Fogons de Plaça de Bunyola. S’elaboraran diferents ti-
pus de torrons, de clàssics i d’innovadors. Hi haurà dues opcions: una 
amb l’assistència i la degustació dels torrons i, una altra, amb cinc ela-
boracions per endur-se’n. Inscripció al taller i degustació: 15,00 €. Ins-
cripció taller, degustació i elaboracions per endur-se’n: 35,00 €. Places 
limitades. Venda de tiquets fins dimecres 11 de desembre. Inscripci-
ons a l’Ajuntament d’Algaida. Organitzat per l’Ajuntament d’Algai-
da i l’Associació de Cultura Gastronòmica d’Algaida. A la rectoria de 
Randa.

DISSABTE, 14 DE DESEMBRE
10.00. II Tast de vi de portassa. Trobada de vinaters casolans del mu-
nicipi d’Algaida. Degustació de vi i berenar. Organitzat per l’Associació 
de Cultura Gastronòmica. Cal fer inscripció. Més informació a www.
aculturagastro.com. A l’espai Colomer15. Programes a part.

A partir de les 17.00 h. Mercadet de Nadal. Mostra i venda de pro-
ductes gastronòmics, artesanals i tradicionals d’Algaida i altres indrets. 
Programes a part. A Plaça.


