
Dijous, 09 d’abril (Dijous Sant)

• 12.00 h. Puja al carro! Na Maria de la Pau Ra-
mis (entrenaments Pere), en Marc Mulet i en Pau Gil 
(+Salut) ens donaran una sèrie de pautes alimentàries, 
estiraments i exercicis físics per a poder seguir en for-
ma durant aquestes festes de Pasqua i mentre duri el 
confinament. 

Na Maria de la Pau ens ensenyarà a fer panades 
saludables.

En Marc Mulet ens ensenyarà a fer exercicis per 
a enfortir l’esquena.
En Pau Gil ens ensenyarà a fer uns estiraments 
de cames.

De veres que t’ho perdràs? Ho trobareu a:
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/

• 20.00 h. Emissió de la Representació de la Mort 
Mallorquina a càrrec de Teatre M per Canal 4 TV. Re-
transmissió de l’actuació que va tenir lloc a l’església 
d’Algaida els dies 29 i 30 de novembre i dia 1r de de-
sembre de 2019.

Divendres, 10 d’abril 
(Divendres Sant)

• 12.00 h. Puja al carro! Na Maria de la Pau Ramis 
(entrenaments Pere), en Marc Mulet i en Pau Gil (+Salut) 
ens donaran una sèrie de pautes alimentàries, estira-
ments i exercicis físics per a poder seguir en forma durant 
aquestes festes de Pasqua i mentre duri el confinament. 

De veres que t’ho perdràs? Ho trobareu a:
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/

• 20.00 h. Emissió de la Representació de la Mort 
Mallorquina a càrrec de Teatre M per Canal 4 TV. Re-
transmissió de l’actuació que va tenir lloc a l’església 
d’Algaida els dies 29 i 30 de novembre i dia 1r de de-
sembre de 2019.

Dissabte, 11 d’abril

• 12.00 h. Puja al carro! Na Maria de la Pau Ra-
mis (entrenaments Pere), en Marc Mulet i en Pau Gil 
(+Salut) ens donaran una sèrie de pautes alimentàries, 
estiraments i exercicis físics per a poder seguir en for-
ma durant aquestes festes de Pasqua i mentre duri el 
confinament. 

De veres que t’ho perdràs? Ho trobareu a:
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/

• 14.35 h. Emissió de la Representació de la Mort 
Mallorquina a càrrec de Teatre M per Canal 4 TV. Re-
transmissió de l’actuació que va tenir lloc a l’església 
d’Algaida els dies 29 i 30 de novembre i dia 1r de desem-
bre de 2019.

NÚM. 01 
del 08 al 14 d’abril de 2020
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Dilluns, 13 d’abril 
(Segona Festa de Pasqua)

• 12.00 h. Puja al carro! Na Maria de la Pau 
Ramis (entrenaments Pere), en Marc Mulet i en 
Pau Gil (+Salut) ens donaran una sèrie de pautes 
alimentàries, estiraments i exercicis físics per a 
poder seguir en forma durant aquestes festes de 
Pasqua i mentre duri el confinament. 

De veres que t’ho perdràs? Ho trobareu a:
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/

• Avui dinam de paella! En vista de 
l’ajornament de la ja tradicional paella popular 
organitzada pels Quintos d’Algaida per celebrar 
la Festa de la Pau, enguany els Quintos ‘00 pro-
posen cuinar una paella en família.

CONCURS DE PAELLA FAMILIAR
I DE LA TAULA MÉS BEN PARADA
Els Quintos ‘00 i el Casal dels Joves d’Algaida ani-
mam les famílies a participar d’aquest concurs. 

Per a participar-hi, heu de pujar una fotografia a 
xarxes socials amb l’etiqueta @quint00salgai-
da (Instagram) o Quintos 00 Algaida (Facebo-
ok). També podeu fer arribar les fotografies a 
cjalgaida@gmail.com. Hi haurà dos premis: un 
per a la paella més espectacular i l’altra per a la 
taula més ben parada. La temàtica és La Pau de 
Castellitx. El termini per a concursar finalitza el 
mateix dia a les 22.00 h. 

Dimarts, 14 d’abril 
(Dia de la Pau de Castellitx)

• Penjada, a la façanes de ca vos-
tra, dels mocadors de la Pau. Si po-
deu, penjau a la finestra o balcó una pancarta 
de forma triangular (imitant un mocador de la 
Pau) que posi La Pau 2020; si no podeu, posau 
mocadors de la Pau d’altres anys.

• “Pujam” la Pau a xarxes socials. 
El Casal dels Joves anima a omplir les xarxes so-
cials amb fotografies i vídeos dels millors mo-
ments de la Pujada a la Pau d’anys anteriors. 

• 11.30 h. Activitats i jocs infantils per a tota 
la família. Tal i com marca la tradició, els Quin-
tos d’Algaida organitzaran una sèrie d’activitats 
i jocs infantils on hi podrà participar tota la fa-
mília. Dilluns dia 13 d’abril penjaran a les xarxes 
socials @quint00salgaida (Instagram) i Quintos 
00 Algaida (Facebook) els jocs proposats. Esti-
gueu atents! 

• Algaidins i algaidines!!! Els quintos 
del 00 volem animar-vos a participar a la festa 
de la Pau de Castellitx. Vos proposam que cada 
quintada acabada amb un mateix número dugui 
un color de camiseta diferent: 

Quintades acabades amb  0 (2010, 2000, 1990, 
1980...): color GRANAT!

Quintades acabades amb 9 (2009, 1999, 
1989...): color BLANC!

Quintades acabades amb 8 (2008, 1998, 
1988...): color GROC!

Quintades acabades amb 7 (2017, 2007, 1997, 
1987...): color VERMELL!
Quintades acabades amb 6 (2016, 2006, 1996, 
1986...): color VERD!
Quintades acabades amb 5 (2015, 2005, 1995, 
1985...): color de ROSA!
Quintades acabades amb 4 (2014, 2004, 1994, 
1984,...): color BLAU!
Quintades acabades amb 3 (2013, 2003, 1993, 
1983,...): color GRIS!
Quintades acabades amb 2 (2012, 2002, 1992, 
1982, ...): color de TARONJA!
Quintades acabades amb 1 (2011, 2001, 1991, 
1981, ...): color de LILA!

• 12.00 h. Puja al carro! Na Maria de la Pau 
Ramis (entrenaments Pere), en Marc Mulet i en 
Pau Gil (+Salut) ens donaran una sèrie de pautes 
alimentàries, estiraments i exercicis físics per a 
poder seguir en forma durant aquestes festes de 
Pasqua i mentre duri el confinament. 

De veres que t’ho perdràs? Ho trobareu a:
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/

MÉS ACTIVITATS
A LA PROPERA AGENDA 

QUE ES PUBLICARÀ
DIA 15 D’ABRIL

https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
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MÉS COSES!!!

Concurs de Cuina:

“Pilotes, que són de bones... 
M’encanten!” 

Activitat dirigida a joves majors de 12 anys (po-
den cuinar amb l’ajuda dels familiars). Per parti-
cipar s’ha d’enviar un vídeo resum (< 1 minut) o 
5 fotografies del procés on hi aparegui el jove. 
Es pot publicar a Instagram o Facebook sota el 
#aguiatmontoro i #jovescovid19, o bé enviar-ho 
al correu cjalgaida@gmail.com. El termini aca-
ba el 14 d’abril de 2020 a les 00.00 h. Els premis 
seran les culleres d’or, plata i bronze signades i 
entregades pel youtuber Miquel Montoro. Ac-
tivitat virtual organitzada pel Casal dels Joves 
d’Algaida. 

Més informació a: https://www.facebook.com/
algaidapinaranda/

CADA SETMANA MENÚ PER A 7 DIES 
PER ORGANITZAR I PLANIFICAR LES 
DIFERENTS MENJADES 

FAMÍLIES, CUINERS I CUINERES D’ALGAIDA, 
PINA I RANDA: Són dies de quedar-nos a casa 
confinats i haurem de cuinar molt, potser més 
del que voldríem. 

Aquests dies de confinament, vos volem ajudar 
amb un seguit de pautes, consells i recepotes 
per tal que mengeu de tot, de forma saludable i 
que no vos manquin nutrients.

Dins les mesures restrictives de l’estat d’alarma, 
està permès sortir per anar a comprar. Sortiu 
només quan sigui necessari i planifiqueu-la per 
a reduir al mínim el nombre de visites a establi-
ments de venda d’aliments.

Podem fer una llista de la compra ben pensada 
i evitar aliments processats.  Per una banda, po-
dem anar comprant aliments frescs i per altre 
banda està molt bé tenir una mica de rebost de 
productes bàsics i conserves.

També aportam idees perquè pugueu cuinar 
amb la família i així passar una estona entre-
tinguda.  Pot ser un bon moment per descobrir 
plats nous o per fer aquella recepta que sempre 
heu volgut tastar.

Comprau local i de proximitat. La verdura i la 
fruita de temporada són més econòmiques que 
les de fora d’estació. Mengem el que ara ens 
dona la terra.

Vos proposam que si feis alguna de les recep-
tes, les compartiu amb foto o vídeo a Facebook 
amb el hastag #cuinadeconfinamentalgaida i 

https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
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ens contau què vos ha semblat o si heu innovat 
en alguna recepta. Animau-vos a participar.

Recordau:  prendre les mesures de seguretat e 
higiene per anar a comprar que vos indiquen les 
autoritats competents per a contenir la propa-
gació del virus.

Més informació i totes les pautes i recteptes a: 
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/

CAMPANYA PASQUA FORNS

Més que mai, per Pasqua, 
productes de forn 

i pastisseria!
Aquestes festes, comprau els productes 

de Pasqua als forns 
i pastisseries de la vila

On? Als forns de Sa Creu, 
de Can Bernat, de Plaça i a Can Salem

L’Ajuntament d’Algaida i l’Associació de Co-
merç i Empresa d’Algaida, Pina i Randa s’han 
adherit a la campanya impulsada des de l’@
IDI, amb l’objectiu animar a la ciutadania a 
comprar les panades, rubiols o crespells als 
forns i pastisseries de la vila. 

Contactau amb els forns per poder fer coman-
des per telèfon o anau a l’establiment que te-
niu ben a prop de casa, sempre prenent les 
mesures de seguretat estipulades durantl’es-
tat d’alarma. 

Recordau que aquests establiments són dels 
pocs que poden continuar oberts durant l’es-
tat d’alarma provocat per la Covid-19, i estan 
patint una baixada molt forta de vendes. 

Tota la informació a: 
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/

ARXIU DIGITAL 
DEL MUNICIPI D’ALGAIDA

Us convidam a visitar el web de l’ADMA, l’Arxiu 
Digital del Municipi d’Algaida, un espai virtual 
que agrupa la informació bibliogràfica i arxivís-
tica dels pobles d’Algaida, Pina i Randa.
L’ADMA és un repositori (un lloc web que, a 
manera d’arxiu virtual, emmagatzema tota una 
sèrie de documents en format virtual) d’accés 
lliure i gratuït a l’adreça www.adma.cat.

L’ADMA consta de cinc grans àmbits.
1. L’Arxiu Municipal, on hi trobareu a) el Catàleg 
de l’Arxiu Històric, b) la Col·lecció Local, que mos-
tra tots els programes de festes, cartells, progra-
mes d’actes, díptics, etc. editats per l’Ajunta-
ment des de l’any 1945 i, c) el Fons dels Premis 
Castellitx.

2. La Bibliografia del Municipi d’Algaida. És un 
llistat de publicacions (llibres i articles) relacio-
nats, en qualsevol aspecte i temàtica, amb els 
pobles d’Algaida, Pina i Randa. 

3. La Col·lecció Binària, edicions digitals de 
l’Ajuntament d’Algaida, amb: a) Camestortes (re-
cull els arguments de les representacions 2001-
2011); b) les Obres guardonades als Premis Cas-
tellitx (1968-2019) i c) les Publicacions en Paper 
editades per l’Ajuntament d’Algaida.

4) Es Saig. Amb la col·laboració de la revista, 
s’està creant un índex virtual de les seccions que 
també oferirà tots els continguts digitalitzats.

5) Arxiu de la Imatge i el So: En aquests mo-
ments, amb col·laboració de Titoieta Ràdio, hi 
trobareu tots els àudios dels Pregons de les Fes-
tes de Sant Honorat.

https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
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Llegir gratuïtament llibres 
digitals a eBiblio

Des de la Biblioteca d’Algaida oferim per a to-
tes les persones amb carnet de la Xarxa de Bibli-
oteques de Mallorca el servei d’eBiblio, un lloc 
web de préstec virtual de llibres.
És una iniciativa del Ministeri de Cultura i Es-
ports del Govern d’Espanya amb el Govern de 
les Illes Balears i amb la participació de la Xarxa 
de Biblioteques del Consell de Mallorca.

• On puc trobar tota la informació sobre eBi-
blio?
Tota la informació general a la pàgina del Mi-
nisteri de Cultura i Esports: https://www.cultu-
raydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/
mc/eBiblio/inicio.html

Tota la informació concreta de la Comunitat de 
les Illes Balears:
https://illesbalears.ebiblio.es/opac/#index

• Qui pot usar eBiblio?
Tothom que sigui soci lector d’una biblioteca i que 
tengui un nom d’usuari i una contrasenya per acce-
dir al servei. Tota la informació a:
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/are-
as/bibliotecas/mc/eBiblio/hazte-socio.html

• Només hi puc trobar llibres?
No també hi ha revistes còmics, audiollibres i pel-
lícules, tant en català com en espanyol. També en 
trobareu una selecció amb altres idiomes

• On puc llegir els llibres digitals que em des-
carrec?
A qualsevol dispositiu: ordinador, lectors de llibres 
electrònics, tauleta digital, telèfon mòbil... amb 
connexió o fora connexió.

• Necessit Wi-fi o connexió a Internet per a 
descarregar els llibres?
Sí, però per llegir-los no és necessari.

• Què puc trobar a eBiblio?
Obres de ficció per a públic adult i per a públic in-
fantil i juvenil, que inclouen còmic, narrativa, poesia 
i teatre.

Obres de no-ficció per a públic adult i per a públic 
infantil i juvenil, que inclouen obres de ciències so-
cials, desenvolupament personal, esports, informà-
tica, viatges, etc

• Si no som soci lector de la biblioteca, puc ac-
cedir al servei?
No. Heu d’estar inscrits a una biblioteca: us heu de 
fer el carnet de soci lector.

• Em puc fer el carnet de soci lector de la bi-
blioteca d’Algaida, encara que estigui tancada 
per l’estat d’alarma?

Sí. Hem posat el marxa el servei de nous carnets 
mitjançant correu electrònic.

• Com em puc fer el carnet de soci lector?

1) Ens heu d’enviar un correu a biblioteca@ajal-
gaida.net amb l’assumpte NOU CARNET i les 
vostres dades personals: (Nom i llinatges, núm. 
de DNI, adreça completa, telèfon de contacte i 
adreça de correus electrònic de contacte. Totes 
les dades són imprescindibles).

2) Amb aquestes dades vos crearem un carnet 
de soci virtual, i vos remetre per correu elec-
trònic les dades que necessitau per a connec-
tar-vos a eBiblio.

3) Amb les dades que us trametrem, us haureu 
d’inscriure al servei eBiblio.

• On puc resoldre els dubtes tècnics?
Tots els procediments estan explicats amb de-
tall als llocs webs:



Contacte: biblioteca@ajalgaida.net
www.ajalgaida.net

© Ajuntament d’Algaida, 2020
Disseny: Bartomeu Salas Mascaró

Explicacions en català:
https://illesbalears.ebiblio.es/opac/?locale=ca#in-
dex

Explicacions en espanyol:
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/are-
as/bibliotecas/mc/eBiblio/inicio.html

• Si tenc dubtes que no siguin tècnics?
Estam a la vostra disposició a biblioteca@ajalgaida.
net.

INFORMACIÓ 
COVID-19
Lloc web de la Conselleria de Salut i Consum del Go-
vern de les Illes Balears:
http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/

Lloc web del Consell de Mallorca:
https://web.conselldemallorca.cat/covid-19

Tenc un dubte, full d’informació de l’Ajuntament d’Al-
gaida:

Enllaç per a descarregar-vos el pdf:
http://www.ajalgaida.net/imgdb/archivo_doc341856pdf

http://www.ajalgaida.net

