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• 17.30 H. Activitats i jocs in¬
fantils per a tots els nins i nines.
Durada de l'activitat: 90 minuts.
A Plaça.
• 18.00 H. Concert musical
a càrrec del grup Nuevo Origen
(versions de pop-rock). A la pla¬
ceta de l'església.
• VISITES GUIADES. La Pre¬
sencia de Gaudí a Algaida (visi¬
ta guiada pel nucli urbà d'Algaida
en el marc de l'Any Gaudí-Cam-
pins 2014-2015) a càrrec de l'his¬
toriador Pere Fullana Puigser-
ver. Horari d'inici de les visites:

11.30 i 17.30 h. Durada: 60 mi¬
nuts. Inscripcions a les Oficines
Municipals de la Casa de la Vila
fins dijous dia 29 de maig. Places
limitades: 20 persones per visita.
Programes a part.

Fireta organitzada per l'Ajunta¬
ment d'Algaida.

JUNY
^ DIUMENGE, I

* 10.00 H. lli Fira d'oportuni¬
tats, amb ofertes especials de
productes i serveis de les empre¬
ses del municipi. La Fira d'oportu-
ninats és dia del comerç local. Les
empreses d'Algaida t'ofereixen
ofertes exclusives, liquidacions,
restes d'estoc, preus especials
de productes i serveis. Aprofi¬
teu l'ocasió per passejar, fer po¬
ble i aprofitar les oportunitats
que trobareu només en aquesta
festa del comerç algaidí. Organit¬
zada per l'Associació de Comerç
i Empresa d'Algaida, Pina i Randa
amb el suport de la Regidoría de
Promoció Econòmica de l'Ajunta¬
ment d'Algaida. A la placeta de
l'església.

«El dia, no el pots
deturar; però pots
no perdre'l».

«Que onsevulla
que trepitgis,
neixin roses!».

DISSABTE, 7
• 18.00H. FESTA DEL LLIBRE.
Lliurament dels premis del II
Concurs de Narració dels alum¬
nes del CEIP Pare B. Pou. Al au¬
ditori del casal Pere Capellà. Acte
organitzat conjuntament pel CEIP
Pare 8. Pou i l'Ajuntament d'Al¬
gaida. Les obres guardonades es
publicaran a la Col·lecció Binària,
d'accés lliure i gratuït a través de
www.ajalgaida.net.

DIUMENGE, 15
• 18.00 H. Festa de final de
curs de les activitats de l'Associ¬
ació de Persones Majors d'Algai¬
da, Pina i Randa. Al pavelló An¬
dreu Trobat. Hi haurà exhibicions
de ball de sala, gimnàstica rítmi¬
ca i danses del món. En acabar la

demostració, hi haurà un bere¬
nar per a tothom. Inscripcions a
les oficines municipals de la Casa
de la Vila fins dimecres dia 11 de

juny. Preu del berenar per a les
persones que participen a la de¬
mostració: gratuït. Preu per al
públic en general: 4,00 €. Acte or¬
ganitzat per l'Associació de Per¬
sones Majors d'Algaida, Pina i
Randa i l'Ajuntament d'Algaida.

FESTA
DEL LLIBRE 20U

Ajuntament d'Algaida

DIMARTS, 17
• 18.00 H. Concert de final
de curs dels alumnes de l'Esco¬
la Municipal de Música d'Algai¬
da. Organitzat per l'EMMA amb la
col·laboració del Ajuntament d'Al¬
gaida. Hi estau tots convidats. A la
placeta de l'església d'Algaida.

DIUMENGE, 22
• 20.00 H. MES DE MÚSICA A
ALGAIDA. Concert de l'Orques¬
tra de Cambra del Conservato¬
ri Superior de Música de les Illes
Balears. Solista: Andreu Riera.
Director: Alfredo Oyagüez. Con¬
cert organitzat per l'Associació
Banda de Música d'Algaida amb
la col·laboració de l'Ajuntament
d'Algaida. A l'església d'Algaida.
Programes a part.

DISSABTE, 28
• 21.00 H. MES DE MÚSICA A
ALGAIDA. Concert del sextet de
metall Mallorca Brass Project.
Intèrprets: Trompetes: Bernat
Xamena, Mario Navarro; Trompa:
Raimon Raimon; Trombó: Vicent
Garrido; Tubes: Àngel Torres, J.
V. Franco. Concert organitzat
per l'Associació Banda de Música
d'Algaida amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida. A l'esglé¬
sia d'Algaida. Programes a part.
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ALGAIDA, PINA I RANDA

MAIG-JUNY 2014

MAIG
DIJOUS, I
• 17.00 H. V Milla d'Algaida •

Objectiu 1000. Cursa Solidària. Di¬
ada esportiva amb la competició i
activitats per a tota la família. Pre-
inscripcions a www.elitechip.net, a
les Oficines Municipals de la Casa
de la Vila, a les oficines d'Algalia
Esports, a la Biblioteca Municipal i
al pavelló Andreu Trobat. Totes les
persones preinscrites rebran el re¬
gal d'una camiseta commemorati¬
va. Preu de la inscripció: 1,00 € a
benefici d'ASPANOB (Associació de
pares amb nins amb càncer de Ba¬
lears). El preu de la inscripció s'abo¬
narà a l'hora de recollit el dorsal i
la camiseta. Programa a part.

DISSABTE, 3
• DE LES 10.00 H A LES 13.00 H.
FESTA DEL LLIBRE. Jornada de por¬
tes obertes a la Biblioteca. Totes
les persones que utilitzin el servei
de préstec de la Biblioteca Munici¬

pal seran obsequiades amb un punt
de llibre commemoratiu.

• DE LES 16.30 A LES 19.30 H.
FESTA DEL LLIBRE. Mercadet Soli¬
dari de venda de llibres de segona
mà (exemplars procedents de lli¬
bres retirats de la Biblioteca Muni¬

cipal i de donació de particulars). La
recaptació anirà destinada a la Fun¬
dació Campaner, entitat solidària
que lluita per eradicar la malaltia in¬
fantil anomenada Noma, que afec¬
ta als nins amb problemes de des¬
nutrició en els racons més pobres
del planeta, especialment a África
i els mutila el rostre (www.funda-
ciocampaner.com). Al pati del casal
Pere Capellà.
Durant la celebració del merca¬

det tendrán lloc les següents acti¬
vitats adreçades als infants i al pú¬
blic en general:
• AL LLARG DE TOT L'HO-
RABAIXA. Tallers per a nins i
nines i exposició fotogràfica a
càrrec de la Fundació Campa¬
ner on es podrà veure la rea¬
litat del Noma i els projectes
que es duen a terme per poder
prevenir la malaltia.
• A LES 16.30 H. Contacon-
tes, adreçat a tots els públics.
• A LES 17.30 H. Activitat
lúdica per als nins i nines a par¬
tir de 10 anys.

• A LES 18.30 H. Activitat
lúdica per a joves a partir de
15 anys.



Acte organitzat conjuntament per
l'Associació de Mares i Pares del CEIP
Pare B. Pou, Algaida Solidari, la Fun¬
dació Campaner i la Biblioteca Muni¬
cipal d'Algaida. Al casal Pere Capellà.

DIUMENGE, 4
18.00 H. FESTA DEL LLIBRE. Tea¬
tre infantil i familiar: La Fornal Es¬

pectacles presenta Les aventures de
Gepetto i Pinotxo. Espectacle d'om¬
bres, titelles i actors. A un poblet ita¬
lià dos vells amics, mestre Cirera,
d'ofici fuster, i Gepetto, actor titellai¬
re, es troben i decideixen construir
una títella... el seu nom serà Pinotxo.
A partir de 3 anys. Durada: 50'. Preu
entrades: 2,00 €. Venda d'entrades a
les Oficines Municipals de la Casa de
la Vila en horari d'Oficina fins diven¬
dres dia 2 de maig i el mateix dia de
la funció a partir de les 17.30 h. Pla¬
ces limitades. A l'auditori del casal
Pere Capellà.
Acte patrocinat per la Vicepresidèn-
cia de Cultura, Esports i Patrimoni
del Consell Insular de Mallorca-Cir-
cuit d'Arts Escèniques de Mallorca
2014-

DIVENDRES, 9
18.00 H. FESTA DEL LLIBRE. Con-
tacontes infantil Giramón. Na Tor¬

ta, una sargantana viatgera, presen¬
ta cinc infants de diferents països i
continents i els acompanya per des-

«Mentre tu em mires, jo fuig».

cobrir les seves activitats quotidia¬
nes. Adreçat a infants de 3 a 7 anys.
Acte organitzat per la Biblioteca Mu¬
nicipal amb la col·laboració del Fons
Mallorquí de Solidaritat i Coopera¬
ció. Entrada gratuïta. A l'auditori del
casal Pere Capellà.

DILLUNS, 12
• 18.00 H. Taller de cuina japone¬
sa i oriental a càrrec de Silvia Caro
Morales. Preu del taller: 15,00 €. Ins¬
cripcions a les Oficines Municipals
de la Casa de la Vila abans de dijous
dia 8 de maig. Places limitades (mí¬
nim 10 persones i màxim 20). Dura¬
da del taller: 3 hores. Acte organitzat
per l'Ajuntament d'Algaida i l'Escola
d'Adults de la Mancomunitat del Pla.
Al casal Pere Capellà.

DIJOUS, 15
• 20.30 H. Xerrada-col·loqui: Ta¬
bac, alcohol i altres drogues d'inl-
ci. Com podem prevenir les primeres
conductes de risc dels nostres fills? A
càrrec de Julià Garcia, Policia Tutor
de l'Ajuntament d'Algaida. Adreçat
a pares i mares. Acte organitzat per

l'Ajuntament d'Algaida i l'AMPA del
CEIP Pare B. Pou amb la col·laboració
del CEIP Pare B. Pou. A l'auditori del
casal Pere Capellà.

DIVENDRES, 16
* 19.00 H. Taula rodona-Taller:

Finançament per a emprenedors:
oficines especialitzades i produc¬
tes. A càrrec de José Pascual Mora-

gon Hibernon (Director de PYME i
responsable del projecte d'empre¬
nedors a Mallorca del Banc de Sa¬

badell) i Miquel Verger Ribas (Direc¬
tor de Banca de Empreses del Banc
de Sabadell). Acte emmarcat dins el
curs de Formació per a emprene¬
dors. A l'auditori del casal Pere Ca¬

pellà. Obert a tothom.

DISSABTE, 17
• DE 10.00 H A 13.00 H. Taller
de formatge (elaboració de format¬
ge tendre i llet presa d'ovella roja) a
càrrec de Llorenç Payeras (formatge-
ria Can Morey), mestre formatger de
producció ecològica. En acabar el ta¬
ller hi haurà un tast de diferents for¬

matges. Preu del taller: 10,00 €. Ins¬
cripcions a les Oficines Municipals de
la Casa de la Vila fins dijous dia 15 de
maig. Places limitades: 20 places. A
Can Lluís, Pina.

Acte organitzat per I' Ajuntament
d'Algaida amb la col·laboració de l'As¬
sociació Cultura Gastronòmica i Cer¬
vesa des Pla.

DIUMENGE, 18
• 18.00 H. Espectacle de teresetes:
The Puppet Circus a càrrec de la com¬
panyia Alauda Teatro (Castellà i LLeó).
Un espectacle de titelles per a infants
i famílies. El món del circ. Tota l'emo¬
ció dels seus artistes; trapezistes, ma¬
labaristes, l'equilibri en la corda flui¬
xa, el faquir, menja focs i animals, en

«No avançar és retrocedir».

un apassionat espectacle divertit de
teresetes de fil, acompanyades tam¬
bé pel pallasso Frango i presentats
pel gran director de pista Mario Net.
Dins el marc del 16è Festival Interna¬
cional de Teresetes de Mallorca. Per
a infants a partir de 5 anys. Durada:
60'. Preu entrada. 2,00 €. Venda d'en¬
trades a les Oficines Municipals de la
Casa de la Vila fins el divendres dia
16 de maig i al casal Pere Capellà el
mateix dia de la funció a partir de les
17.30 h. Aforment limitat. Activitat
organitzada per l'Ajuntament d'Algai¬
da. A l'auditori del casal Pere Capellà.
• A PARTIR DE LES 18.00 H. FES
TA DEL LLIBRE. Tradicional venda de
llibres en català a càrrec de la Dele¬

gació d'Algaida de l'Obra Cultural Ba¬
lear, de la papereria Sol Naixent i ven¬
da de llibres editats per l'Ajuntament
d'Algaida.

DIJOUS, 22 DIVENDRES, JO

«D'aquesta hora
depèn l'eternitat».

DIMECRES, 21
• 18.00 H. Taller de cuina vegetaria¬
na salada a càrrec de Olga Gómez Cos¬
ta. Preu del taller: 15,00 €. Inscripcions
a les Oficines Municipals de la Casa de
la Vila abans de dilluns dia 19 de maig.
Places limitades (mínim 10 persones i
màxim 20). Durada del taller: 3 hores.
Acte organitzat per l'Ajuntament d'Al¬
gaida i l'Escola d'Adults de la Manco¬
munitat del Pla. Al casal Pere Capellà.

• 18.00 H. FESTA DEL LLIBRE. Con-
tacontes del desert a càrrec d'Ab-
du Chiakh i Maria Rosselló (Associ¬
ació d'Amics del Poble Sahrauí). Per
a infants de 4 a 10 anys. Durada: 50
minuts. Acte organitzat per la Bibli¬
oteca amb la col·laboració del Fons

Mallorquí de Solidaritat i Coopera¬
ció. Acte gratuït. A l'auditori del Ca¬
sal Pere Capellà.

DIUMENGE, 25
• 18.30 H. Concert de Primavera
de l'Orfeó Castellitx. A l'església de la
Pau de Castellitx.

DIMECRES, 28
• 18.00 H. Taller de cuina vegetaria¬
na dolça a càrrec de Olga Gómez Cos¬
ta. Preu del taller: 15,00 €. Inscripcions
a les Oficines Municipals de la Casa de
la Vila abans de dilluns dia 26 de maig.
Places limitades (mínim 10 persones i
màxim 20). Durada del taller: 3 hores.
Acte organitzat per l'Ajuntament d'Al¬
gaida i l'Escola d'Adults de la Manco¬
munitat del Pla. Al casal Pere Capellà.

• 20.00 H. Conferència: Cooperati¬
va La Fageda, historia d'una bogeria.
Les claus del èxit d'un projecte soci¬
al i empresarial. Com fer compatibles
l'èxit empresarial amb un projecte
autènticament social a càrrec del Sr.
Cristóbal Colón Palasí, psicòleg, fun¬
dador i president de la Cooperativa.
La Fageda és una cooperativa catala¬
na de producció de làctics d'iniciati¬
va social sense ànim de lucre creada
a Olot el 1982. Té com a finalitat la in¬
tegració laboral, la viabilitat i l'auto¬
nomia de les persones de la comarca
que pateixen discapacitat intel·lectual
o trastorns mentals severs. S'ha con¬

solidat un projecte econòmicament
viable, respectuós amb les persones,
els animals i el medi ambient. Acte

organitzat per l'Ajuntament d'Algaida
amb col·laboració de l'associació Ma¬
llorca Rural. A l'auditori del casal Pere

Capellà. Obert a tothom. Programes
a part.

DISSABTE, 31
• DE LES 10.00 A LES 20.00 H.
Ill Fireta Artesanal. Venda i promo¬
ció de productes artesans i agroa-
limentaris elaborats per artesans
d'Algaida, Pina i Randa, i també d'al¬
tres indrets. A la placeta de l'església
i carrers dels voltants.

«Els dies que desa-
profitam, també ens
els compten».


