
DISSABTE, 19
21.30 h. FESTA DEL LLI¬

BRE. Presentació del llibre
Esterrossant a peu. Antologia

poètica de Jaume Serra Adrover
(Documenta Balear, 2010). Pau Vadell

presentarà aquest recull de poesies de
Mn. Jaume Serra, rector d'Algaida, edi¬
tat dins la col·lecció Magatzem Can Toni.
A l'auditori del casal Pere Capellà.

Consell de Mallorca. Programes a part. A
l'església d'Algaida.

DISSABTE, 12 ■■■
20.30 h. Mes musical a Algaida. Con¬

cert del Trio Barroc. Organitzat per
l'Associació de la Banda de Música

d'Algaida, l'Ajuntament d'Algaida i el
Consell de Mallorca. Programes a part.
A l'església d'Algaida.

DIMARTS,1S■■■■
18.00 h. Concert-audició de final de

curs dels alumnes de l'Escola Muni¬

cipal de Música d'Algaida. Organitzat
per l'EMMA. Hi estau tots convidats. A
l'església d'Algaida.

DIUMENGE,20■■■
19.00 h. Concert Els Ministrils es

presenten. Activitat lúdica i pedagògi¬
ca que combina un concert amb l'expli¬
cació de la historia, l'evolució, els instru¬
ments i les funcions d'aquesta formació
protocol·lària, símbol institucional del
Consell de Mallorca. Organitzat per l'Es¬
cola Municipal de Música d'Algaida amb
la col·laboració de Cultura en Xarxa del

Departament de Cultura i Patrimoni del
Consell de Mallorca. A l'auditori del ca¬
sal Pere Capellà.
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18.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Conta-
contes de na Maria BImbolles, especi¬
alment adreçat als infants de 3 a 5 anys.
Durada: 45 minuts. Organitzat per la Bi¬
blioteca municipal d'Algaida amb el pa¬
trocini de la Xarxa de Biblioteques de

Mallorca del Departament de
Cultura i Patrimoni del Consell
de Mallorca. A l'auditori del casal
Pere Capellà.

DISSABTE, IS ■■
De les 10.00 a les 13.00 h. FESTA

DEL LLIBRE. Jornada de portes ober¬
tes a la Biblioteca. Totes les persones
que utilitzin el servei de préstec de la
Biblioteca Municipal se'ls obsequiarà
amb un llibre.

DIUMENGE,16U
18.00 h. Espectacle de teresetes Món

nan a càrrec de la companyia Teatre tra¬
dicional de marionetes Toni Zafra (Cata¬
lunya). Mon nan és un espectacle que fa
referència al món bohemi del circ, la fan¬
tasia i les varietats. Dins del marc del 12è
Festival Internacional de Teresetes de
Mallorca. Per a tots els públics. Durada:
50 minuts. Activitat gratuïta organitza¬
da per l'Ajuntament d'Algaida. A l'audito¬
ri del casal Pere Capellà.

I FESTA DEL LLIBRE I



19-00 h. Concert de Primavera de l'Or¬
feó Casteílitx. A l'església de la Pau de
Castellitx.

zat per l'Ajuntament d'Algaida amb la col-
laboració de Cultura en Xarxa del Departa¬
ment de Cultura i Patrimoni dei Consell de
Mallorca. A Plaça.

21.00 H. FESTA DEL LLIBRE. Presentació
del llibre He jugat amb els llops de Gabriel
JanerManila (La Galera, 2010), 36è Premi Joa¬
quim Ruyra de Narrativa Juvenil 2009. A l'au¬
ditori del casal Pere Capellà.

DIUMENGE,23 ■■■
20.00 h. Mes musical a Algaida, Concert

del Duo Tritó. Organitzat per l'Associació
de la Banda de Música d'Algaida, l'Ajun¬
tament d'Algaida i el Consell de Mallorca.
Programes a part. A l'església d'Algaida.

DIJOUS, 20 i
18.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Contacontes:

La hiena i el conill (conte d'Àfrica) a càrrec de
la Fundació Kairós. Durada: 60 minuts. Per a
tots els públics. Organitzat per la Biblioteca
municipal amb el patrocini de la Xarxa de
Biblioteques de Mallorca del Departament
de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallor¬
ca. A l'auditori del casal Pere Capellà.

DIVENDRES,21 i
21.00 h. Conferència: La transcendèn¬

cia de la donació de sang als municipis. Al¬
gaida, a càrrec del Dr. Josep Muncunill,
gerent de la Fundació Banc de Sang i Tei¬
xits de les illes Balears. A l'auditori dei ca¬
sal Pere Capellà.

dissabte,22mmmm
A partir de les 17.00. FESTA DEL LLIBRE.

Stand Els Glosadors de Mallorca. Ac¬
tivitat per a tots els nins i nines. Organit-

DIJOUS, 27
18.00 h. FESTA DEL LLiBRE. Contacontes:

La capsamàgica d'Andersen a càrrec d'Anto¬
ni Rubio. Durada: 60 minuts. Per a tots els

públics. Organitzat per la Biblioteca muni¬
cipal d'Algaida amb ei patrocini de la Xar¬
xa de Biblioteques de Mallorca del Departa¬
ment de Cultura i Patrimoni del Consell de
Mallorca. A l'auditori del casal Pere Capellà.

DIVENDRES,28■■■
21.30 h. FESTA DEL LLiBRE. Presenta¬

ció del llibre de Margalida Capellà Do¬
nes republicanes. Memòria de la Guerra Civil
a Mallorca 1936-1939 (Ed. Lleonard Munta¬
ner). Organitzada per la Delegació d'Algai¬
da de l'Obra Cultu¬
ral Balear. A l'audi- x

tori del casal Pere \
Capellà. \ I

í,

\

JUNYS

DISSABTE, Z9 ■■■
De 17.00 a 21.00 h. Donació extraordi¬

nària de sang a Plaça. Amb el bus espe¬
cialment habilitat per a donacions. Acte
organitzat per l'Ajuntament d'Algaida i la
Fundació Banc de Sang i Teixits de les llies
Balears.

17.00 h.Activitats infantils pera infants
a càrrec del Departament d'Esports, Joven¬
tut i Igualtat del Consell de Mallorca.

DIUMENGE, 30 ■■■
A partir de les 18.00 h. FESTA DEL LLI¬

BRE. Tradicional venda de llibres en ca¬

talà a càrrec de la Delegació d'Algaida de
l'Obra Cultural Balear i venda de llibres edi¬
tats per l'Ajuntament. A Plaça.

20.00 h. Mes musica/ a Algaida. Con¬
cert d'Ai-Mayurqa clàssic. Organit¬
zat per l'Associació de la Banda de Músi¬
ca d'Algaida, l'Ajuntament d'Algaida i ei
Consell de Mallorca. Programes a part. A
l'església d'Algaida.

DISSABTE, S ■■■■
18.00 h. Festa de final de curs de ies

activitats de l'Associació de Persones Ma¬

jors d'Algaida, Pina i Randa. Hi haurà exhi¬
bicions de bali de sala, gimnàstica rítmica i
danses del món. Al pavelló Andreu Trobat.
En acabar hi haurà un berenar per a tot¬
hom. Inscripcions a les oficines municipals
de la Casa de la Vila fins dimecres dia 2 de

juny. Preu del berenar: 3,oo€. Acte organit¬
zat per l'Associació de la Gent Gran d'Algai¬
da, Pina i Randa i l'Ajuntament d'Algaida.

DIUMENGE,6 ■!
18.00 h. Mes musical a Algaida. Concert

de la Banda de Música d'Algaida i la
Banda Jove d'Algaida. Or¬
ganitzat per l'Associació
de ia Banda de Música

d'Algaida, l'Ajunta¬
ment d'Algaida i el


