
DIJOUS, 14 DISSABTE, 16
• 18.00 H. Presentació de l'As¬
sociació de Persones Cuidadores
Mans a les Mans a càrrec de ia

presidenta de l'Associació; Joana
Sastre; ia coordinadora dels Ser¬
veis Socials de ia Mancomunitat
del Pia, Petra Joan; ia treballadora
social de l'Algaida, Francisca Ros¬
selló i la treballadora social de re¬

ferència del Servei de Dependèn¬
cia, Catalina Berga.

Aquesta associació agrupa les
persones que tenen en comú el
fet de cuidar d'algú en situació de
dependència, una dedicació molt
exigent que condiciona la vida
personal, familiar i social. A l'audi¬
tori del casal Pere Capellà.

DIVENDRES, 15
• 18.00 H. Final de Curs de
l'Escola de Música d'Algaida
(EMMA). Actuacions dels alum¬
nes, jocs i diversió. Organitzat
per l'EMMA. Al Casal de la Mú¬
sica (C/ d'Anselm Turmeda).

• 20.30 H. Presentació del lli¬
bre Dotze mesos Llull. Comme¬
moració de l'Any Llull al municipi
d'Algaida. Novembre 2015 - no¬
vembre 2016, editat per l'Ajun¬
tament d'Algaida amb el suport
del Departament de Cultura, Pa¬
trimoni i Esports del Consell de
Mallorca.

Durant l'acte tendrá lloc la

presentació pública del Projec¬
te VINT-20. Aquest projecte cul¬
tural té com a principal objectiu
la creació d'un gran arxiu digital
unificat d'informació i consulta

de materials i documentació cul¬
tural i etnológica de caire cien¬
tífic i divulgador. Organitzat per
l'Ajuntament d'Algaida. A l'audi¬
tori del casal Pere Capellà.

• DE 19.00H A 22.00 H. in¬

auguració de l'exposició de pin¬
tura Una visió de Mallorca de
Lluc Queralt, artista tarragoní re¬
sident a Algaida. A Pepa Art Pro¬
ject, C/ del Bisbe, 4. 2n d'Algaida.

DIVENDRES, 22
• A PARTIR DE LES 19.00 H.
Festa de final de curs del CEIP
Pare Bartomeu Pou. Sopar i ce¬
lebració de l'acabament del curs
escolar. Hi haurà música i anima¬
ció infantil. El menors han d'anar

acompanyats d'un adult respon¬
sable. Per favor, fels un bon ús
de les instal·lacions. Organitza¬
da pel l'AMPA del col·legi amb la
col·laboració del CEIP Pare B. Pou

i l'Ajuntament d'Algaida. Obert a
tota la comunitat educativa. A ses

Escoles.

DISSABTE, 23
• 21.00 H. Teatre: Smiley una
història d'amor.

À/ex i Blel, els dos protagonistes
d'aquesta comèdia romàntica, no
poden ser més diferents. Confor¬
men una parella estranya i només
tenen en comú que s'han enamo¬
rat. Tenen personalitats antagòni¬
ques I les diferències semblen in¬
salvables... però, ho vulguin o no,
estan units per un fil.

FITXA ARTÍSTICA: Autor: Gui¬
llem Clua. Direcció: Joan M. Albi¬

nyana. Ajudant de direcció: Joan
Porcel. Actors: Joan Toni Sunyer i
Héctor Seoane. Il·luminació: Joan
M. Albinyana. So: Luis E. Baró.
Vestuari, escenografia i atrezzo: El
Somni Produccions.

Preu: 3,00 €. Venda d'entra¬
des anticipades a la Casa de la
Vila fins divendres 22 de juny i o

el mateix dia a taquilla. Places li¬
mitades, en començar la sessió
no és permetrà l'entrada.
Acte organitzat per l'Ajunta¬

ment d'Algaida amb el patrocini
del Consell de Mallorca. A la Sala
Polivalent d'es Porrassar.

PINA
DIUMENGE, 17
• 19.00 H. Bingo solidari. La re¬

captació anirà destinada a l'Asso¬
ciació Contra el Càncer del mu¬

nicipi d'Algaida. Tira de bingo:
50 cèntims d'euro. Bingo especi¬
al: 1,00 €. Durant l'acte, el grup
de música BIG BAND d'Algaidarts
farà la seva estrena. Organitzat
pel COF Pina. A Plaça.

DIVENDRES, 22
• 21.00 H. Gustatio romana.

Sopar teatralitzat amb música en
viu. És una experiència sensori¬
al, que ens transportarà a l'an¬

tiga Roma. Podreu gaudir de sis
plats I de tres vins de recreació
històrica, servits en rèpliques
d'una vaixella de terra sigil·lada
de l'època romana.

Text original i direcció: Albert
Forés Gómez i Daniel Iranzo. Inter¬

pretació: Xisca Puigserver. Música:
Yayo Alvàrez. Comunicació: Albert
Forés Gómez i Daniel Iranzo.

Durada: 2-3 h. Places limita¬
des: màxim 30 persones. Preu de
la degustació: 15,00 €. Inscripci¬
ons a la Casa de la Vila, al bar Can
Xiscos 0 a info@aldarq.com.

Acte organitzat per l'Ajunta¬
ment d'Algaida i patrocinat pel
CACIM. A la font de Pina.

DISSABTE, 23
• 11.00 H. Taller Infantil: ela¬
boració d'un DRAC per fer l'inici
de festes i preparació de les pan¬
cartes que anuncien les Festes
d'Estiu. Organitzat pel Casal dels
Joves, amb la col·laboració del
Cof Pina. A Plaça.

• 19.00 H. Ball en línia organit¬
zat pel Cof Pina. A Plaça.

CURS DE MONITOR DE TEMPS LLIURE A ALGAIDA
organitzat pel Casal dels Joves d'Algaida i È-Temps Lliure

Curs intensiu d'estiu

Dies: 16,17, 26, 27, 28, 29, i 30 de juny i 1, 2,3, 4, 5 i 6 de juliol
Preu: 195,00 €; 185,00 € pels residents al municipi d'Algaida

Requisits: Haver complert els 17 anys
i tenirel títol de graduat escolar o equivalent acadèmic

Podeu demanar més informació a:

e.formacio.e@gmail.com o al telèfon: 611 088 511. Places Limitades.
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ALGAIDA
DIVENDRES, 1
• DE LES 18.00 A LES 21.30 H. Cam¬

panya de donació de sang;

Una donació, 3 vides

Amb el bus de la Fundació Banc de Sang i
Teixits (FBSTIB). A Plaça.
• Podeu consultar els requisits per a do¬
nar sang a: http://www.donasong.org/
puc-donar/es_index. html.
• Podeu descarregar-vos el qüestiona¬
ri per estalviar temps a: http://www.
donasang.org/media/upload/arxius/
questionari-metge/form-cat-sang.pdf.

• 19.30 H. UNIVERSITAT OBERTA PERA

MAJORS 2018 (UOM). Cicle de conferèn¬
cies: Les plantes endèmiques de les illes
Balears a càrrec de la Dra. Joana Cursach

Seguí, professora del Departament de Bi¬
ologia de la UIB.

Totes les conferències són gratuïtes.
Per a més informació: Oficines Municipals
de la Casa de la Vila. Organitzat per la Uni¬

versitat 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.

DISSABTE, 2

PROGRAMA

Naturalment, joves
Activitats per celebrar

el Dia Mundial del Medi Ambient

• 16.00 H. Elaboració d'una Pancar¬
ta Verda 0.0 (Zero Emissions - Zero Re¬
sidus) per celebrar el Dia Mundial del
Medi Ambient (5 de juny) en el trajecte
de "pas a pas".

• 17.30 H. Muntatge de casetes niu:
Preparació de casetes de fusta per a
ocells perquè els infants les puguin deco¬
rar al taller d'Horabaixa sostenible, que
tendrá lloc dia 5 de juny.

Activitats gratuïtes organitzades pel
Casal dels Joves d'Algaida i dirigida a ma¬

jors de 12 anys. Inscripcions: whatssap i
673 643 926 abans de dia ir de juny. Al
Casal dels Joves.

DIUMENGE, 3
• 12.30 H. Concert: Cantata La fàbri¬
ca de colors de Sergi Salinas interpretada
per les corals de l'Escola de Música d'Al¬
gaida, EMAE de Llucmajor, Sant Francesc
d'Inca i Mésmúsica de Palma i acompa¬

nyades per la Banda de Música d'Algai¬
da. Organitzat per l'Escola de Música
d'Algaida, EMAE de Llucmajor i Banda de
Música d'Algaida amb col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida i l'Ajuntament de
Llucmajor.

Hi haurà servei de bus, pujada i con¬
cert: 5,00 €. Venda de tiquets a la Casa
de la Vila fins divendres dia ir de juny. Al
santuari de Cura.

• 16.00 H. Taller de Ràdio Zero.Zero:

Els joves del poble visitaran Titoieta Rà¬
dio per enregistrar falques publicitàries
amb una contingut medi ambiental (em¬

DIA MUNDIAL

DEL MEDI AMBIENT

Trajecte Pas a pas

[ruta a Tescola sense fum)

El camí a l'escola sense fum, també
és possible! Activitat de consciencia¬
ció ambiental dirigida als infants i a les
famílies del CEIP Pare Bartomeu Pou i

EM Flor de Murta. Convidam a fer un

gest ambiental i saludable i anar a l'es¬
cola a peu, en bicicleta o en patinet.

Recordau que hi ha disponible el
pàrquing de la Farinera perquè hi pu¬
guin aparcar les famílies que venen en
cotxe des de les zones rurals del mu¬

nicipi.

marcat dins la Campanya Zero-Zero). Ac¬
tivitat gratuïta dirigida a joves majors de
12 anys. Inscripcions: 673 643 926 abans
de dia ir de juny.

• 18.00 H. Festa Fi de Curs de les Ac¬

tivitats de l'Associació de Gent Gran

d'Algaida, Pina i Randa. Exhibició i segui¬
dament berehada. Acte organitzat per

l'Ajuntament d'Algaida i l'Associació de la
gent gran d'Algaida, Pina i Randa. Al pa¬
velló Andreu Trobat.

DIMARTS, 5

• 8.30 H. Concentració a Plaça.

• 8.45 H. Sortida des de Plaça dirigida
per la Policia Local. Amb la col·laboració
de la Guàrdia Civil i Protecció Civil d'Al¬

gaida.

• 10.30 H. Activitat ambientals a l'Es-

coleta Municipal Flor de Murta
• Petits Hortolans: els infants sembra¬
ran planters d'hort i podran experi¬
mentar amb la terra, les llavors i l'ai¬
gua.

• 17.30 H. Horabaixa Sostenible: De¬

coració de Casetes Niu: Decoració amb

pintura de casetes niu per a ocells, crea¬
des pel Casal dels Joves d'Algaida. Aques¬
tes casetes es distribuiran pel pati del CEIP
Pare Bartomeu Pou, de l'Escoleta Munici¬
pal Flor de Murta i per Plaça. Activitat gra¬
tuïta organitzada per l'AMPA i el Casal dels
Joves, dirigida a infants (acompanyats dels
familiars). Al pati del CEIP Pare Bartomeu
Pou. Inscripcions 673 643 926 0 a l'AMPA
abans de dilluns, dia 4 de juny.

L'Associació Comerç i Empresa d'Al¬
gaida, Pina i Randa se suma a la campa¬

nya ZERO - ZERO i dia 5 de juny convida
els veïns que vagin a peu 0 en bicicleta al
petit comerç i que usin bosses reutilitza-
bles o senalletes quan vagin a comprar.

Així mateix, penjaran un cartell als
seus comerços per un consum sosteni¬
ble, conscient i transformador i pel co¬

merç de proximitat.

DIVENDRES, 8
• DE 16.30 A 18.30 H. Taller 4, Pe¬
tits grans artistes a càrrec de Pilar Sa¬
las Barceló. Dirigit a infants de 0 a 3 anys.

Inscripcions a l'Escoleta Municipal o al
correu mciianeres@ajaigaida.net. A l'Es¬
coleta Municipal Flor de Murta. Organit¬
zat per l'Ajuntament d'Algaida.

• 20.00 H. Concert de la Coral
d'Adults de l'Escola Municipal de Músi¬
ca dirigida per Sebastià Mut. Acte orga¬

nitzat per l'EMMA. A l'auditori del casal
Pere Capellà.

DISSABTE, 9
• DE 9.00 A 13.00 H. Mercat itine¬
rant "Dissabtes de PAM a PAM". A la

placeta de l'Església. Programa a part.

DIUMENGE, 10
• 16.30 H. IX Milla d'Algaida 2018 .

Objectiu 1000. Cursa Solidària: Milla i
cursa de 5.000 m. Activitats per a tota
la família. Preu de inscripció 1,00 € a be¬
nefici de la Delegació contra el Càncer
d'Algaida. Totes les persones que s'ins¬
criguin rebran el regal d'una camiseta
commemorativa. La inscripció s'abonarà
a l'hora de recollir el dorsal i la camiseta.

Concentració a Plaça a les 16.30 h. Orga¬
nitzat per l'Ajuntament d'Algaida amb la
col·laboració de Trotadors d'Algaida, Ca¬
sal dels Joves, Algalia, Onfitnes del Con¬
sell de Mallorca i Coca Cola. Programes
a part.


