
XXXi 
RUa D’ALGaIDa

i FESTa D’EN
CaMESTORTEs

CONCURS DE COMPARSES

1. S’entendrà que un grup de disfressats 
formen una comparsa quan aquest ten-
gui un mínim de cinc components.

2. Totes les comparses que duguin una 
carrossa relacionada amb el tema de la 
disfressa, tendran un premi comple-
mentari.

3. Per poder participar al concurs, tant 
les carrosses com les comparses han de 
fer el recorregut complet de la Rua. Si 
no completen tot el trajecte, quedaran 
desqualificades.

4. En acabar el recorregut de la Rua, les 
carrosses s’han d’estacionar al carrer 
Pare B. Pou.

5. A les categories on hi participin me-
nors d’edat, un adult s’ha de fer respon-
sable en tots els casos de la seguretat i 
de l’assistència dels participants.

7.4. Categoria especial de compar-
ses Jove per a joves d’entre 12 i 25 
anys. Tots els components sense ex-
cepció hauran d’estar dins d’aquesta 
franja d’edat.

1r premi dotat amb 100,00 €
2n premi dotat amb 75,00 €
3r premi dotat amb 50,00 €

8. El jurat tendrà la facultat, sí així ho 
considera, de deixar deserts els premis 
especials.

INSCRIPCIÓ
9. En el moment d’efectuar la inscrip-
ció s’ha de detallar:

• El nom de la comparsa.

• El número exacte de components.

• Si la comparsa anirà acompanyada 
d’una carrossa.

• Nom, número de telèfon i correu 
electrònic d’un dels components de la 
comparsa.

• Si la comparsa o la carrossa duran 
música.

• En quina categoria participen: 
General, Junior o Juvenil. En el cas 

PREMIS
6. Premis de participació: Cada com-
parsa i cada carrossa, pel fet de partici-
par, tendrà un premi en efectiu de 30,00 
€. Les comparses que superin el nombre 
mínim de components (5), veuran aug-
mentat el seu premi. 

7. Premis especials: 

7.1. Categoria de comparses:
1r premi dotat amb 200,00 €
2n premi dotat amb 100,00 €
3r premi dotat amb 75,00 €

7.2. Categoria de carrosses:
1r premi dotat amb 200,00 €
2n premi dotat amb 100,00 €
3r premi dotat amb 75,00 €

7.3. Categoria especial de com-
parses Junior, per a infants i joves 
fins a 11 anys. Tots els components 
sense excepció hauran d’estar dins 
d’aquesta franja d’edat.

1r premi dotat amb 100,00 €
2n premi dotat amb 75,00 €
3r premi dotat amb 50,00 €

Amb motiu de la celebració de la XXXI Rua d’Algaida, dis-
sabte dia 22 de febrer de 2020 a les 16.30 hores, l’Ajuntament 
d’Algaida organitza el concurs de comparses que es regirà 

amb les següents bases:

de participar en les categories Junior 
i Juvenil, s’ha d’assenyalar la data de 
naixement de tots els components. 
Així mateix, s’ha d’especificar el nom, 
núm. de DNI i telèfon de contacte de 
l’adult responsable del menors d’edat.

10. El termini per inscriure les com-
parses i carrosses finalitzarà dimarts 
dia 18 de febrer de 2020 a les 13.00 h.

Us podeu inscriure en horari d’atenció 
al públic a les Oficines municipals de 
la Casa de la Vila. Tel: 971 12 50 76 
o a la Biblioteca Municipal. Tel: 971 
66 56 39.

INFORMACIÓ 
IMPORTANT

Divendres, dia 21 de febrer a les 19.00 
hores tendrà lloc una reunió informa-
tiva a l’Auditori del casal Pere Capellà 
amb un representant de cada comparsa 
on s’informarà del desenvolupament de 
la Rua i es repartiran els dorsals per a 
participar i una bossa amb material de 
la festa per a la Rua. És imprescindible 
l’assistència d’un representant de cada 
comparsa. 

DIJOUS, 20 DE FEBRER
11.00 h. Judici d’en Camestortes a càrrec dels alumnes del CEIP Pare B. Pou d’Algai-
da. Organitzada pel CEIP Pare B. Pou d’Algaida. A les Escoles. 

12.15 h. Rueta infantil i coŀlocació d’en Camestortes a la balconada de la Casa de 
la Vila. Organitzada pel CEIP Pare B. Pou d’Algaida i el Casal dels Joves d’Algaida. 

DIVENDRES, 21 DE FEBRER
20.00 h - 22.00 h. Festa Jove de Desfressos amb DJ: concurs de desfresses, ser-
vei de bar (menjar i beure sense alcohol) i bon ambient. Imprescindible venir-hi dis-
fressat. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida. Activitat gratuïta dirigida a joves a 
partir d’11 anys (2009). Inscripcions al cjalgaida@gmail.com. Al casal Pere Capellà. 

DISSABTE, 22 DE FEBRER

RUA I FESTA D’EN CAMESTORTES
ALGAIDA MUNICIPI EDUCADOR

10.30 h. The Cleaning Dead! Un exèrcit de zombis recorreran els nostres carrers, 
arreplegant el fems que alguns mortals malvats han escampat pels nostre poble. 
Aquests zombis ens mostraran com reciclar correctament i, així, salvar la terra abans 
que no sigui massa tard. Vine disfressat de zombi i uneix-te a una activitat familiar 
per a conscienciar els joves i no tan joves de la importància de reciclar i cuidar el medi 
ambient. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. Concentració a Plaça. 

16.00 h. Concentració de les comparses i carrosses al carrer Pare B. Pou.

16.30 h. Sortida de la Rua acompanyada de la Banda de Música d’Algaida. A Pla-
ça, incorporació de la comitiva d’en Camestortes i inici del quadrat pels carrers de 
Sant Joan, Migdia, d’Amargura, de la Unió, de la Roca i de s’Aigua.

17.30 h. Arribada de la Rua a Plaça. Exhibició de les comparses damunt el cada-
fal i lliurament de premis del Concurs de comparses i carrosses de la XXXI Rua d’Al-
gaida.

A continuació, representació del judici, condemna i execució d’en Camestortes. A 
càrrec del grup de teatre Comediants d’Algaida. Seguidament, sortida de la comi-
tiva fúnebre formada per la Banda de Música d’Algaida, pels familiars d’en Cames-
tortes i tota la gent que es vulgui afegir al dol. Des de Plaça, anirà pel carrer del Bis-
be, per la placeta de l’església i pel carrer del Rei fins a la Casa de la Vila d’Algaida.

En acabar el Judici d’en Camestortes: HORABAUXA. Festa de Carnaval organitza-
da per l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça. 

DIUMENGE, 23 DE FEBRER
11.00 h. Rueta a Pina. Desfilada de disfresses amb l’actuació de Centimets & Fa-
mily Band i berenar per a tots aquells que vinguin disfressats. Organitzat per COF-
Associació de Veïns de Pina i l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.

DISSABTE, 29 DE FEBRER
9.00. II Jornades de Patrimoni del municipi d’Algaida. Comunicacions, ponènci-
es i preparació de les I Jornades d’Estudis Locals del Municipi d’Algaida (novembre 
2020). Inscripció gratuïta a biblioteca@ajalgaida.net fins dia 26 de febrer. Més in-
formació a la Biblioteca Municipal (971 66 56 79). Organitzat per l’Ajuntament d’Al-
gaida amb el suport del Govern de les Illes Balears. Activitat inclosa dins els actes 
de commemoració del Dia de les Illes Balears. A l’auditori del casal Pere Capellà. 
Programes a part. 

12.00 h. Itinerari pel patrimoni d’Algaida. Concentració al casal Pere Capellà. 
Programes a part. Activitat inclosa dins els actes de commemoració del Dia de les 
Illes Balears. A l’auditori del casal Pere Capellà. Programes a part. ALGAIDA MUNI-
CIPI EDUCADOR.

DIUMENGE, 1R DE MARÇ
10.00 h. Itinerari pel patrimoni de Pina. Concentració a la Plaça de Pina. Progra-
mes a part. Activitat inclosa dins els actes de commemoració del Dia de les Illes Ba-
lears. ALGAIDA MUNICIPI EDUCADOR.

DIVENDRES, 6 DE MARÇ
20.30 h. Cinema-Música-Gastronomia. Música de cinema en directe amb la Small 
Algaidarts Band, conjuntada amb plats de la millor gastronomia. Activitat organit-
zada per l’Associació de Cultura Gastronòmica. A l’Espai Colomer 15. Programes a 
part.

DISSABTE, 7 DE MARÇ
Intercanvi Juvenil entre el C19 d’Eivissa i Casal dels Joves d’Algaida (7 i 8 de març). 
Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida. Activitat gratuïta per a joves de 12 a 18 
anys (nascuts 2008 - 2002). Inscripcions al cjalgaida@gmail.com. Places limitades. 
ALGAIDA MUNICIPI EDUCADOR. 
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Tallers formatius per a la prevenció de la vio-
lència de gènere dirigit als grups de 5è i 6è del 
CEIP Pare Bartomeu Pou. Els tallers que es du-
ran a terme al col·legi són: Violències masclistes 
i tecnològiques; Relacions igualitàries i Noves 
Masculinitats. Activitat inclosa dins dels actes 
de celebració del Dia Internacional de la Dona.

Iniciativa organitzada per la Mancomunitat Pla 
de Mallorca amb el Fons del Pacte de l’Estat del 
Ministeri de la Presidència, Relacions amb les 
Corts i Igualtat i l’IbDona del Govern de les 
Illes Balears. Amb la col·laboració del CEIP 
Pare Bartomeu Pou, Ajuntament d’Algaida, 
Fundació IRES i Casal dels Joves d’Algaida.

10.00 h. Iniciació a la Marxa Nòrdica a Algaida. (1a sortida). Dirigit a tots els 
públics. Activitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament d’Algaida amb la col-
laboració de Nordic Walking Palma. Inscripcions a les Oficines de la Casa de la 
Vila i a lgilmateu@ajalgaida.net fins divendres dia 6 de març. Concentració a 
Plaça i, seguidament, inici del recorregut amb l’acompanyament d’un instruc-
tor. ALGAIDA MUNICIPI EDUCADOR. 

De 10.00 a 20.00 h. Algaida Events Time 2020 (1a sessió). Espai de no-
ces, comunions, batejos, festes i esdeveniments. Organitzat per l’Associació 
de Comerç i Empresa d’Algaida, Pina i Randa amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Algaida. A Sa Casa Mallorquina. Programes a part.

19.30 h. Lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona a Randa. Hi 
haurà un photocall i us convidam a que porteu una peça de color lila. Organit-
zada per l’Ajuntament d’Algaida. A la placeta de l’església de Randa. 

DIUMENGE, 8 DE MARÇ 
De 10.00 a 20.00 h. Algaida Events Time 2020 (2a sessió). Espai de no-
ces, comunions, batejos, festes i esdeveniments. Organitzat per l’Associació 
de Comerç i Empresa d’Algaida, Pina i Randa amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Algaida. A Sa Casa Mallorquina. Programes a part.

CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 
ALGAIDA MUNICIPI EDUCADOR

11.00 h. Lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona a Pina. Hi 
haurà un photocall i us convidam a que porteu una peça de color lila. Orga-
nitzada per l’Ajuntament d’Algaida. A la plaça de Pina. 

11.00 h. Ficar-se dins la seva pell, taller d’igualtat arreu del món a càrrec 
d’Escull Projectes Educatius. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida. Acti-
vitat gratuïta per a joves majors de 12 anys (nascuts 2008). Inscripcions al 
cjalgaida@gmail.com. Places limitades. Al Casal dels Joves. 

17.00 h. Contacontes: Quan les nenes volen alt a càrrec d’Escull Projec-
tes Educatius. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. Activitat gratuïta per 
a infants majors de 3 anys (nascuts 2017). A l’auditori del casal Pere Capellà.

19.00 h. Lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona a Algaida. 
Hi haurà un photocall i us convidam a que porteu una peça de color lila. Or-
ganitzada per l’Ajuntament d’Algaida. A davant de la Casa de la Vila. 

DISSABTE, 14 DE MARÇ
9.00 a 13.00 h. Mercat itinerant Dissabtes de PAM a PAM. A la placeta de 
l’església.

DISSABTE, 21 DE MARÇ
10.00 h. Iniciació a la Marxa Nòrdica a Pina. (2a sortida). Dirigit a tots els 
públics. Activitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament d’Algaida amb la col-
laboració de Nordic Walking Palma. Inscripcions a les Oficines de la Casa de 
la Vila i a lgilmateu@ajalgaida.net fins divendres dia 6 de març. Concentració 
a la plaça de Pina i, seguidament, inici del recorregut amb l’acompanyament 
d’un instructor. ALGAIDA MUNICIPI EDUCADOR. 

10.00 h. Excursió a la Finca Pública de Son Real (Santa Margalida). Es visi-
tarà el Centre d’Interpretació (museu etnològic), les cases de la possessió, la 
producció agrícola i ramadera ecològica i la necròpolis de la Punta des Fenicis. 
Per a joves majors d’11 anys (nascuts 2009). Aquests joves poden venir acom-

panyats de les seves famílies. Organitzada pel Casal dels Joves d’Algaida. Ins-
cripcions a la Biblioteca Municipal i al Casal dels Joves d’Algaida abans de di-
vendres 13 de març. Preu: 2,00 € per al transport. Places limitades. ALGAIDA, 
MUNICIPI EDUCADOR

DISSABTE, 28 DE MARÇ 
10.00 h. Taller de panades i rollets a càrrec de Margalida Tomàs i Tomeu To-
màs. Taller tradicional de panades i d’un típic dolç algaidí que pràcticament 
s’ha perdut en el temps: els rollets. Activitat organitzada per l’Associació de 
Cultura Gastronòmica. A l’Espai Colomer 15. Programes a part.

DISSABTE, 4 D’ABRIL
10.00 h. Iniciació a la Marxa Nòrdica a Randa. (3a sortida). Dirigit a tots els 
públics. Activitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament d’Algaida amb la col-
laboració de Nordic Walking Palma. Inscripcions a les Oficines de la Casa de la 
Vila i a lgilmateu@ajalgaida.net fins divendres dia 6 de març. Concentració a 
la plaça de l’hort de son Romeguera i, seguidament, inici del recorregut amb 
l’acompanyament d’un instructor. ALGAIDA MUNICIPI EDUCADOR. 

LA UNIÓ
COMENÇA
AMB TU


