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Presentació '
Vet aquí un altre curs dels Divendres Algaidins enguany organitzats

conjuntament per la Fundació "la Caixa" i l'Ajuntament d'Algaida. Durant
els 5 pròxims mesos, de novembre a març, incidirem en la reducció dels
residus domèstics, veurem com ens afecta la implantació de l'economia
global en la nostra vida diària i debatrem sobre la realitat dels immigrats
que arriben a Mallorca. També i com a contrapunt al debat de temes
d'actualitat ens acostarem de prop a la poesia des del punt de vista de
dos autors mallorquins.

Pere Sales i Mascaró
Regidor d'Educació, Cultura i Esports

1 Divendres, 30 de novembre de 2001, a les 21.30 h al Casal Pere Capellà
RESIDUS: QUÈ EM FEIM?: Les bones pràctiques per limitar
l'excés en el consum

a càrrec d'Aina Llauger, pedagoga, educadora mediambiental i membre
del GOB.

El problema dels residus augmenta dia a dia. Per això s'han de prendre mesures
generals de caràcter polític: recollida, tractament, reciclatge, etc. Però una primera
pràctica que podem fer tots és limitar la nostra producció reduint el consum injustificat.

2 Divendres, 28 de desembre de 2001, a les 21.30 h al Casal Pere Capellà

POESIA DE PROP: Jaume Santandreu, poetes mallorquins.
Una proposta que ens convida a fer camí, a encercar els viaranys que condueixen

cap a l'aventura de desxifrar el misteri increïble dels homes, el joc de viure o la difícil
faula. La idea és anar una mica més enllà dels prejudicis o de les idees preconcebudes
i tòpiques sobre la dificultat de la poesia, que té la gent.

3 Divendres, 25 de gener de 2002, a les 21.30 h al Casal Pere Capellà
LA SOCIETAT GLOBAL: La influència de la globalitzadó en
la vida diària
a càrrec de Bernat Riutort, professor titular de filosofia, moral i política
de la UIB.

La mundialització és un fet ben actual, que inñueix la nostra vida més enllà del
que podem pensar. Quines conseqüències té per nosaltres, com és manifesta en la
nostra vida cultural, en la vida de família, en les comunicacions i en els mitjans, en
la nostra pròpia identitat?

Ar Divendres, 22 de febrer de 2002, a les 21.30 h al Casal Pere Capellà

ELS REPTES SOCIALS: Els immigrants a les Illes Balears
a càrrec de Carmel Bonnin, expert en temes socials, president de
Justícia i Pau.

Una reflexió documentada sobre els immigrants i l'entorn que els envolta a Ma¬
llorca. Es tracta de fer una anàlisi de les reaccions socials i del comportament que la
seva presència provoca sovint en la societat mallorquina. Quines perspectives hi ha:
integració o mestissatge cultural, un repte que fa falta afrontar des d'ara.

5 Divendres, 22 de març de 2002, a les 21.30 hores al Casal Pere Capellà

POESIA DE PROP: Joan Manresa, poetes catalans i àrabs.
Un recorregut personal per poemes catalans i àrabs de distints autors, tan històrics

com contemporanis, presentat en un format que cerca la proximitat amb el públic.


