
DILLUNS, 22
• 20.30 H. Presentació del Pla de Mi¬
llora Comercial d'Algaida a càrrec de
la Conselleria de Treball, Comerç I In¬
dústria del Govern de les Illes Balears.
Oberta a tothom. Organitzat per l'Ajun¬
tament d'Algaida. A la sala de plenaris
de la Casa de la Vila.

DIVENDRES, 26
• 19.00 H. UNIVERSITAT OBERTA
PER A MAJORS A ALGAIDA. Cicle de
conferències. Els reptes educatius a les
Illes Balears a càrrec del Dr. Joan Amer,
professor del Departament de Pedago¬
gia i Didàctiques Específiques de la UIB.
Organitzat per la Universitat de les Illes
Balears i l'Ajuntament d'Algaida. Pro¬
grames a part. A la sala de plenaris de
la Casa de la Vila d'Algaida.

DISSABTE, 27
• DE LES 10.00 A LES 19.00 H.
VI edició de la Fira de maig d'Algaida.

■Espai Fira d'Artesania amb venda i
promoció de productes artesans i
agroalimentaris.

■Espai Fira d'Oportunitats amb venda
i liquidació de productes a preu d'es¬
toc i descomptes especials dels co¬

merços del Municipi d'Algaida.
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■Espai de productes reciclats I ecolò¬
gics, mostra i venda de productes re¬
ciclats, reutilitzats i ecològics.

Organitzada per l'Ajuntament d'Algai¬
da, l'Associació Artesania Algaida, Pina
i Randa i l'Associació de Comerç i Em¬
presa del Municipi. Programes a part.
A la placeta de l'església.
En el marc de la fira es donarà a conèi¬
xer el guanyador del viatge a Bilbao per
a dues persones de la Campanya de
Primavera #Socompralmeupoble im¬
pulsada per la regidoría Promoció Eco¬
nòmica juntament amb l'Associació de
Comerç i Empresa del municipi.

• 21.00 H. XXIII CICLE DE CON¬
CERTS MES DE MIJSICA A ALGAIDA.

Concert de 3 Angles: Ecos de l'Est. Te¬
resa Lecumberri i Rafel Caldentey, cla¬
rinets, i Lamia Bensmaïl, piano. Orga¬
nitzat per l'Associació de la Banda de
Música d'Algaida amb la col·laboració
de l'Ajuntament d'Algaida i empreses
privades. Programes a part. Al Casal de
la Música, carrer Anselm Turmeda..

DIUMENGE, 28
• 18.00 H. Missa a l'església de la
Pau de Castellitx.

• 18.30 H. Concert de Primavera de
l'Orfeó de Castellitx. A l'església d'Al¬
gaida.

DIMECRES, 31
• DE LES 17.00 A LES 18.30 H. TA¬
LLERS AMB FAMÍLIES. Taller 2: Ens

acostam a l'arqueologia: pintures ru¬

pestres. L'acció anirà a càrrec d'Aldarq
- Arqueologia imaginativa. Inscrip¬
ció prèvia, a través de correu electrò¬
nic (aodl@ajalgalda.net) o a l'Ajunta¬
ment. Es podrà fer la inscripció en el
mateix moment del taller. Organitzat
per la Regidoría d'Educació i Cultura
de l'Ajuntament d'Algaida. A l'escole-
ta Flor de Murta.

AVANÇ JUNY
DIVENDRES, 2
• 19.00 H. UNIVERSITAT OBERTA PER
A MAJORS A ALGAIDA. Cicle de confe¬
rències. Què passa si no dorms bé? a
càrrec del Dr. Mourad Akaariri, profes¬

sor del Departament de Biologia de la
UIB. Organitzat per la Universitat de les
Illes Balears i l'Ajuntament d'Algaida.
Programes a part. A la sala de plenaris
de la Casa de la Vila d'Algaida.

DIVENDRES, 9
• 19.00 H. UNIVERSITAT OBERTA PER
A MAJORS A ALGAIDA. Cicle de confe¬
rències. Una passejada per les festes
tradicionals de Mallorca a càrrec de la
Dra. Caterina Valriu Llinàs, professora
del Departament de Filologia Catalana
i Lingüistica General de la UIB. Organit¬
zat per la UIB i l'Ajuntament d'Algaida.
Programes a part. A la sala de plenaris
de la Casa de la Vila d'Algaida.

DISSABTE, 10
• 21.00 H. Presentació del llibre Mi¬

quel Vanrell, entre l'acció I la paraula.
LLibre d'homenatge col·lectiu a l'al-
gaidi Miquel Vanrell amb lo articles
d'amics, fotografies, poemes i una se¬
lecció d'articles de diari. Organitzada
per l'Ajuntament d'Algaida. A la sala
polivalent des Porrassar.

DILLUNS, 12
• DE 17.00 A 19.00. TALLERS AMB
FAMÍLIES. Taller 3: Canta'm un conte.
Canciones para Matiida (Arantxa Rie¬
ra). A l'escoleta Flor de Murta.

DISSABTE, 17
• 11.00 H. TALLERS AMB FAMÍLIES Ta¬
ller 4: Coneguem la batucada d'Algaida.
A l'escoleta Flor de Murta.

CAMPANYA DE PRIMAVERA

"JO COMPR AL MEU POBLE"
Del ig d'abril al 24 de maig de 2017

Comprant als establiments adherits a
la campanya, participareu en el sor¬

teig d'un cap de setmana gastronòmic
al Pais Vase.

El guanyador s'anunciarà dissabte dia
27 de maig, dia de la Fira d'Artesania.
Programes a part.

FESTA
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ABRIL
DIVENDRES, 28
• DE 16.30 A 19.30 H. TALLERS AMB
FAMÍLIES. Jocs al pati de Flor de Mur¬
ta: Ludoteca de Jardí. Acte de presenta¬
ció de les activitats familiars a Flor de
Murta en el marc del seu 25è aniversari.
Adreçat a famílies amb infants de 0 a 6
anys, encara que hi poden participar ni¬
nes i nins i familiars de totes les edats.

Organitzat per la Regidoría d'Educació i
Cultura de l'Ajuntament d'Algaida. A l'es-
coleta Flor de Murta. Programes a part.

DISSABTE, 29
• 12.30 H. Desfilada de moda prlmave-
ra-estiu al Cafè & Restaurant Plaça 4. Re¬
serves: 630 618172 (menú especial desfi¬
lada). Organitzada per Cafè & Restaurant
Plaça 4, Nit & Dia, KMAC estilistas. Es¬
pacio Creativo Magdalena. Amb la col-
laboració d'Amics dels vehicles clàssics i
antics d'Algaida, Pina i Randa i l'Ajunta¬
ment d'Algaida. Programes a part.

DIUMENGE, 30
• 19.00 H. XXIII CICLE DE CONCERTS
MES DE MÚSICA A ALGAIDA. Estrena
del pasdoble Mestre Biel Teresa, dedi¬
cada a Gabriel Pou GInard pels seus anys
de dedicació a la Banda de Música d'Al¬
gaida. Seguidament: Missa gospel, de
Jacob de Flaan, a càrrec de la Coral de
l'Escola de Música d'Algaida, el Cor de
Majors de la UIB, la Coral ACM Ses Sali¬
nes, la Coral Amics de la Música de Lluc¬
major, el Cor Cantilena de Binissalem i la
Banda de Música d'Algaida sota la direc¬
ció d'Andreu Julià. Organitzat per l'As¬
sociació de la Banda de Música d'Algai¬
da amb la col·laboració de l'Ajuntament
d'Algaida i empreses privades. Progra¬
mes a part. A l'església d'Algaida.

MAIG
DILLUNS, 1
• 17.00 H. VIII Milla d'Algaida 2017 -

Objectiu 1000. Cursa Solidària. Diada
esportiva amb la competició i activitats
per tota la família. Activitats per a tots
els Infants. Preu de inscripció 1,00 euro
a benefici de l'Associació Balear d'In¬
fants amb Malalties Rares, ABAIMAR.
Totes les persones que s'inscriguin re¬
bran el regal d'una camiseta commemo¬
rativa. La inscripció s'abonarà a l'hora
de recollir el dorsal i la camiseta. Con¬
centració a Plaça a les 17.00 h. Hi haurà
dues sortides: una popular I una ràpida.
Programes a part.

DIMECRES, 3
• 19.00 H. Xerrada: Salut Laboral, re¬
lacionada amb Prevenció de Riscos La¬
borals. Tractament dels sectors labo¬
rals més presents al nostre municipi.
Prevencions d'intoxicació per plaguici-
des, utilització de màquines, utilització
d'utensilis als bars i restaurants, etc. A
càrrec d'Antoni Siquier, responsable de
Salut Laboral de l'Empresa Melià Ho¬
tels. Organitzada per l'Ajuntament d'Al¬
gaida, el Consell del Benestar Municipal
I la Comissió de Partícipació Ciutadana.
A la sala de plenaris de la Casa de la Vila.

DIVENDRES, 5
• 19.00 H. UNIVERSITAT OBERTA PER
A MAJORS A ALGAIDA, Cicle de confe¬

rències. Afrontar el dolor a través de l'ac¬
tivitat física a càrrec del Sr. Sergi V. Me-
lis Quetgias, professor del Departament
d'Infermeria I Fisioteràpia de la UIB.

Totes les conferències són gratuïtes. Per
a més informació i inscripcions: Oficines
Municipals de la Casa de la Vila fins dia 4
de maig o el mateix dia de la conferència.
Organitzat per la Universitat de les Illes
Balears i l'Ajuntament d'Algaida. Pro¬
grames a part. A la sala de plenaris de la
Casa de la Vila d'Algaida.

DISSABTE, 6
• DE LES 10.00 A LES 13.00 H. FES
TA DEL LLIBRE. Jornada de portes ober¬
tes a la Biblioteca. Totes les persones
que visitin la biblioteca seran obsequia-
des amb un punt de llibre editat per cele¬
brar la Festa del llibre 2017. A la bibliote¬
ca provisional, al primer pis de l'ala dreta
del casal Pere Capellà.

DIUMENGE, 7
• A PARTIR DE LES 17.30 H. FESTA DEL
LLIBRE. Tradicional venda de llibres en

català a càrrec de la papereria Sol Naixent
i venda de llibres editats per l'Ajuntament
d'Algaida. A Plaça.
Intercanvi solidari: un llibre per una bo¬
tella d'oli. Durant l'horabaixa, a la para-
deta de la Biblioteca Municipal, es farà
l'intercanvi d'un llibre per una botella
d'oli destinada a les famílies necessita¬
des del municipi. Es bescanviarà un litre
d'oli per un llibre donat per l'Ajuntament
d'Algaida. Acció organitzada per la Regi¬
doría de Serveis Socials i Benestar i la Re¬

gidoría d'Educació i Cultura de l'Ajunta¬
ment d'Algaida.

• 19.00 H. XXIII CICLE DE CONCERTS
MES DE MÚSICA A ALGAIDA. Concert
de l'Ensemble de metall i percussió del
Conservatori Superior de Música de les
Illes Balears. Organitzat per l'Associació
de la Banda de Música d'Algaida amb la
col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida i
empreses privades. Programes a part. A
l'església d'Algaida.

DIMARTS, 9
• DE LES 17.00 A LES 19.00 H. TALLERS
AMB FAMÍLIES. Taller i: Xerrada per a pa¬
res i mares (i per a professionals del món
de l'educació i altres persones interessa¬
des). Acompanyament respectuós sense
càstics ni recompenses. Mirant la infància

des d'un altre prisma. A càrrec d'Ainhoa
Ansoleaga, pedagoga. Inscripció prèvia, a
través de correu electrònic {aodl@aJalgai-
da.net) o a l'Ajuntament. Es podrà fer la
inscripció el mateix moment del taller. Or¬
ganitzat per la Regidoría d'Educació i Cul¬
tura de l'Ajuntament d'Algaida. A l'escole-
ta Flor de Murta.

DISSABTE, 13
• 21.00 H. Teatre: Narco, comèdia
d'un narcolèptic. Monòleg d'humor ne¬
gre combinat amb el drama. «Una ven¬
da de navalles converteix l'espectador
en un potencial comprador. Però res del
que es pot esperar succeirà en aquesta
comèdia mallorquina que juga sempre
amb la realitat interior i exterior». Escri¬

ta i dirigida per Jeroni Obrador i interpre¬
tada per Serafí Quevedo. Dirigida a tots
els públics. Durada: 50 minuts. Preu de
l'entrada: 7,00 €. Venda d'entrades an¬

ticipades a les Oficines Municipals de la
Casa de la Vila fins divendres dia 12 de

maig o a la Sala Polivalent el mateix dia
de la funció. Acte organitzat per l'Ajun¬
tament d'Algaida. A la Sala Polivalent des
Porrassar.

DIUMENGE, 14
• 9.OOH II CURSA DELS CINC CIMS
TRAIL RANDA. Sortida a les g.ooh.
Té un recorregut de i6'5 Km de distàn¬
cia. Itinerari: partida de Randa en direc¬
ció dels Puig de Son Roig, d'en Rectoria i
de ses Bruixes travessant la carretera de

Llucmajor- Algaida. La sortida serà neu¬
tralitzada fins haver passat la carretera.
Després dels tres primers puigs retorn
a Randa i pujada als Puigs de son Reus i
Randa per acabar a Randa. Organitzada
pel Club Trotadors d'Algaida amb col.la-
boracló de l'Ajuntament d'Algaida.

DILLUNS, 15
• 19.00 H. Xerrada: l'actualitat de

l'Agermanament d'Algaida amb Ciudad
Antigua. Antònia Rosselló, gerent Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació,
ens informarà sobre la situació actual
de Ciudad Antigua. Seguidament, es farà
una valoració de les beques realitzades
l'anterior curs escolar i es presentarà la
nova Campanya de recaptació de beques
escolars. Finalment es presentarà la nova
modalitat de Cooperació a Ciudad Anti¬
gua, amb la intenció de mantenir un con¬
tacte directe entre els ciutadans dels dos

municipis agermanats. A la Sala de Plena¬
ris de la Casa de la Vila.

DIVENDRES, 19
• 17.30 H. Espectacle de teresetes.
Maricastaña de la companyia Los Titiri¬
teros de Binéfar d'Aragó. «Maricastaña
i Bruno arriben d'aquest lloc arcà en el
qual neixen els contes. Miren al públic
als ull i acudeixen personatges com a
esbarts d'ocells a a menjar de les seves
mans. Toquen músiques, reciten ronda¬
lles, inventen disbarats i fan dansar les
teresetes en el retaule». Dirigida al públic
familiar a partir de 2 anys. Durada: 55 m.
Entrada gratita. Activitat organitzada per
l'Ajuntament d'Algaida dins el marc del
19è Festival Internacional de Teresetes
de Mallorca. A la placeta de l'església.
• 19.00 H. UNIVERSITAT OBERTA PER
A MAJORS A ALGAIDA. Cicle de confe¬
rències. Catalina Homar i l'Arxiduc. El pa¬
per de la dona a la Mallorca del segle XIX
a càrrec del Dr. Mateu J. Colom Palmer,
professor del Departament de Ciències
Històriques i Teoria de les Arts de la UIB.
Organitzat per la Universitat de les Illes
Balears i l'Ajuntament d'Algaida. Pro¬
grames a part. A la sala de plenaris de la
Casa de la Vila d'Algaida.

• 21.00 H. Presentació dei iiibre Som¬
nis compartits. La identitat mallorquina a
debat de Joan Pau Jordà i Sánchez, Joan
Colom Ramis i Gabriel Mayol Arbona (Do¬
cumenta, 2016). Organitzada per la Dele¬
gació d'Algaida de l'Obra Cultural Balear.
Al local de l'OCB, al carrer del Laberint.

DISSABTE, 20
• DE LES 10.00 A LES 13.00 H. FES
TA DEL LLIBRE. Jornada de portes ober¬
tes a ia Biblioteca. Totes les persones
que visitin la biblioteca seran obsequia¬
das amb un punt de llibre editat per cele¬
brar la Festa del llibre 2017. A la bibliote¬
ca provisional, al primer pis de l'ala dreta
del casal Pere Capellà.

• 10.30 H. Ruta Saludable a Algaida.
Camina en parella. S'inicien les camina¬
des saludables. Per celebrar la primera
sortida, es realitzarà de manera espe¬
cial. Aquesta vegada podran hi podran
acudir persones majors acompanyades
d'un familiar.

Es farà un recorregut, de baixa dificultat,
per dins el municipi, guiats per un tèc¬
nic esportiu. La incripció es podrà realit¬
zar a la paradeta del Consell del Benestar
situada a la plaça dia 1 de maig, també
al Centre de Salut o per whatsapp al mò¬
bil 699 411087. Lloc de concentració per
iniciar el recorregut: Davant el Centre de

Salut, a l'hora esmentada. Acte organit¬
zat per l'Ajuntament d'Algaida, el Consell
del Benestar Municipal, el Centre de Sa¬
lut d'Algaida i Algalia Esport

• DE LES 16.30 A LES 19.30 H. FES¬
TA DEL LLIBRE. Mercadet Solidari de lli¬
bres de segona mà (exemplars proce¬
dents de llibres retirats de la Biblioteca

Municipal i de donació de particulars. La
recaptació anirà destinada a la Fundació
Campaner (entitat solidària que lluita per
eradicar la Noma, malaltia infantil que
afecte els infants amb problemes de des¬
nutrició en els racons més pobres del pla¬
neta, especialment a l'Àfrica, i els mutila
el rostre www.fundaciocampaner.com).
Al llarg de tot l'horabaixa:
'Berenada solidària, venda de coques i
begudes a càrrec d'Algaida Solidari.

■Pintacares inspirat en personatges de
contes infantils, a càrrec del Casal dels
Joves d'Algaida. Gratuït i obert a tot¬
hom. No cal inscripció prèvia.

"Contacontes a càrrec del Casal dels Jo¬
ves. En acabar el pintacares.

■Taller de fundes portallibres fetes de
feltre. Gratuït i dirigit a joves i adults a
partir de 12 anys.

■Contacontes amb teatre a càrrec de
l'AMPA.

■Tallers Infantils, a càrrec de l'Associació
de famílies Panxes Roges.

Acte organitzat conjuntament per l'Asso¬
ciació de Mares i Pares del CEIP Pare B.

Pou, la Biblioteca Municipal, Associació
de famílies Panxes Roges, Algaida Solidà¬
ria i el Casal dels Joves d'Algaida. A la pla¬
ceta de l'església.

DIUMENGE, 21
• 09.00 H. Excursió històrico-literà-
rla al Parc Nacional de Llevant. En serà
el guia Jaume Morey Sureda, autor dels
llibres Esclaus per fortificar Mallorca. Els
presos de Franco a Artà (1941-1942) i dels
dos volums de La Guerra Civil a Artà. Ex¬
cursió matinal de 2 hores de caminada.
Amb cotxes particulars. Concentració:
09-00 h a Plaça. Organitzada per la Dele¬
gació d'Algaida de l'OCB.

• 19.00 H. XXIII CICLE DE CONCERTS
MES DE MÚSICA A ALGAIDA. Concert
del Trio del vent: Maria Rosselló, so¬
prano; Joan Rodríguez, oboè; Maria As¬
sumpció Janer, arpa. Organitzat per l'As¬
sociació de la Banda de Música d'Algaida
amb la col·laboració de l'Ajuntament
d'Algaida I empreses privades. Progra¬
mes a part. A l'església d'Algaida.


