
Facebook. Organitzat pel Casal dels Joves
d'Algaida. Programes a part.

Zl.OO h. Teatre Negre a càrrec dels
alumnes de l'Escola Municipal de Música
d'Algaida. Preu entrada; 5,00 €. La recap¬
tació va destinada al viatge d'Intercanvi
musical dels alumnes de Conjunt Instru¬
mental de l'EMMA. Venda entrades a les
Oficines Municipals de la Casa de la Vila
fins divendres dia 3 de maig I el mateix dia
de la funció a partir de les 20.00 h. Acte
Inclòs dins la celebració del 25è aniversari
de la EMMA. Obert a tothom. A l'auditori
del casal Pere Capellà.

Diumenge,Z6demaig •••••
10.00 h. II Fira d'oportunitats, amb ofer¬
tes especials de productes I serveis de les
empreses del municipi. Organitzada per
l'Associació de Comerç I Empresa d'Algaida,
Pina I Randa amb el suport de l'Ajuntament
d'Algaida. A la placeta de l'església.

18.30 h. Concert de Primavera de l'Or¬
feó Castellitx. A l'església de la Pau de
Castellitx.

20.00 h. Concert de Piano a càrrec d'Ar¬
nau Mulet Mulet I Gerard Mayans Cam¬
pins, antics alumnes de l'EMMA, I de
Maties Tramullas Saavedra I Rober¬
to Rumenov lllev, alumnes de l'Esco¬
la de Música Mésmúsica de Palma.

Activitat amb motiu del 25è ani¬
versari de l'Escola Municipal de
Música d'Algaida. Al Casal de

Música. Obert a tothom.

Divendres, 31
de maig •••••

20.30 h. Tast de for¬
matges. Iniciació al
tast de formatges de
diferents varietats

a càrrec de Llorenç
Payeras. Activitat or¬
ganitzada per l'As-
soclacló per a la
Cultura Gastro¬

nòmica de les
Illes Balears amb

la col·laboració
de l'Ajuntament
d'Algaida. Pla¬
ces limitades.

Inscripcions a les
Oficines Mu¬

nicipals de la
Casa de la Vila
fins dimarts

dia 28 de maig.
Preu: lo.oo €. Al ca¬

sal Pere Capellà. Progra¬
mes a part.

Î
•v.

Dissabte, l de juny
18.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Lliurament
dels premis del I Concurs de Narració In¬
fantil dels alumnes del CEIP Pare B. Pou. A
l'auditori del casal Pere Capellà. Acte or¬

ganitzat conjuntament pel CEIP Pare B.
Pou I l'Ajuntament d'Algaida. Les obres
guardonades es publicaran a la Col·lecció
Binària, d'accés lliure I gratuït a través de
www.ajalgaida.net.

Diumenge, 2 de juny •••••
18.00 h. Festa de final de curs de les
activitats de l'Associació de Per¬

sones Majors d'Algaida, Pina I
Randa al pavelló Andreu Trobat.
HI haurà exhibicions de ball de
sala, gimnàstica rítmica I dan¬
ses del món. En acabar la de¬
mostració hl haurà un berenar

per a tothom. Inscripcions a les
oficines municipals de la Casa
de la Vila fins dimecres dia 31

de maig. Preu del berenar per a
les persones que participen a
la demostració: gratuït. Preu
per al públic en general: 5,00
€. Una part de la recaptació
es destinarà a l'Agermanament dei puui<=
d'Algaida amb el municipi de Ciudad An¬
tigua, Nicaragua. Acte organitzat per l'As¬
sociació de la Gent Gran d'Algaida, Pina I
Randa I l'Ajuntament d'Algaida.

Dissabte, 8 de juny ••••••••
Diada Rodant pel món. Amb motiu de
la commemoració del Dia Mundial del
Medi Ambient (5 de juny). Catalina Cape¬
llà I Eusebi Colomer són els protagonistes
d'aquesta diada en la qual ens donaran a
conèixer les vivències de l'experiència de
fer la volta en món durant tres anys en
bicicleta. Durant tot el dia, amb xerrades
I activitats dirigides tant a Infants com a
adults, coneixerem els paisatges més es¬
pectaculars del planeta, les diferents cul¬
tures I, sobretot, la Importància de pro¬
moure la cultura I l'ús de la bicicleta com

a mitjà de transport ecològic. Tot plegat
amb la finalitat d'augmentar la qualitat
de vida de les persones I de la comunitat I
fomentar el respecte I la convivència amb
la natura.

10.00 h. Rodant pel món. Xerrada so¬
bre els països del món. Com són les bici¬
cletes a la Xina? Com van vestits a la ín¬
dia? Adreçada a pares, mares I Infants de
335 anys. Durada de la xerrada: 1 h I 30
minuts. Preu: 1,50 €. Places limitades.

11.30 h. Rodant pel món. Com es co¬
munica un mallorquí pel món? Xerrada-
col·loqul que ens ajudarà a conèixer què
mengen a sudamèrica, quina flora I fauna

hl ha a Laos, com són els paisatges dels
Estats Units... Acte adreçat a Infants de 6
a 12 anys. Durada de la xerrada: 1 h I 30
minuts. Preu: 1,50 €. Places limitades.

17.00 h. Rodant pelmón. Xerrada-col-
loqul on els protagonistes ens parlaran de
la seva aventura en general I on ens con¬
taran coses tan curioses com equipar una
bicicleta per viatjar, com adaptar al cos a
l'aventura, etc. Per a joves a partir de 12

anys. Durada de la xerrada: 1 h I 30 mi¬
nuts. Preu: 1,50 €. Places limitades.

20.30 h. Projecció de {'audiovisual:
Rodant pel món, una aventura de 3 anys
amb bicicleta. Seguidament, xerrada a

on podrem viure amb els prota¬
gonistes el seu dia a dia

enregistrat per
ells mateixos I

compartir l'ex-
perlèncla. Dura¬
da de l'audlovlsu-

al: 45 minuts. Preu:
1,5 €. Per a Infants I

adults. Per a les xerrades
us podeu apuntar a les Ofi¬
cines Municipals de la Casa

de la Vila fins divendres dia 7

de juny. Acte organitzat per la Re¬
gidoría d'Educació I el Casal dels

Joves amb la col·laboració de l'AMPA
del Col·legi Públic P. B. Pou I el Col·legi P. B.
Pou. A l'auditori del casal Pere Capellà.

Diumenge, 9 de jjuny •••••
20.00 h. Concert. Mes de Música a Al¬
gaida. Concert dedicat a la poesia cata¬
lana, amb poemes de Blai Bonet, Miquel
Martí I Pol, Joan Brossa, Damià Pons, Mi¬
quel Bauçà, Josep Maria Llompart, Blel
Oliver "Majoral", Bartomeu Rosselló Por-
cel I Guillem d'Efak. Música de Gabriel
Oliver "Torres". Amb les veus de Tomeu

Mestre, Blel Majoral i Maria Rosselló I In¬
terpretació musical a càrrec de Delfí Mu¬
let (guitarra) I el conjunt Making Trio. Or¬
ganitzat per l'Associació de la Banda de
Música d'Algaida amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida. A l'església d'Al¬
gaida. Programes a part.

FESTA
na LLIBRE

Dimecres, IZ»
20.30 h. Reunió infor¬
mativa del procés d'Ager¬
manament Algaida - Ciu¬
dad Antigua (Nicaragua)
sobre les Beques, els Pro¬
jectes que es duen a terme
a l'actualitat I de la visita que
la delegació del Fons Mallor¬
quí de Solidaritat I Cooperació
ha realitzat a Ciudad Antigua.
Oberta a tothom. A l'audltorl
del casal Pere Capellà.

Divendres, 14 •••••••
18.00 h. Concert de final
de curs dels alumnes de
l'Escola Municipal de
Música d'Algaida. Or¬
ganitzat per l'EMMA
amb la col·laboració

del Ajuntament d'Algaida. Hl estau tots
convidats. A la placeta de l'església d'Al¬
gaida.

Dissabte, 15 de juny •••••
Diada Jove. Organitzada pel Casal dels
Joves d'Algaida. Programes a part.

Diumenge, 30 de juny ••••
Pica-pica al Casal dels Joves d'Algaida en
motiu del les vacances d'estiu. L'horari del
Pica pica serà en l'horari habitual d'ober¬
tura del Casal de 16.30 h a 19.30 h.

Del 3 al 31 de maig a la Biblioteca Muni¬
cipal podreu gaudir del Bibliofons. Servei
de Biblioteca mòbil amb llibres, revistes
I pel·lícules relacionades amb la Coope¬
ració I la Solidaritat. Amb la col·laboració
del Fons Mallorquí de Solidaritat I Coope¬
ració.

Cliparts cortesia de FCIT
[h ttp://e tc. usf.edu/clipart/).
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Dijous, 18 d'abril
21.00 h. Xerrada informativa sobre la
nova llei d'educació Impulsada pel minis¬
treWert: Com afecta la LOMCE a l'educació
dels nostres fills I filles? A càrrec de Vicente
Rodrigo, president de la FAPA. Acte organit¬
zat per l'AMPA del CEIP Pare B. Pou d'Algai¬
da. A l'audltorl del casal Pere Capellà.

Dissabte, zo d'abril •••••••
20.30 h. NIT DE CINEMA. Projecció i
col·loqui amb el director mallorquí Toni
Bestard. Es projectarà el documental Una
volta a Mallorca en camell (estrena) del di¬
rector Antoni Bestard. Aquest documental
conta la història I l'aventura del periodista
Miquel Vidal I del pintor Gustau Peñalver
que, a l'any 1964, varen fer una volta per
tots els pobles de Mallorca en camell I la
primera aturada de la volta fou a Algaida.
També es projectaran dues obres més del
director: el curtmetratge Intercanvi —Pre¬
mi Golden Gate del Festival de San Fran¬

cisco (USA), 2013— I El anónimo Caronte,
nominat al Goya al millor curt documen¬
tal l'any 2008. Entrada gratuïta. A l'audltorl
del casal Pere Capellà. Acte organitzat per
l'Ajuntament d'Algaida.

Diumenge, Zl •••
13.00 h. Arribada del
Correllengua 2013 a la
plaça d'Algaida procedent
de MontuïrI en direcció a

Randa. Lectura del mani¬

fest a favor de la llengua
catalana. Acte organit¬

zat per de la Delegació d'Al¬
gaida de l'Obra Cultural Bale¬
ar. A Plaça.

19.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Teatre. Re¬
presentació de l'obra de Pere Capellà
Moix per llebre a càrrec de la companyia
Set I Mig, dirigida per Lourdes Clar. Preu
entrada: 5,00 €. Venda anticipada a les
Oficines Municipals de la Casa de la Vila
fins divendres dia 19 d'abril I, al casal,
el mateix dia de la funció. Moix per lle¬
bre és una peça teatral escrita per Pere
Capellà a principis dels anys cinquanta.
Ambientada a Llucmajor, fa un retrat de
la societat mallorquina de l'època. Mal¬
grat el pas del temps, hl trobam un pa¬
ral·lelisme amb la nostra societat actual:

enveges, gelosies, doblers fàcils, emigra¬
ció, abandó de la nostra llengua... Acte
organitzat per l'Ajuntament d'Algaida. A
l'audltorl del casal Pere Capellà.

Dimarts, Z3 d'abril.
Sant Jordi
De les 16.00 h a les 19.30 h. FESTA
DEL LLIBRE. Jornada de portes obertes a
la Biblioteca. Totes les persones que uti¬
litzin el servei de préstec de la Bibliote¬
ca Municipal seran obsequiades amb un

punt de llibre commemoratiu.

••••••••••Dijous, Z5 d'abril
20.00 h. En el marc de la celebració
de la Diada Internacional de la Dona, ví¬
deo fòrum basat en el curtmetratge: Lui¬
sa no està en casa, de la directora Cella
Rico Clavelllno. El film està produït per Jo¬
sep Amorós I els seus protagonistes són
Asunción Balaguer, Fernando Guillén I
Maria Alfonsa Rosso. Serà presentat per
Meritxel Esquirol Salom (IMAS) I per Pere



Fullana Falconer (Associació d'Homes per ia
igualtat de Gènere, AHIGE). Aquesta és una
activitat oberta a tothom i que convida a
passar una estona agradable i a compartir
una visió interessant i crítica de la vida do¬
mèstica, ia corresponsabiiitat i les acdtuds
d'homes i dones dins ei context de ia pare¬

lla. L'acte organitzat per l'Ajuntament d'Al¬
gaida amb el suport de l'IMAS. A l'auditori
del casal Pere Capellà.

Divendres, 26 d'abril ••••••
Zl.OO h. Conferència-col·loqui La presó:
present - futur - reinserció. HI intervendrán
Jaume Alemany, director-coordinador de la
Pastoral dels distints Centres Penitenciaris
de Mallorca, juntament amb altres mem¬
bres de la Pastoral. Organitzat pel Secretari¬
at de Pastoral Penitenciària. A l'auditori del
casal Pere Capellà.

Dissabte, 27 d'abril ••••••
De les xo.oo h a les i3<oo h. FESTA
DEL LLIBRE. Jornada de portes obertes
a la Biblioteca. Totes les persones que
utilitzin el servei de préstec de la Bibli¬
oteca Municipal seran obsequiadas amb
un punt de llibre commemoratiu.

16.30 h. I Torneig de Futbet, organitzat pel
Casal dels Joves d'Algaida. Obert a tothom,
però especialment dirigits als joves del Mu¬
nicipi. Inscripcions al Casal dels Joves d'Al¬
gaida, en horari d'atenció al públic, a través
del correu electrònic {cjalgaida@gmail.com)
0 a mitjançant Facebook. Els equips hauran
d'estar formats per cinc jugadors. Al pavelló
Andreu Trobat. Programes a part. Més infor¬
mació al Casal dels Joves d'Algaida.

Zl.OO h. FESTA DEL LLIBRE. Presentació
del llibre: Diccionari de partits politics de les
Illes Balears (1900-2008) d'Antoni Marimon
1 Sebastià Serra (Lleonard Muntaner amb la
col·laboració de l'Institut d'Estudis Baleàrics,
2012), a càrrec de Rafel Puigserver, Magda¬
lena Capellà i Llorenç Carrió. Aquesta és una

obra col·lecb'va del Grup d'Estudi de la Cul¬
tura, Societat I Política al Món Actual, dirigi¬
da pels doctors Sebastià Serra i Antoni Ma¬
rimon i coordinada per Magdalena Capellà i
Llorenç Carrió, amb més d'una quarantena
d'investigadors que hi han treballat. L'obra
pretén ser un cens de totes les organitzaci¬
ons politiques a les Illes Balears durant el se¬
gle XX i fins a l'any 2008. L'estudi és un recull
de partits politics, candidatures, coalicions,
grups anarquistes, organitzacions clandesti¬
nes, juvenils i altres tipus d'associacions po¬
litiques. Organitzada per l'Ajuntament d'Al¬
gaida. A l'auditori del casal Pere Capellà.

Diumenge, 28 d'abril •••••••
18.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Teatre infantil i

familiar: Professor Sorpreses, Tintin i els seus
amics. Espectacle on el Professor Sorpreses
farà que tots plegats visquem d'una mane¬
ra molt divertida i participativa les aventu¬
res den Tintin i tots els seus amics. Preu en¬

trades: 4,00 € i abonament per a 3 persones:

9,00 €). Venda entrades a les Oficines Muni¬
cipals de la Casa de la Vila en horari d'Oficina
fins divendres dia 26 d'abril I el mateix dia de
la funció a partir de les 17.30 h. Places limita¬
des. A l'auditori del casal Pere Capellà.

Dimecres, ir de maig
17.00 h. IV Milla d'Algaida ■ Objectiu 1000.
Diada esportiva amb la competició i acb'vitats
per a tota la família. Preinscripcions a www.

ajalgaida.net, a les Oficines Municipals de la
Casa de la Vila, a les oficines d'Algalia Esports,
a la Biblioteca Municipal i al pavelló Andreu
Trobat. Totes les persones preinscrites re¬
bran el regal d'una camiseta commemorati¬
va. Preu de la inscripció: 1,00 €, que s'abona¬
rà a l'hora de recollir el dorsal i la camiseta.

Programa a part.

Dissabte, 4 de maig •••••••••
Excursió de la Gent Gran al castells de Be¬

llver i de Sant Elm. (la sessió). Sortida a les
9.00 h des del lloc de costum. Es visitaran

els castells per després anar a dinar a An¬
dratx. Organitzada per l'Ajuntament d'Algai¬
da amb la col·laboració de l'Associació de
Persones Majors d'Algaida, Pina i Randa.
Inscripcions i més informació a les oficines
de l'Associació de Persones Majors. Preu per

persona: 15,00 €. Programes a part.

ZO.OO h. Concert. Mes de Música a Algai¬
da. Quintet de metall So Brass Quintet for¬
mat per cinc músics de la Banda Musical de
Palma. Organitzat per l'Associació de la Ban¬
da de Música d'Algaida amb la col·laboració
de l'Ajuntament d'Algaida. A l'auditori del
casal Pere Capellà. Programes a part.

••••••••Dimecres, 8 de maig
18.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Contacontes

del desert a càrrec d'Abdu Chiakh i Maria
Rosselló (Associació d'Amics del Poble Sah-
rauí). Per a infants de 4 a lO anys. Durada:
50 minuts. Acte organitzat per la Biblioteca
amb la col·laboració del Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació. Acte gratuït. A l'au¬
ditori del casal Pere Capellà.

Divendres, lo de maig
Zl.OO h. FESTA DEL LLIBRE. Presen¬
tació del llibre Varietats Locals de

les Illes Balears (Document Bale¬
ar, 2013) d'Aina Maria Sòcies Fiol,
a càrrec d'Antoni Garcías "de ses

Cases Noves" i Joan Mas "Collet".
El llibre pretén ser una eina bàsi¬
ca per a la recuperació i conservació
del nostre patrimoni genètic, agronò-
mic i cultural. Acte organitzat per l'Ajunta¬
ment d'Algaida. A l'auditori del casal Pere
Capellà.

Dissabte, 11 demaig •••••••••
Excursió de ia
Gent Gran al

castells de Be¬
llver i de Sant
Elm. (2a ses¬

sió). Sortida a les
9.00 h des del lloc
de costum. Es vi¬

sitaran els cas¬

tells per després
anar a dinar a An¬

dratx. Organitza¬
da per l'Ajuntament
d'Algaida amb la col-
laboració de l'Associ¬
ació de Persones Ma¬

jors d'Algaida, Pina
i Randa. Inscripcions
i més informació a les

oficines de l'Associació

de Persones Majors. Preu
per persona: 15,00 €. Pro¬
grames a part.

De les 16.00

a les 19.00 h.
FESTA DEL LLI¬
BRE. Al pati del
casal Pere Cape¬

llà, Mercadet so¬

lidari de venda de
llibres de segona mà

(exemplars procedents de llibres retirats de
la biblioteca municipal i de donacions de par¬
ticulars). La recaptació de la venda de llibres
anirà destinada a Associació Zaqueo (entitat
solidària que diàriament atén a Palma més
de 200 persones en situació de marginació:
www.zaqueo.org). Amb la col·laboració d'Al¬
gaida Solidari.

Durant la celebració del mercadet solidari
es realitzaran activitats adreçades als infants:
• Tot l'horabaixa: taller de punts de llibre
per a infants de totes les edats.
• A les 16.30 h (la sessió) i a les 17.30 h (2a
sessió), Contacontes per a infants a partir
de 6 anys a càrrec de Maria Antònia Reinés;
Contacontes per a tota la família a càrrec
de Maria Jaume "Mindona" i Contacontes
en anglès, dirigit a infants de 3 a 6 anys, a

càrrec Josie Grant. Important:
places limitades. És neces¬

sari inscriure's prèvia¬
ment a la Biblioteca

Municipal (tel. 971 66
56 79) o el mateix dia
fins mitja hora abans
de l'inici de les activi¬

tats. Activitats organit¬
zades per l'Associació de

Mares i Pares del CEIP Pou.

Acte organitzat per la Biblioteca Munici¬
pal d'Algaida, l'Associació de Mares i Pa¬
res del CEIP Pou i Algaida Solidari. Activi¬
tat gratuïta. Al casal Pere Capellà.

ZO.OO h. Taller de Cuina al Casal dels
Joves: Miniplzzetes. Places limitades a 15

persones. Inscripcions al Casal dels Jo¬
ves d'Algaida, en horari d'atenció al
públic, a través del correu electrònic
{cjalgaida@gmail.com) o a mitjan¬
çant Facebook. Organitzat pel Ca¬

sal dels Joves d'Algai¬
da. Programes a part.

Zl.OO h. Teatre i
Música. Mes de Música

a Algaida. Què val un vi¬
olí? Adaptació lliure de Mi¬

quel Mestre (2007) d'una de
les obres mestres del com¬

positor rus Igor Stravinski. Es¬
trenada l'any 1918, és una peculi¬

ar revisió del mite de Faust. Amb els

actors i actrius: Toni Ferragut, Joan Gi¬
rard, Neus Caldentey i Bernat Mayol,
acompanyats per una agrupació de vuit
músics integrants de la Banda Municipal

de Palma i de l'Orquestra Simfònica de les
Illes Balears. Venda anticipada d'entrades:
Oficines Municipals de la Casa de la Vila i el
mateix dia de la representació ai casal Pere
Capellà. Preu: 5,00 €. Organitzat per l'Asso¬
ciació de la Banda de Música d'Algaida amb
la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida.
A l'auditori del casal Pere Capellà. Progra¬
mes a part.

Diumenge, 12 de maig •••••
17.30 h. FESTA DEL LLIBRE. Contacontes:
Nassos i més, a càrrec de Centimets teatre
i Discussions Productives. A qui no li agrada
que li contin un conte abans d'anar a dor¬
mir? A mesura que el conte avança la nostra
habitació es transforma en la més gran cai¬
xa de sorpreses de la mà d'Olivia i el seu nas
vermell com una tomàtiga. Adreçat a infants
de 3 a 9 anys. Durada: 45 minuts. Preu en¬
trada: 2,00 €. Venda entrades a les Oficines
Municipals de la Casa de la Vila fins diven¬
dres dia 10 de maig i el mateix dia de la fun¬
ció al casal Pere Capellà. Acte organitzat per
la Biblioteca Municipal d'Algaida.

Dissabte, 18 de maig ••••••••
18.00 h. Espectacle de teresetes: El Ra¬
toncito Pérez... espera a Pérez a càrrec de la
companyia Burbujas (Argentina). Un especta¬
cle de titelles per a infants a partir de 4 anys.
Tot el públic viu amb molta intensitat tot allò
que passa als protagonista: el fill del ratolí Pé¬
rez vol com tots els nens del món que li deixin
un regal sota el seu coixí. Dins el marc del 15è
Festival Internacional de Teresetes de Ma¬

llorca. Per al públic familiar a partir de 4 anys.
Durada: 50 minuts. Idioma: Castellà. Activitat
gratuïta organitzada per l'Ajuntament d'Al¬
gaida. Al casal Pere Capellà.

Diumenge, 19 demaig •••••••
A partir de les 18.00 h. FESTA DEL
LLIBRE. Tradicional venda de llibres en ca¬

talà a càrrec de la Delegació d'Algaida de
l'Obra Cultural Balear, de la papereria Sol
Naixent i venda de llibres editats per l'Ajun¬
tament d'Algaida.

19.30 h. Concert. Mes de Música a Algai¬
da. Concert a càrrec de la Banda de Músi¬
ca d'Algaida. Organitzat per l'Associació de
la Banda de Música d'Algaida amb la col-
laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A l'es¬
glésia d'Algaida. Programes a part.

Divendres, 24 de maig •••••
Zl.OO h. FESTA DEL LLIBRE. Presentació
del llibre Els formatges tradicionals de Ma¬
llorca, de Llorenç Payeras i Jaume Falconer
(Rapitbook, 2012). El llibre és una mostra de
les distintes varietats dels formatges tradici¬
onals —tant de Mallorca com de Menorca i

les Pitiüses— i, al mateix temps, fa un repàs
complet al procés d'elaboració que genera¬
ció rere generació s'ha anat transmetent i
que avui en dia encara perdura. En acabar
la presentació hi haurà una petita degusta¬
ció a càrrec del Forn de Can Salem. Acte or¬

ganitzat per l'Ajuntament d'Algaida amb la
col·laboració de l'Associació per a la Cultura
Gastronòmica de les Illes Balears. A l'audito¬
ri del casal Pere Capellà.

Dissabte, 25 de maig ••••••••
De les ll.OO a les 19.00 h. II Fireta
Artesanal. Venda i promoció de productes
artesans i agroalimentaris. A la placeta de
l'església i carrers dels voltants.

17.00 h. Taller Infantil: El trencaclosques
gegant. Mitjançant aquest joc, els infants
aprendran tot el procés de recollida i de re¬

ciclatge d'una manera molt dinàmica i al ma¬
teix temps educativa, i hauran de muntar el
trencaclosques gegant. Durada de l'activi¬
tat: 2 hores. Lloc de la realització del taller:
sa Plaça.

18.00 h Concert a càrrec del grup Volvox
(versions de pop-rock en acústic). A la place¬
ta de l'església.

Programes a part. Fireta organitzada per

l'Ajuntament d'Algaida.

15.00 h. Taller al Casal dels Joves: Apre¬
nem l'art de ser DJ, a càrrec de Xavi Fernán¬
dez. Places limitades a lo persones. Inscrip¬
cions al Casal dels Joves d'Algaida, en horari
d'atenció al públic, a través del correu elec¬
trònic {cjalgaida@gmail.com) o a mitjançant


