
ALGAIDA
DISSABTE, 1 

•• 18.00 h. Teatre:

La rateta que... que... l’escaleta
Actuació dels alumnes del taller de teatre Algai-

dArts. Qui més, qui menys, tothom coneix el conte 
de La rateta que escombrava l’escaleta. Aquest cop, 
però, us proposam la nostra versió del conte clàssic 
de la rateta, una versió tendra i divertida. No cal mol-
ta imaginació per saber el que pot arribar a passar. A 
càrrec dels alumnes d’infantil i 6è de primària. Orga-
nitzat per l’associació AlgaidArts. A l’auditori del ca-
sal Pere Capellà.

•• 20.00 h. Teatre:

De pel·lícula
Actuació dels alumnes del taller de teatre Algai-

dArts. Mentre roden una pel·lícula, van passant dife-
rents persones per la sala de maquillatge on es po-
den crear confusions entre la vida i els assajos, els 
problemes reals i la ficció. A càrrec dels alumnes de 
8 a 13 anys. Organitzat per l’associació AlgaidArts. A 
l’auditori del casal Pere Capellà.

amb motor i, en conseqüència, una reducció en 
l’emissió de CO2 a l’atmosfera.

Aquesta activitat, dirigida als infants i a les famílies 
i inclosa dins del programa Algaida, Municipi Educa-
dor, té com a finalitat conscienciar-nos que el trajec-
te cap a l’escola sense fum també és possible.

•• 8.30 h. Concentració a Plaça. 

•• 8.40 h. Lectura del Manifest Campanya Zero-Ze-
ro per commemorar el dia mundial del medi ambient.

••  8.45 h. Sortida des de Plaça dirigida per la Po-
licia Local. Amb la coŀlaboració de la Guàrdia Civil i 
Protecció Civil d’Algaida.

DISSABTE, 8 
•• De 9.00 a 13.00 h. Mercat itinerant Dissab-

tes de PAM a PAM. A la placeta de l’església. Progra-
ma a part. 

DIUMENGE, 9 
•• 19.30 h. MES DE MÚSICA. Concert de Mariai-

na Duo. De la mà de Pere Sansó a la flauta i de Ma-
nel Martorell a la guitarra, farem un recorregut per 
les músiques tradicionals, anònimes o transcrites 
per compositors clàssics com Astor Piazzola o Béla 
Bartók, de diferents indrets del món. Acte inclòs dins 
el Mes de Música a Algaida 2019, Quinzè cicle de 
Concerts, organitzat per la Banda de Música d’Algai-
da amb el patrocini d’empreses i comerços d’Algai-
da i de l’Ajuntament d’Algaida. A l’església. Progra-
mes a part.

•• 18.00 h. Festa Fi de Curs de les Activitats de l’As-
sociació de Gent Gran d’Algaida, Pina i Randa. Exhi-
bició i seguidament berenada. Venda de tiquets a la 
Casa de la Vila fins dimarts 4 de juny. Acte organit-
zat per l’Ajuntament d’Algaida i l’Associació de la gent 
gran d’Algaida, Pina i Randa. Al pavelló Andreu Trobat.

DIMARTS, 11 
•• 17.00 h. Taller de cuina solar a càrrec de la Creu 

Roja, Activitat gratuïta dirigida a infants i joves a par-
tir de 10 anys. Places limitades. Durada: 2 hores. Ins-
cripcions al correu electrònic: cjalgaida@gmail.com. 

Organitzat pel Casal dels Joves amb la Creu Roja. Al 
parc infantil de Sa Farinera.

DIVENDRES, 14 
•• 18.30 h. Final de Curs de l’Escola de Música 

d’Algaida (EMMA). Amb la coŀlaboració de la Banda 
de Música. A Plaça.

•• 20.00 h. Xerrada: Cures paŀliatives: un dret, una 
necessitat. Projecció de la pel·lícula: El viatge defini-
tiu (40 minuts) i, seguidament, taula-col·loqui amb 
els professionals de Dime, AECC, Illespal i Ángeles sin 
Alas. Organitzat per l’AECC d’Algaida. Activitat gratuï-
ta. Inscripcions prèvia al 971 244 000. A l’auditori del 
casal Pere Capellà.

DISSABTE, 15 
•• a partir De les 18.00 h. Inauguració de 

les exposicions del artistes japonesos Naomi Shige-
ta, Syuta Mitomo, Yoshiya Hongo i Yuji Hashiya a di-
versos espais del centre de la vila. La mostra roman-
drà oberta fins dia 22 de juny. Organitzada per Neus 
Pastor i Lluc Queralt amb la coŀlaboració de l’Ajunta-
ment d’Algaida. Programes a part.

•• a partir De les 19.00 h. VIII Fira d’Arte-
sania a Algaida. Fira d’Artesania amb ven-

da i promoció de productes artesans i 
agroalimentaris. Espai de produc-

tes reciclats i ecològics, mostra 
i venda de productes reciclats, 
reutilitzats i ecològics. Progra-
mes a part. 

DIUMENGE, 2 
•• De 10.00 a 14.00 h. SURT 
A FER MAIG a la fira d’empre-
ses, comerç i estoc. A la pla-
ceta de l’església. Organitza-
da per l’Associació de comerç 

i empresa amb coŀlaboració de 
l’Ajuntament. 

En el marc de la fira es donarà a conèixer el gua-
nyador de la Campanya de Primavera #jocompral-
meupoble impulsada per la regidoria Promoció Eco-
nòmica juntament amb l’Associació de Comerç i 
Empresa del municipi. Programes a part. 

•• a partir De les 10.00 h. I Dia de la Música. 
3 escenaris: Plaça d’Algaida, Placeta de l’església i ca-
sal Pere Capellà. Diada organitzada per l’associació 
AlgaidArts, amb la coŀlaboració de l’Ajuntament d’Al-
gaida, amb la intervenció dels músics i artistes del 
municipi: Anómada, Artstukada, Big Algaidarts Band, 
Ca Rater, Centimets & Family Band, Emboirats, Epic, 
Fail, Expression, Lost Rock, Lost Time Music, OA Mú-
sica, Roada, Suasi i els Electrodomèstics, Tardes en 
el Café, Telepredicadors, Volvox Brothers i Xeremiers 
d’Algaida. Per a tots els públics. Programes a part. 

DIJOUS, 5  
Dia 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi 

Ambient. Al municipi d’Algaida, en són moltes les 
entitats, associacions i empreses que ja conviuen 
amb el conceptes de sostenibilitat, respecte i medi 
ambient com a matèries transversals. Un altre any, 
des de l’Ajuntament, amb la participació i implica-
ció de la Policia Local, l’Escoleta Municipal d’Infants 
Flor de Murta, el CEIP Pare B. Pou i l’Associació de 
Mares i Pares, seguim impulsant les Rutes Escolars, 
iniciades el passat mes d’abril, que comporten, en-
tre altres coses, una alternativa a l’ús de vehicles 
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DIVENDRES, 21  
•• a partir De les 18.00 h. 

Festa fi de curs del CEIP Pare 
Bartomeu Pou. A les Escoles.

DIJOUS, 27 
•• 17.00 h. Contacontes:

El secret dels llibres 
En Tio Lila Contacontes ens 

ensenyarà que amb qualsevol 
cosa que trobam per casa, com 
una cassola, un mocador, un ca-
pell, etc., ens pot explicar un con-
te fent créixer la imaginació i 
divertint-nos més que amb la for-
ma tradicional d’explicar contes. 
D’aquesta manera ens contarà 
Sa jaia Xaloc i sa jaia Bigalot amb 
una bufanda La bella dorment 
amb fulls de paper El pescador i 

l’estètica barroca, amb peces que 
mostren l’afició per l’art de la va-
riació sobre temes populars. 

••A càrrec de: Marc de la Linde i 
Ferran Pisà

••Adreçat: Public familiar i alum-
nes de l’Escola Municipal de 
Música

••Durada: 60 minuts
••Entrada: Gratuïta
••Aforament: Limitat
••Lloc: Auditori del casal Pere 

Capellà
••Atenció: Pregam puntualitat. 

Quan hagi començat l’acte, no es 
permetrà l’entrada a l’auditori

Organitzat per l’Ajuntament 
d’Algaida i patrocinat pel CACIM 
del Departament de Cultura, Pa-
trimoni i Esports del Consell de 
Mallorca.

PINA
DISSABTE, 29 

•• 19.00 h. Gimcana Bruta. Al 
camp municipal de futbol es Fi-
gueral de Pina. Programes a part.

DIUMENGE, 30
•• 10.30 h. Taller de pancartes 

per a les Festes Estiu. Dirigit als 
infants. A Plaça.

•• 18.00 h. Venda de camise-
tes de ses Festes.

•• 19.00 h. Bingo Solidari i ven-
ta de coques a benefici de l’As-
sociació contra el Càncer. Progra-
mes a part.

la seva dona amb peces 
de construcció de fusta i 

Un bon home, el seu fill i 
un ase amb capells.

••Activitat a càrrec 
de: Josuè Guasch de la 

companyia Teatrix.
••Adreçat a: Public fa-
miliar
••Durada: 50 minuts
••Entrada: Gratuïta
••Aforament: Limitat
••Lloc: Auditori del ca-

sal Pere Capellà
••Coordinació: Biblio-

teca Municipal d’Algaida. 
Foment de la lectura

••Atenció: Pregam puntuali-
tat. Quan hagi començat l’ac-
te, no es permetrà l’entrada 
a l’auditori

Organitzat per l’Ajunta-
ment d’Algaida i patrocinat 

pel CACIM del Departament 
de Cultura, Patrimoni i Esports 

del Consell de Mallorca.

DIVENDRES 28
•• 19.00 h. Concert:

Musica universalis
Musica universalis és un con-

cert de música per a viola de 
gamba i tiorba, que fa una es-
pipellada a les diferents escoles 
de música instrumental de l’Eu-
ropa del segle xvii. El recorregut 
del programa comença a Alema-
nya per després seguir el camí 
cap a França passant abans per 
Holanda. Aquestes primeres pe-
ces mostren l’espectacularitat i la 
fantasia del barroc germànic. En 
arribar a França l’estètica musi-
cal és completament diferent; el 
virtuosisme i el lluïment i els pas-
satges ràpids són substituïts per 
l’elegància i la gràcia. Aquest vi-
atge acaba a Itàlia, el bressol de 

CURS DE MONITOR DE TEMPS LLIURE A ALGAIDA
organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida i È-Temps Lliure

Caps de setmana del 31 de maig al 30 de juny
Formació Presencial (101 h) + 

+ Formació a distància (49 h) + 
+ Formació pràctica (160 h)

Preu: 
305,00 €; residents a Algaida: 295,00 €

Requisits: 
Haver fet els 18 anys o complir-los durant la realització 

de l’etapa teòrica; no estar inscrit en el registre central de delinqüents 
sexuals i estar en possessió del títol de graduat escolar 

o equivalent acadèmic.

Podeu demanar més informació a: 
e.formacio.e@gmail.com o als telèfons 611 088 511 / 611 040 269

Places Limitades


