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DIUMENGE,  1 1  DE NOVEMBRE
18.30 h. Concert de Santa Cecília de la 
Banda de Música d’Algaida i de la Banda 
Lira Esporlarina, dirigit per Tomeu Aulí i 
Andreu Julià. Homenatge a Leonard Berns-
tein. Narrador i director artístic: Miquel 
Àngel Torrens. Concert a benefici dels 
damnificats per les inundacions de la zona 
de Llevant. Donatius a l’entrada. Organit-
zat per l’Associació de la Banda de Música 
d’Algaida amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment. A l’església. Programes a part.
Diumenge, 18 de novembre, es repetirà el 
concert al Conservatori Superior de Palma. 

DIVENDRES,  16  NOVEMBRE
21.00 h. Presentació del web de l’Agru-
pació Fotogràfica d’Algaida i homenat-
ge a Joan Balaguer. Ho organitzen con-
juntament l’AFA i la Delegació d’Algaida 
de l’Obra Cultural Balear. Activitat soli-
dària en benefici dels damnificats per les 
inundacions de la zona de Llevant. Dona-
tius a l’entrada. A l’auditori del casal Pere 
Capellà. 

DISSABTE,  17  DE NOVEMBRE
9.00 H. Itinerari literari per Palma seguint 
les passes de Josep Maria Llompart, guiat 
per Pilar Arnau. A les 9.00 h, sortida des 
de la Plaça d’Algaida en cotxes particulars. 
Organitzat per les delegacions de Llucma-
jor i Algaida de l’Obra Cultural Balear. Pro-
grames a part.

DIUMENGE,  18  DE NOVEMBRE
18.00 h. Concert didàctic participatiu La 
bruixa MA-DUIXA. Conte musical per a 
tota la família dirigit a infants de 3 a 8 anys. 

Preu: 2,00 €. Venda d’entrades abans de 
la funció. Organitzat per Algaidarts i Musi-
cart amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Algaida. L’Ajuntament d’Algaida desti-
narà la recaptació íntegra a benefici dels 
damnificats per les inundacions de la zona 
de Llevant. A l’auditori del casal Pere Cape-
llà. Programes a part.

DIVENDRES,  23 DE NOVEMBRE
20.00 h. Conferència: Guia per al teu ben-
estar i per al desenvolupament personal. 
Aprèn a cuidar del teu interior a càrrec de 
Tonina Ferrer, psicòloga i coach. S’explica-
ran les cinc passes necessàries per a sen-
tir-se bé amb un mateix i per a poder-se 
desenvolupar com a persona. És una xer-
rada introductòria al taller "Guia per al teu 
benestar i desenvolupament personal". 
Organitzat per Tonina Ferrer i l’Ajunta-
ment d’Algaida. A l’auditori del casal Pere 
Capellà. Programes a part.

DIUMENGE,  25 DE NOVEMBRE
18.00 h. Concert de Santa Cecília de l’Or-
feó Castellitx  i Billharmonia. Estrena de 
l'obra Retrobament del mestre Pedro 
Aguiló Jiménez, guardonada amb la Rosa 
d’Or als Premis Castellitx 2018 en la moda-
litat musical per a conjunt coral. Organit-
zat per l’Orfeó Castellitx amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament d’Algaida. Concert a 
benefici dels damnificats per les inundaci-
ons de la zona de Llevant. Donatius a l’en-
trada. A l’església. 

DIVENDRES,  30 DE NOVEMBRE
20.00 h. Conferència La pràctica esco-
lar dels mestres a Algaida durant el fran-
quisme a càrrec de Gabriel Barceló Bauzà, 

doctor en Educació i pedagog. Organit-
zada per l’Ajuntament d’Algaida. Activi-
tat solidària en benefici dels damnificats 
per les inundacions de la zona de Llevant. 
Donatius a l’entrada. A l’auditori del casal 
Pere Capellà.

DISSABTE,  1  DE DESEMBRE
9.00 h. Excursió a Planícia. Sortida de la 
plaça de Pina a les 9.00 h en cotxes parti-
culars. Organitzada pel COF-Pina Associa-
ció de veïns. Programes a part.

21.00 h. Presentació del llibre Els aucells 
a les rondalles mallorquines i al cançoner 
de Miquel Rayó i Ferrer (Documenta Ba-
lear Edicions, 2018), amb projecció de di-
apositives d’aucells. A càrrec de Miquel 
Rayó. Organitzat per la Delegació d’Algai-
da de l’Obra Cultural Balear. Activitat so-
lidària en benefici dels damnificats per les 
inundacions de la zona de Llevant. Dona-
tius a l’entrada. A l’auditori del casal Pere 
Capellà

DISSABTE,  8  DE DESEMBRE
19.30 h. Concert a Randa en commemo-
ració de la festivitat del beat Ramon Llull. 
Concert de Marga Rotger a trio, cantauto-
ra de Marcor de la Vall. Cançons de som-
nis i de superació personal amb essència 
Mediterrània i pinzellades de jazz. Activi-
tat solidària en benefici dels damnificats 
de la zona de LLevant. Donatius a l’entra-
da. Organitzat per la Confraria Ramon Llull 
de Randa i l’Ajuntament d’Algaida. A l’es-
glésia de Randa.

Activitats solidàries en benefici 
dels damnificats de la zona de Llevant


