
DIMARTS. 16 D'OCTUBRE
• 17.45 h. Contacontes: %ondalles, rondalles, rondalles, de CMn.
i^yílcover a càrrec de Nou Vents Teatre. Dirigit a infants a partir de
3 anys. Organitzat per la Biblioteca municipal d'Algaida i patrocinat
pel Centre Coordinador de Biblioteques del Consell de Mallorca. Es
prega puntualitat. Una vegada començada l'activitat no es podrà en¬
trar dins la sala. A l'auditori del casal Pere Capellà.

"El viatger G., malgrat ser un poc estranger (!), també en sap molt,
de rondalles. I quan obre la seva maleta, li surten rondalles de per
tot: llibres i dibuixos, músiques i cançons, personatges... A veure si
amb tot això no es farà un embolic i veurem n'Espardenyeta cer¬
cant la flor romanial!"

DIJOUS, 18 D'DCTUBRE
• 17.45 h. Contacontes Sstrelletes a càrrec de Terese-
tes Migjorn. Espectacle que combina teatre de tere-
setes, figures i objectes, clown i il·lusionisme. Una
invitació a la fantasia que sorgeix de papers, carto¬
lines, draps de colors, juguetes i objectes familiars.
Per a infants fins a 7 anys. Organitzat per la Biblio¬
tecamunicipal d'Algaida i patrocinat pel Centre Co¬
ordinador de Biblioteques del Consell de Mallorca.

Es prega puntualitat. Una vegada començada l'activi¬
tat no es podrà entrar dins la sala. A l'auditori del casal

Pere Capellà.

DIVENDRES, 19 D'OCTUBRE
• 21.00 h. Presentació del llibre Taradise ofl^ve o Villa imagi¬
nada. (JMúsica i turisme a la <JMallorca des anys 60 (Documen-

DIMECRES, 24 D'OCTUBRE
• 20.30 h. Xerrada sobre el projecte de beques de formació a infants i
joves de CiudadAntigua (Nicaragua) a càrrec de Catalina Sòcies i Antò¬
nia Rosselló del Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat i amb la par¬
ticipació dels becaris Catalina Ma Fullana i Francesc Ramis Oliver (Beca
2012 del Programa d'estudi de formació de Postgrau de Cooperació per al
Desenvolupament de la UIB) i de Gil Garau Jaume (Beca 2012 de Coope¬
ració de l'Agermanament Algaida-Ciudad Antigua de l'Ajuntament d'Al¬
gaida. Obert a tothom. A l'auditori del casal Pere Capellà.

DIUMENGE, 4 DE NOVEMBRE
• 10.00 h. I Cursa Local Infantil per a nins i nines de 5 a 14 anys. Or¬
ganitzada per Algalia Esport (Escoleta d'Atletisme d'Algaida) amb la col-
laboració de l'Ajuntament d'Algaida. Programes a part.

• 10.30 h.V Cursa popular Fira d'Algaida 2012. Organitzada per l'Ajun¬
tament d'Algaida amb la col·laboració de corredors i corredores del munici¬
pi d'Algaida. Programes apart.

Consell de
íM Mallorca

■ Vicepresidència de Cultura
Patrimoni i Esports

www,ajalgaida,net
Fotografia de la portada de Jaume Joan Pericàs Oliver

Impressió: BAHIA, Industria gráfica
D.L.iPM 0915-2012

Ajuntament d'Algaida

• 9.30 h. Pujada a Cura a peu per Castellitx i Albenya. Concentració a
les 9.15 h a sa Plaça d'Algaida i sortida a les 9.30 h. Dinar de paella per a tot¬
hom. El preu del tiquet serà de 9,00 €. El tiquet inclou: paella, vi i aigua, en¬
saimada i fruita. Informació i inscripcions a les Oficines Municipals de la
Casa de la Vila fins divendres dia 19 d'octubre.

DIUMENGE, 21 OCTUBRE

ta Balear, 2012) de Francesc Vicens, musicòleg, a càrrec d'Antoni Mu¬
let, músic i director de l'Orfeó Castellitx, i de l'historiador Pere Fulla¬
na Puigserver. A l'auditori del casal Pere Capellà.

«Taradise ofl^ve o l'illa imaginada és un es-
tudi de cas de com la cultura popular dels anys
seixanta va contribuir a posicionar diferents
grups de joves en el món. Aquest treball no és
tan sols una mirada a la història de la música

popular illenca, no és només un inventari d'ar-
Músíh i turisme a la Mallom dels anys 60 tiSteS 1 eStÍls, sinó també de circumstàncies so-

i ciáis, ideologies, esdeveniments històrics i de-
■ senvolupaments tecnològics que varen interac-
, tuar amb la música per donar-hi rellevància.

Cançons, conjunts, sales de festes, «pr, ma-
*' tinals, segells discogràfics, pel·lícules o festivals

musicals s'incorporaren a la societat mallorqui-
'

na per construir una nova manera de ser adoles¬
cent. En aquest llibre observam com la música de factura illenca va codificar trets
imaginaris d'una Mallorca inventada, va aglutinar valors de la identitat juvenil, va
representar l'impacte rurístic, va esdevenir un estàndard de les cançons promoci-
onals i va exemplificar el fenomen de les versions.» El llibre, amb 40 pàgines de
fotografies, ve acompanyat d'un CD amb 30 temes musicals. Més informació so¬
bre el llibre i l'autor a www.Jrancescvicens.com/'Blog/Taginas/TSloyetatParadiseo-
flove.aspx



Fira d'Algaida 2012
PROGRAMA D'ACTES
Del 6 d'octubre al 4 de novembre

DISSABTE, 6 D'OCTUBRE
• De les 20.00 a les 00.00 h. III Rutapa Algai¬
da. 1 tapa -I- 1 canya o refresc: 2,00 €; 1 tapa: 1,50
€. Programes a part.

Organitzada per: Cafeteria s'Acadèmia, Cafeteria
Ca n'Esteve, Cafeteria Ca na Maiolina, Cafeteria
Can Maví, Cafè de sa Plaça, Cafè d'Es Poble, Bar
restaurant Sa Raval, Bar restaurant Es Repic, Ca¬
feteria Can Sant i Cafè Suc. Amb la col·laboració
de: Vins Amengual, Embotits Bartomeu Roig,
Carnisseria xarcuteria Ca na Bel, Clip Disseny
Impremta, Joan Pocoví, S. A., Carnisseria xarcu¬
teria Can Jordi, Carnisseria xarcuteria Can Justi,
Vins Can Majoral, Vins Oliver Moragues, Super¬
mercat Pròxim, Can Rapinya, Supermercat Spar,
Olis Treurer i Ajuntament d'Algaida.

DIUMENGE, 7 D'OCTUBRE
• 18.00 h . 2n Concurs-demostració de coques
dolces i salades. Preu del tast: 2,00 €. La re¬

captació anirà destinada a Càritas i ai Projecte
d'agermanament d'Algaida amb Ciudad Anti¬
gua. Organitzat per l'Associació de laGent Gran
d'Algaida, Pina i Randa amb la col·laboració de

l'Ajuntament d'Algaida i Vins Amengual. A la
placeta de l'església. En cas de mal temps, el con¬
curs es farà al primer pis del casal Pere Capellà.

DILLUNS, 8 D'OCTUBRE
• Inici de la VII Mostra de Cuina als Restau¬

rants d'Algaida, Pina i Randa. Del 8 al 14 d'oc¬
tubre de 2012. Reserva telefònica directament als
restaurants de la mostra. Programes a part.

DIMARTS, 9 D'OCTUBRE
• 19.00 h. Xerrada-col·loqui sobre els drets
dels consumidors Consum t'escolta. A càrrec
de Francisco Valero Mallea, cap del Servei de
Relacions Institucionals i Participació de la Di¬
recció General de Salut Pública i Consum del
Govern de les Illes Balears. Oberta a tothom. A
l'auditori del casal Pere Capellà.

DIMECRES, 10 D'OCTUBRE
• 17.45 h. Contacontes: Contes amb plastili¬
na a càrrec de Cati Baobab: Tarem la Truixa

Tiunilda enplastilina. Dirigit a infants de 4 a 10
anys. Places limitades. Inscripcions prèvies a la
Biblioteca d'Algaida fins a les 17.30 h del dia de
l'activitat. Organitzat per la Biblioteca munici¬
pal d'Algaida i patrocinat pel Centre Coordina¬
dor de Biblioteques del Consell de Mallorca. Al
casal Pere Capellà.

DIJOUS, U D'OCTUBRE
* De les 20.00 a les 00.00 h. III Rutapa Algai¬
da. Programes a part.

DIVENDRES, 12 D'OCTUBRE
• A partir de les 17.30 h.Mostra d'activitats es¬

portives. Shoivclasses amb demostracions ober¬
tes a tothom que hi vulgui participar a càrrec de
monitors especialitzats. Organitzada per Alga¬
lia Esport amb la col·laboració de l'Ajuntament
d'Algaida. A Plaça.
17.30 h. Showclasse de CXworx. Places limita¬
des. Les persones participants han de dur roba
adequada. Durada: 30 minuts.

El CXworx és una nova forma d'enfortir i tonifi¬
car el core (abdominals, giutis i esquena). Segueix
les darreres tendències d'entrenament funcional
i es basa en uns exercicis molt dinàmics i efectius

que constitueixen tot un repte físic i mental.
18.00 h. Showclasse d'AFG (Acondicionament
Físic General). Per a totes les edats. Les persones
participants han de dur roba adequada. Dura¬
da: 45 minuts

L'AFG és una activitat molt dinàmica que cerca
la tonificació integral del cos mitjançant un com¬
plet sistema d'entrenament que combina inter¬
vals d'exercicis aeròbics i exercicis musculars. Es
fa servir materials gimnàstics diversos i reforça
tots els grups musculars, tant els superiors (bra¬
ços, pectorals, abdominals...) com els inferiors
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(cames, glutis), alhora que reforça la psicomo-
tricitat i l'equilibri.

• 18.45 h. Showclasse de Zumba. Les perso¬
nes participants, han de dur roba adequada.
Durada: 45 minuts.

La Zumba consisteix en una activitat cardi¬
ovascular que combina exercicis de tonifica¬
ció amb passos de balls llatins. Les coreografi¬
es estan basades en passos senzills i repetitius i,
en conseqüència, són molt fàcils de seguir i no
cal una preparació física en concret. La Zumba
permet tonificar, elevar les pulsacions, cremar
calories i passar una estona divertida. El pro¬
grama de Zumba dóna com a resultat una ses¬
sió d'entrenament fàcil i, com ja hem apuntat,
divertit i indicat per a tothom, fins i tot per a
totes aquelles persones que mai han practicat
cap tipus de ball.

• Fira tradicional. A Plaça i carrers adjacents.
• Punt Algaida. Mostra de productes i arte¬
sania dels comerços del municipi. A Plaça i
carrers dels voltants.

• Mostra de vehicles. Al carrer Pare B. Pou.

• Mostra de cotxes i vehicles antics a càrrec
de l'Associació d'Amics dels vehicles clàssics
i antics d'Algaida, Pina i Randa. Al carrer de
s'Aigua.

• Mostra de ComerçJust i Iniciatives de Co¬
operació. Mostra d iniciatives humanitàri¬
es, culturals i de prot tcció del medi ambient.
Exposició i venda d i productes alternatius,
artesanals i per a un ( :onsum responsable.

• Mostra d'animals..U carrer de sa Farinera

i davant la cooperati va.

• Exposició perman^t de fotografies. Or¬
ganitzada per l'Agrupació Fotogràfica d'Al¬
gaida. Al casal Pere Capellà. Pàgina web de
l'Agrupació: wwiv.ajalgaida.cat.

• De 11.00 a 12.30 |. Demostració ^.Agi-
lity. Exercici d'obed^ncia i coordinació, cer¬
ca i rastreig amb 8 c^s. Concurs de dibuix
per a infants entre 4 i 11 anys per a què di¬
buixin la seva mascoja. Els tres dibuixos gua¬
nyadors tendrán un |remi. Organitzat per la
botiga d'animals, complements i alimentació
per a mascotes Aus í Cans (Algaida) amb la
col·laboració de K-9|Centro de Adiestrami¬
ento y Residencia CaSiina (Campos) i l'Ajun¬
tament d'Algaida. Ala finca de davant la Co¬
operativa Alpira. I

• De les 11.00 a Les 13.00 h, emissió en di¬
recte del Progranm Especial Eira d'Al¬
gaida 2012 de Titpieta Ràdio, emissora
municipal d'Algaida. El podreu escoltar
al 108FM i a través d'Internet a l'adreça
www.titoieta.cat. |

• 17.00 h. Espectacle de titelles i clown El
drac i la princesa, adaptació teatral de la lle¬
genda de SantJordi. Dirigit a un públic fami¬
liar i especialment a un públic infantil a par¬
tir de 3 anys. Al casal Pere Capellà. Durada:
50 minuts. Acte organitzat per la Regidoría
d'Educació i Cultural de l'Ajuntament d'Al¬
gaida i patrocinat per Cultura en Xarxa del
Consell de Mallorca.

cultura en H ^
xarxa w

• 18.00 h. Concert de l'Orfeó Castellitx. A

l'església d'Algaida.

El drac i la
princesa


