
ABRIL-MAIG 2005

Dissabte, 23 d’abril
A les 21.30 hores, al local de la Delegació d’Algaida
de l’Obra Cultural Balear.
Recital poètic: Amor, humor, mort. A
càrrec del poeta Gabriel de la S. T. Sampol.
Organitzat per la Delegació d’Algaida de l’obra
Cultural Balear.

Dimecres, 27 d’abril
A les 19.00 hores a l’auditori del casal Pere Capellà.
Inici del cicle de conferències de la UOM.
Universitat Oberta per a Majors.
Conferència: L’arquitectura d’avui i d’ahir. A
càrrec d’Antoni Borràs Seguí, professor del De-
partament de Física de la Universitat de les
Illes Balears.
Amb la participació del Centre Universitari
d’Algaida.
Preinscripcions: Biblioteca Municipal. Inscrip-
cions: El dia de l’inici de les conferències. A tots
els participants se’ls lliurarà un diploma d’as-
sistència. Matrícula gratuïta.

Dijous, 28 d’abril
A les 18.00 hores a l’auditori del casal Pere Capellà
Concert pedagògic. Avui, música! Aparició
i desenvolupament dels instruments al llarg
de la història. A càrrec del Quartet Arts Escèni-
ques (Kepa Aretxe, Miquel-Àngel Aguiló, Xisco
Aguiló i Joana Rullan).
Organitzat per l’Escola Municipal de Música i
patrocinat per la Fundació “la Caixa”.
Amb la participació del Centre Universitari d’Al-
gaida.

Dimecres, 4 de maig
A les 19.00 hores a l’auditori del casal Pere Capellà.
UOM. Universitat Oberta per a Majors.
Conferència: Els nostres noms de lloc. A

càrrec d’Antoni Ordinas Garau, professor del
Departament de Ciències de la Terra de la UIB.
Amb la participació del Centre Universitari
d’Algaida.

Dimecres, 11 de maig
A les 19.00 hores a l’auditori del casal Pere Capellà.
UOM. Universitat Oberta per a Majors. Centre
Universitari d’Algaida.
Conferència: Organismes i aliments trans-
gènics. A càrrec de José Aurelio Castro Ocón,
professor del Departament de Biologia de la
UIB.
Amb la participació del Centre Universitari
d’Algaida.

Dissabte, 14 de maig
A partir de les 10.00 hores:
A la sintonia de Titoieta Ràdio (108 FM) Pro-
grama especial Dia del Llibre.

A la Biblioteca Municipal, Jornada de por-
tes obertes.
A totes les persones que utilitzin el servei de
préstec de la Biblioteca se’ls obsequiarà amb
un llibre donat per la Xarxa de Biblioteques
del Consell de Mallorca.

Diumenge, 15 de maig
A partir de les 18.00 h. a sa Plaça
Venda de llibres en català a càrrec de la
delegació d’Algaida de l’Obra Cultural Balear i
venda de llibres editats per l’Ajuntament. A
Sa Plaça.

Dimecres, 18 de maig
A les 19.00 hores a l’auditori del casal Pere Capellà.
UOM. Universitat Oberta per a Majors.
Conferència: Mallorca i la problemàtica mun-
dial al començament del segle XXI. A càrrec
de Sebastià Serra Busquets, professor del De-
partament de Ciències Històriques i Teoria de
les Arts de la UIB.
Amb la participació del Centre Universitari d’Al-
gaida.

Dijous, 19 de maig
A les 18.00 hores. A l’auditori del casal Pere Capellà.
Els contes de na Catalina Contacontes.
Narració d’històries d’una manera ben màgica.
Organitzat per la Biblioteca Municipal amb el
patrocini de la Xarxa de Biblioteques del Con-
sell de Mallorca.
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Divendres, 20 de maig
A les 21.30 hores a l’auditori del casal Pere Capellà
Conferència: Medi Ambient: Plantes autòc-
tones i endèmiques. A càrrec de Pere A. Picó
i Taberner, enginyer tècnic agroalimentari.

«Les Balears són un refugi per un gran nombre
d’espècies vegetals. En aquesta conferència Pere A.
Picó explicarà les característiques que presenten, la
localització, els hàbitats, els factors que són
determinants per seu creixement, les estratègies que
han desenvolupat per sobreviure en el medi, etc.
Ens donarà a conèixer, també, la diversitat i les
característiques de les espècies endèmiques
(protegides, tòxiques, aromàtiques...) i aprendrem
a reconèixer-les. Així mateix, ens parlarà de les
espècies introduïdes, dels usos que ha fet la
humanitat de les plantes i arbres al llarg de la història
i, finalment, comentarà els diferents plans de
conservació».
Organitzada per la Biblioteca Municipal-Punt
d’Informació Juvenil i patrocinada per la Fun-
dació “La Caixa”. Activitat oberta a tothom.

Diumenge, 22 de maig
A les 18.00 hores al casal Pere Capellà.
VII Festival Internacional de Teatre de
Teresetes. Representació de l’obra Les me-
ravelles de l’Orient a càrrec de la companyia
Pa Sucat (Catalunya).
Representació organitzada i patrocinada per
l’Ajuntament d’Algaida.

Dimecres, 25 de maig
A les 19.00 hores a l’auditori del casal Pere Capellà.
UOM. Universitat Oberta per a Majors.
Conferència: Noves tendències alimentàries.
Aliments envasats i a punt per al consum. A
càrrec de Carme Rosselló Matas, professora
del Departament de Química de la UIB.
Amb la participació del Centre Universitari
d’Algaida.

Divendres, 27 de maig
A les 21.30 hores a l’auditori del casal Pere Capellà.
Conferència: Denominacions d’origen i mar-
ques geogràfiques. Els nostres vins a càrrec
de Pere A. Picó i Taberner, enginyer tècnic
agroalimentari.

«Pere A. Picó i Taberner ens parlarà de la
denominació d’Origen Vi de Binissalem i Vi de Pla i
Llevant i denominació geogràfica Vins de la Terra
d’Eivissa. Explicarà les característiques i diferències
d’aquests vins i de les bodegues elaboradores, els
propòsits i objectius de qualitat, i coneixerem les
funcions dels consells reguladors».

Programat per la Biblioteca Municipal-Punt
d’Informació Juvenil i organitzat i patrocinat
per la Fundació “La Caixa”. Activitat oberta a
tothom.

Dissabte, 28 de maig
A les 16.30 hores al casal Pere Capellà
Taller infantil Les tres bessones i el Quixot
a càrrec de la Companyia Les Tres Bessones.

«Aquesta nova proposta de les Tres Bessones
s’emmarca dins de la celebració, aquest any 2005,
del quatre-cents aniversari de la publicació de la pri-
mera part «d’El Quixot». Les Tres Bessones estan
preparant una obra de teatre de cavallers i princeses.
Però, gràcies a la Bruixa Avorrida, acabaran viatjant
a la història de don Quixot. També coneixerem en
Sancho Panza, al cavall Rocinante i els bonics pai-
satges plens de molins de la Manxa».
Organitzada per la Biblioteca Municipal
d’Algaida. Patrocinada per la Xarxa de Bi-
blioteques del Consell de Mallorca.

A les 21.30 hores, a l’auditori del casal Pere Capellà
Representació d’una obra dedicada a
Pep Noguera i Rafel Mas a càrrec del grup
Mai som tots de Felanitx. Homenatge del grup
de teatre Es Porrassar als seus dos companys.
Organitzat pel grup de teatre Es Porrassar
d’Algaida.

     AVANÇ DEL MES DE JUNY
 Dimecres, 1 de juny

A les 19.00 hores a l’auditori del casal Pere Capellà.
Acte de cloenda de la UOM. Universitat Oberta
per a Majors.
Conferència: Més enllà de la tristesa: la depressió
en les persones majors. A càrrec de Jaume Rosselló
Mir, professor del Departament de Psicologia de la
UIB.
Amb la participació del Centre Universitari d’Algaida.

Dijous, 2 de juny
A les 18.00 hores a l’auditori del casal Pere Capellà.
Concert pedagògic: Coneguem el Jazz. Organitzat
per l’EMMA i patrocinat per la Fundació “La Caixa”

Tots els actes són gratuïts
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