MAIG

DIMECRES, 1

•Objectiu
•16.30

h. X Milla d’Algaida 2019.

1000. Cursa Popular Solidària. Diada esportiva amb la competició i
activitats per a tota la família. Preu d’inscripció: 1,00 € a benefici de la Fundació
Aldaba. Organitzada per l’Ajuntament
d’Algaida amb la col·laboració d’entitats,
empreses i associacions. Programes a
part.

DIJOUS, 2

h. CICLE DE CONFERÈNCIES
•UOM,
•20.00
Universitat Oberta per a Majors.

de la música clàssica en imatges, a càrrec
del Sr. Xavier Jiménez, professor del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB. Organitzat per la
UIB i l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori
del casal Pere Capellà. Programes a part.

DIVENDRES, 10

DE MÚSICA. Confe•rència:
•20.00La h.veuMES
de les gàrgoles a càrrec

de Xavier Gelabert. Amb motiu de l’estrena mundial de l’obra de Xavier Gelabert, encàrrec de la Banda de Música
d’Algaida, el compositor ens parlarà dels
seus processos creatius. Amb la intervenció de Xavier Gelabert i Andreu Julià.
Acte inclòs dins el Mes de Música a Algaida 2019, Quinzè cicle de Concerts, orga-

des del 1931 fins al 1942. Organitzat per
la Delegació d’Algaida de l’Obra Cultural.
Al local de l’OCB d’Algaida.

DISSABTE, 11

••

De 09.00 a 13.30 h. Primer Aniversari Mercat Itinerant «Dissabtes de
PAM a PAM».

••

10.30 h. Taller per a infants Saps
quin comerços hi ha a Algaida? i actuació
musical a càrrec d’Uptown Radio. Organitzat pels ajuntaments de Porreres, Algaida i Montuïri amb la col·laboració de
l’IDI (Institut d’Innovació Empresarial de
les Illes Balears). A la placeta de l’església.

DIUMENGE, 12

Conferència: I això d’on surt? L’origen
sorprenent d’alguns objectes quotidians,
a càrrec del Dr. Llorenç Valverde, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB. Organitzat per la UIB i l’Ajuntament d’Algaida.
A l’auditori del casal Pere Capellà. Programes a part.

•Sencelles-Costitx.
•09.00 h. RutaEn arqueològica
col·laboració
de l’OCB de Sencelles, que faran
de guies, visita dels jaciments:
cova del Camp del Bisbe, ta-

necessitades del municipi. Acció organitzada per la Regidoria de Serveis Socials i Benestar i la Regidoria d’Educació i Cultura de l’Ajuntament d’Algaida.
• Berenada solidària, venda de coques
i begudes a càrrec d’Algaida Solidari. La recaptació anirà destinada a la
Fundació Campaner, entitat solidària
que lluita per eradicar la Noma, malaltia infantil que afecta els infants amb
problemes de desnutrició en els racons més pobres del planeta, especialment a l’Àfrica, i els mutila el rostre.
www.fundaciocampaner.com.
• Tallers infantils.
• A les 18.00 h. Espectacle: Bibliomòbil
del Circ Bover. La Bibliomòbil, un carro
en forma de biblioteca mòbil, arriba a
la plaça d’Algaida amb una llibreria atapeïda de llibres i dos entranyables personatges que introduiran els infants
dins un món de fantasia i coneixement.
Per a tots els públics, especialment
per a infants de 3 a 12 anys. Durada:
60 minuts. Organitzat per l’Ajunta-

DIJOUS, 16

••

17.30 h. FESTA DEL LLIBRE. Presentació del llibre-conte La Princesa de Mallorca de Maria Coloma Mairata. Una princesa lliure que en comptes de casar-se
decideix complir el seu somni de pilotar
avions. Edició bilingüe en català i anglès
per Edicions Talaiot. Destinat al públic infantil a partir de 8 anys. Oberta a tothom.
Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. A
l’auditori del casal Pere Capellà.
h. CICLE DE CONFERÈNCIES
•UOM,
•20.00
Universitat Oberta per a Majors.

Conferència Atalaiant des de l’espai: Mallorca a vista de satèl·lit a càrrec del Sr.
Joan Bauzà, professor del Departament
de Geografia de la UIB. Organitzat per la
UIB i l’Ajuntament d’Algaida. Hi haurà un
servei gratuït de bus. A can Lluís, a Pina.
Programes a part.

DIVENDRES, 17

••18.00 h. 21è Festival Internacional

de Teresetes El mundo de Dondo,
companyia Julia Sigliano i Manuel
Mansilla. L’obra és un
recorregut profund,
sensible i sincer per
les pregun-

DIVENDRES, 3

••De 17.30 a 21.00 h. Donació de
Sang al Bus de la Fundació Banc de Sang i
Teixits de les Illes Balears. A Plaça.

••

17.30 h. Taller de defensa personal dirigit a joves majors de 12 anys. El
cap de seguretat dels jutjats de Palma,
José Antonio Nieto, planta cara a la violència de gènere. Aquest taller compta
amb l’aprovació de la Federació Balear
de Lluita. Activitat gratuita. Inscripcions
al correu electrònic: cjalgaida@gmail.
com. Organitzat pel Casal dels Joves. A
la sala polivalent des Porrassar.

••

17.00 h. Tallers en família 2: Experimentam amb la cuina saludable. A càrrec
de Laura Concolino. Per a famílies amb
infants de 0/3 anys. Informació i inscripcions a l’Escoleta Municipal. Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. A l’Escoleta Municipal Flor de Murta.

DIJOUS, 9

h. CICLE DE CONFERÈNCIES
•UOM,
•20.00
Universitat Oberta per a Majors.

Conferència: Bach, Mozart, Txaikovski...,
i el cinema. Un recorregut per la història

••

16.00 h. Taller de confecció de Curriculum Vitae i recerca de feina. Activitat gratuita dirigida a joves majors de
16 anys. Inscripcions al correu electrònic
cjalgaida@gmail.com. Organitzat pel Casal dels Joves i Orientació Laboral de la
Mancomunitat del Pla de Mallorca. Al casal Pere Capellà.

••

18.00 h. Inauguració de l’exposició
Jardí secret. Obres de pintura de les artistes: Mariaimare (Catalina Barceló i Maria Servera), Torres-Canet, Monica Areilza i fotografia de Neus Pastor. Romandrà
oberta fins divendres 31 de maig, amb
visita prèviament concertada al telèfon
644 395 820. Organitzada per Pepa Arts
Projects. A la galeria Pepa Arts Projects.
h. Sopar Jove i Festival d’Eu•rovisió.
•19.00Activitat
gratuïta dirigida a jo-

ves a partir de 12 anys (nascuts 2007).
Inscripcions al cjalgaida@ajalgaida.net
abans de dijous 16 de maig. Al Casal dels
Joves d’Algaida.

DIUMENGE, 19

h. Mural participatiu ALGAI•DA,•11.00
MUNICIPI EDUCADOR. Entre tots

pintarem un mural al Parc Infantil de
Pina. Activitat gratuïta oberta a tothom.
Organitzat per l’Ajuntament
d’Algaida. Al Parc Infantil de Pina.

DISSABTE, 4

DIMARTS, 7

gaida. Al Parc Infantil des Porrassar, entrada per sa Farinera.

h. MES
•DE•19.30
MÚSICA. Con-

ment d’Algaida i patrocinat
pel CACIM del Departament
de Cultura, Patrimoni i Esports del
Consell de Mallorca.

nitzat per la Banda de Música d’Algaida
amb el patrocini d’empreses i comerços
d’Algaida i de l’Ajuntament d’Algaida. A
l’auditori del casal Pere Capellà. Programes a part.

••21.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Presen-

tació del llibre Mossèn Bartomeu Oliver
de Sencelles. L’autèntic militant en defensa de la Cultura, a càrrec de Joan Florit i
Horrach i Joan Colom i Ramis, editat per
la Delegació de Sencelles de l’Obra Cultural Balear. Bartomeu Oliver i Amengual
fou un capellà i mestre senceller molt
compromès amb la cultura catalana durant la postguerra. Exercí la seva tasca
docent a les escoles públiques d’Algaida

laiot de Son Fred, santuari
de Son Corró, poblat de navetes es Turassot, talaiot de Binifat i talaiots de Can Xim. Cadascú ha de dur berenar i aigua. Tornada a Algaida abans de
dinar. Partida de Plaça a les 9.00 h en cotxes particulars. Organitzat per la Delegació d’Algaida de l’Obra Cultural Balear.

••

A partir de les 17.30 h. FESTA
DEL LLIBRE.
• Tradicional venda de llibres en català
a càrrec de la Delegació d’Algaida de
l’Obra Cultural Balear.
• Intercanvi solidari. A la paradeta de
la Biblioteca Municipal, es farà l’intercanvi d’un litre d’oli o de llet per un llibre donat per l’Ajuntament d’Algaida.
L’oli i la llet es destinarà a les famílies

Diada organitzada conjuntament per
la Delegació d’Algaida de l’Obra Cultural
Balear, Algaida Solidària, l’Associació de
famílies Panxes Roges, l’Associació de Mares i Pares del CEIP Pare B. Pou, la Biblioteca Municipal i el Casal dels joves. A Plaça.
MES DE MÚSICA. Concert
•a càrrec
•19.30deh.Maria
Assumpció Janer, arpa

i Vicent Bas Ibáñez, saxòfon. Aquest duo
uneix tradició i avantguarda i ofereix un
punt de vista innovador i sonor d’unes
composicions musicals molt conegudes.
Acte inclòs dins el Mes de Música a Algaida 2019, Quinzè cicle de Concerts, organitzat per la Banda de Música d’Algaida
amb el patrocini d’empreses i comerços
d’Algaida i de l’Ajuntament d’Algaida. A
l’església d’Algaida. Programes a part.

tes que
els nens es
fan sobre el
que significa néixer i créixer. Durada:
60 m. Edat: Públic familiar a partir de 2 anys. Espectacle gratuït. Dins el marc del 21è Festival
Internacional de Teresetes de Mallorca.
Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. A la placeta de l’església.

DISSABTE, 18

••

11.00 h. Mural participatiu ALGAIDA, MUNICIPI EDUCADOR. Entre tots
pintarem gran mural al Parc Infantil des
Porrassar. Activitat gratuïta oberta a tothom. Organitzat per l’Ajuntament d’Al-

cert de la Banda
de Música d’Algaida. Estrena de
La veu de les gàrgoles. La Banda de
Música
d’Algaida
presenta una obra expressament encarregada l’any 2017 al compositor Xavier Gelabert amb el
doble objectiu que la composició
abastàs tot un concert i que es basàs en
l’edifici de l’església parroquial, lloc on
habitualment la Banda de Música hi interpreta els concerts. Podrem escoltar
el resultat de tots aquests anys de feina amb una proposta musical contemporània que no deixarà ningú indiferent.
Acte inclòs dins el Mes de Música a Algaida 2019, Quinzè cicle de Concerts, organitzat per la Banda de Música d’Algaida
amb el patrocini d’empreses i comerços
d’Algaida i de l’Ajuntament d’Algaida. A
l’església. Programes a part.

DIJOUS, 23

h. CICLE DE CONFERÈNCIES
•UOM,
•20.00
Universitat Oberta per a Majors.

Conferència Homes i dones, memòria
del que és comú i identitat a càrrec de
la Sra. M. Pilar Riera, professora del Departament de Filosofia i Treball Social
de la UIB. Organitzat per la UIB i l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori del casal
Pere Capellà. Programes a part.

DISSABTE, 25

h. IV Cursa dels Cinc Cims
•Trail•9.00
Randa. Copa Balear de Curses per
Muntanya 2019 mitja distància. Sortida
a les 9.00 h. Té un recorregut de 20.00
Km de distància. Organitzada pel Club
Trotadors d’Algaida amb col·laboració
de l’Ajuntament d’Algaida. Programes
a part.

DIUMENGE, 26

h. Missa a l’església de la
•Pau•18.00
de Castellitx.
h. Concert de Primavera
•de•18.30
l’Orfeó de Castellitx. A l’església de
Castellitx.

DIJOUS, 30

h. CICLE DE CONFERÈNCIES
•UOM,
•20.00
Universitat Oberta per a Majors.

Conferència Què és l’arquitectura?
Aprendre a relacionar-se amb l’espai
a càrrec de la Dra. Magdalena Jaume,
professora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la
UIB. Organitzat per la UIB i l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori del casal
Pere Capellà. Programes a part.

DIVENDRES, 31

h. MES DE MÚSICA. Con•cert•20.00
Quartet de Saxòfons. Jorge Julio

González, saxòfon soprano; Rodrigo
Belga, saxòfon alt; Simone Bellagamba,
saxòfon tenor i Martín Gorospe, saxòfon baríton. Els formants, procedents
d’Argentina, Itàlia, Cuba i Espanya, interpreten un repertori ple d’energia
i sentiment. Acte inclòs dins el Mes
de Música a Algaida 2019, Quinzè cicle de Concerts, organitzat per la Banda de Música d’Algaida amb el patrocini d’empreses i comerços d’Algaida i de
l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori del
casal Pere Capellà. Programes a part.

JUNY
DISSABTE, 1

••18.00

h. Teatre: La rateta que...

que... l’escaleta. Actuació dels alumnes
del taller de teatre AlgaidArts. Qui més,
qui menys, tothom coneix el conte de La
rateta que escombrava l’escaleta. Aquest
cop, però, us en proposam la nostra versió del conte clàssic de la rateta, una versió tendra i divertida. No
cal molta imaginació per saber el
que pot arribar a passar.
A
càrrec
dels alumnes d’infantil i 6è
de primària. Organitzat per
l’associació
AlgaidArts.
A l’auditori del casal
Pere Capellà.

••20.00

En el marc de la fira es donarà a conèixer el guanyador de la Campanya
de Primavera #jocompralmeupoble impulsada per la regidoria Promoció Econòmica juntament amb l’Associació de
Comerç i Empresa del municipi. Programes a part.

••De les 10.00 h a les 22.00 h.

Diada de la Música. 3 escenaris: Plaça d’Algaida, Placeta de l’església i casal Pere Capellà. Diada organitzada
per l’associació AlgaidArts, amb la col·
laboració de l’Ajuntament d’Algaida,
on hi intervendran músics i artistes del
municipi. Per a tots els públics. Per

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’Algaida amb
el patrocini d’empreses i comerços
d’Algaida i de l’Ajuntament d’Algaida. A l’església. Programes a part.

durant tot el mes de maig
• Campanya de Primavera. Durant

a
participar-hi
podeu
contactar amb info@algaidarts.com. Programes
a part.

••A partir de les 19.00 h. VIII
Fira d’artesania a Algaida. Fira d’Artesania amb venda i promoció de productes artesans i agroalimentaris. Espai
de productes reciclats i ecològics, mostra i venda de productes reciclats, reutilitzats i ecològics. Programes a part.

DIUMENGE, 2

••De 10.00 a 14.00 h. SURT A FER

MAIG a la fira d’empreses, comerç i
estoc. A la placeta de l’església. Organitzada per l’Associació de comerç i
empresa amb col·laboració de l’Ajuntament.

••De

DIMARTS, 7

17.00 a 19.00 h. Taller 3.

Canta’m un conte, a càrrec de Lara
Ibàñez. Dirigit a famílies amb infants
de 0/3 anys. Més informació i inscripcions a l’Escoleta Municipal. Organitzat
per l’Ajuntament d’Algaida. A l’Escoleta Flor de Murta.

DIUMENGE, 9

••

19.30 h. MES DE MÚSICA. Concert de Mariaina Duo. De la mà de
Pere Sansó a la flauta i de Manel

de primavera

Algaida, Pina i Randa · Maig - Juny, 2019

h.

Teatre: De pel·
lícula.
Actuació
dels alumnes del
taller de teatre AlgaidArts. Mentre roden una pel·lícula, van
passant diferents persones per la sala de maquillatge on es poden crear confusions entre la vida i els assajos, els
problemes reals i la ficció́ . A
càrrec dels alumnes de 8
a 13 anys. Organitzat per
l’associació AlgaidArts.
A l’auditori del casal Pere
Capellà.

agenda

el mes de maig comprar i consumir
a Algaida, Pina i Randa té premi. El
sorteig es farà dia 2 juny, durant la
celebració de la fira d’empreses, comerç i estoc. Organitzada per l’Associació de comerç i empresa amb
col·laboració de l’Ajuntament. Programes a part.

• EXPOSICIÓ itinerant: Apropa’t a la
meva realitat. Organitzada per l’Associació Espanyola contra el Càncer.
Al Centre de Salut d’Algaida.
• FESTA DEL LLIBRE. Mercadet Soli-

dari a la biblioteca de llibres de segona mà (exemplars procedents de
llibres retirats de la Biblioteca Municipal i de donacions). La recaptació
anirà destinada a la Fundació Campaner, entitat solidària que lluita per
eradicar la Noma. www.fundaciocampaner.com. A la Biblioteca Municipal, de dimarts a divendres de
16.00 a 19.30 h i dissabtes de 10.00
a 13.00 h.

Editada per l’Ajuntament d’Algaida, abril de 2019.
Dibuixos de J. A.

