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• A les 20.00 H. Taller de cuina a Pina. (la sessió)
Impartit per Isabel Mora i Lina Llompart. Inscripci¬
ons: Forn can Xiscos (Pina). Tel.: 97166 52 93. Orga¬
nitzat pel COF-Pina amb la col·laboració de l'Ajunta¬
ment d'Algaida. A can Lluís. Programes a part.

dímart/
• De 20.00 a 21.30 H. Curs de dansa

Funky (la sessió) a càrrec de Teresa Su-
reda Torres. A partir de 14 anys. Inscripci¬

ons fins dilluns dia 21 d'abril a <casaldelsjoves.
algaida@hotmail.com> i a la Biblioteca Muni-
cipal-Punt d'Informació Juvenil. Organitzat pel
casal dels Joves. Programes a part. Al casal dels
Joves d'Algaida.

21 • dimecfe/! iont Jofdi
• De 16.30 a 20.00 H. FESTA DEL LLIBRE.
Jornada de portes obertes a la Bibliote¬

ca. Totes les persones que utilitzin el servei de
préstec de la Biblioteca Municipal se'ls obsequiarà
amb un llibre donat pel Departament de Cultura i
Patrimoni del Consell de Mallorca.

24 • dijou/ i díjou/ 8 de moiçi
• Excursió en tren des de Palma fins a Sa Pobla,
organitzada per l'Associació de Persones Majors
d'Algaida, Pina i Randa i l'Ajuntament d'Algaida, amb
la col·laboració dels Serveis Ferroviaris de Mallorca.
Sortides: Algaida: 8.15 H; Pina: 8.30 H. L'Ajuntament
d'Algaida convidarà a dinar tots els assistents. Preu
per persona: 10 €. INSCRIPCIONS: Oficines de l'As¬
sociació. Programes a part.

26 • di//cibte
• De 10.00 a 13.00 H. FESTA DEL LLIBRE. Jornada
de portes obertes a la Biblioteca. Totes les perso¬
nes que utilitzin el servei de préstec de la Bibliote¬
ca Municipal se'ls obsequiarà amb un llibre donat
pel Departament de Cultura i Patrimoni del Con¬
sell de Mallorca.

27 * diumenge
• 18.00 H. FESTA DEL LLIBRE. Contacontes a Pina.
Això era i no era... Narració de la rondalla En Gas¬
tí lladre. A partir de 3 anys. Organitzat pel COF-Pina
amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A
can Lluís.

29 • dimarl/
De 20.00 a 21.30 H. Curs de dansa Funky (2a ses¬

sió) a càrrec de Teresa Sureda Torres. Organitzat
pel casal dels Joves d'Algaida. Programes a part. Al
Casal dels Joves d'Algaida.

mcii9
I * dijo»/
• A partir de les 17.00 H. Torneig de futbol 3x3.
Competiran tres categories: de 6 a 8 anys, de 9 a
12 anys i de 13 a 15 anys. Inscripcions dels equips
al bar del camp municipal d'esports Es Porrassar
fins dimarts dia 29 d'abril. Organitzat pel Casal
dels Joves d'Algaida. A sa Plaça.

2 • díyendre/
• A les 21.30 H. FESTA DEL LLIBRE. Concert peda¬
gògic: Avui, música! Les Illes Balears amb Argenti¬
na, Veneçuela, Cuba i Puerto Rica a càrrec del quin¬
tet Urfé (violins: Emilio i Julia Estrada; viola: Silvio
García; violoncel: Ella Mikhayienko i contrabaix:
Andreu Julià). El concert ofereix, des d'un punt de
vista musical, una visió de l'emigració del segle XX
i la interrelació entre les Illes Balears i Amèrica. Pa¬
trocinat per l'Obra Social de la Fundació "La Cai¬
xa". A l'auditori del casal Pere Capellà. Pregam la
màxima puntualitat. Una vegada començat el con¬
cert no es permetrà l'entrada a l'auditori.

S • dí//able
• A les 11.00 H. Excursió al Mallorca Paintball (Llo¬
seta). Sortida en autocar des de la plaça d'Algaida
a les 11.00 h, i des de la plaça de Pina a les 11.30
h. Tornada sobre les 14.30 h, aproximadament.



• 18.30 H. FESTA DEL LLIBRE. Contacontes
a càrrec de Caterina Contacontes. Organit¬
zada per ia Biblioteca Municipal d'Algaida
amb el suport del Centre Coordinador de Bi¬
blioteques del Consell de Mallorca.

9* divcnclre/
• A les 20.00 H. Taller de cuina a Pina (2a ses¬

sió). Impartit per Isabel Mora i Lina Llompart.
Organitzat pel COF-Pina amb la col·laboració
de l'Ajuntament d'Algaida. A can Lluís.

10 • dí//able

Preu de l'activitat: 18,00€ per participant (inclou
vestimenta apropiada, careta i 200 bolles de pintu¬
ra, entre altres coses). L'Ajuntament d'Algaida corre¬
rà amb les despeses de l'autocar. Inscripcions; fins
dimecres 30 d'abril a <casaldelsjoves.algaida@hot-

maiLcom>, a la Biblioteca Municipal - Punt d'In¬
formació Juvenil i Oficines Municipals de l'Ajun¬
tament d'Algaida A partir dels 14 anys. Activitat
organitzada pel Casal dels Joves d'Algaida.

• A les 21.30 H. FESTA DEL LLIBRE. Presentació del
llibre i CD De rebus populimei (Les coses delmeu po¬
ble) de Cosme Aguiló (Ed. Documenta Balear, 2007)

a càrrec de Mn. Jaume Serra i Adrover. Organitza¬
da per la delegació d'Algaida de l'Obra Cultural
Balear. A l'auditori del casal Pere Capellà.

18 ' diumenge

8 * clijou/

• A les 17.00 H. FESTA DEL LLIBRE. Teresetes. S'estornell
teatre representarà N'Espardanyeta. Dirigida a tots els
públics. Durada de l'espectacle: 45 minuts. Organit¬
zat i patrocinat per l'Ajuntament
d'Algaida. A l'auditori del casal
Pere Capellà.

• A les 18.30 H. Cicle de concerts

Mes de Música a Algaida. A l'esglé¬
sia de Castellitx, concert del quartet
de clarinets Ebony Quartet. Orga¬
nitzat per l'Associació de la Banda
de Música d'Algaida amb la col-
laboració del Consell de Mallorca
i l'Ajuntament d'Algaida. Programes
a part.

• Final del Mallorca Prix a Artà, amb la parti¬
cipació de l'equip d'Algaida. Sortida en autocar

des de la plaça d'Algaida a les 15.00 H. La
tornada té dues opcions: 1) En acabar la
final, sortida d'Artà devers les 20.30 H.
2) Sortida devers la 1.00 FI, en acabar
el sopar i els concerts. Inscripcions per

a assistir-hi com a públic fins dilluns dia 5
de maig. A l'hora d'apuntar-se heu d'indicar
quin autocar de tornada triau. Inscripcions
a <casaldelsjoves.algaida@hotmaiLcom>,
a la Biblioteca Municipal-Punt d'Informa¬
ció Juvenil i Oficines de l'Ajuntament. Or¬
ganitzat pel Casal dels Joves d'Algaida.

II * clitimenqe
• A partir de les 18.00. FESTA DEL LLIBRE.
Tradicional venda de llibres en català a càr¬
rec de la delegació d'Algaida de l'Obra Cul¬
tural Balear i venda de llibres editats per
l'Ajuntament. A sa Plaça.

• De les 18.00 a les 19.30 h. Gimcana Un

llibre, un tresor per a nins i nines de 6 a 12
anys. Concentració a les 17.45 FI. Organitza¬
da per la Biblioteca Municipal d'Algaida amb
el suport del Centre Coordinador de Bibliote¬
ques del Consell de Mallorca.

51 • dí//ciblc
• II Diada Jove Municipal.
matí: activitats i dinar a Pina.

Vespre: Concert Jove a la
Plaça d'Algaida. Activitat
adreçada a tot el jovent
entre 16 i 30 anys. Organitzat
pel Casal dels Joves d'Algaida.
Programes a part.

• A les 19.00 FI. Conferèn¬
cia Castellitx I elpuig de Ran¬
da en la vida de Ramon Hull.
Els inicis del santuari de Cura a

càrrec de Mn. Antoni Gili Fer¬
rer. A l'Aula de Gramàtica del
Santuari de Cura.

• Seguidament, Concert
a càrrec d'Eulàlia Salbanya

A

(mezzosoprano) i
(guitarra).

Pere

Editada per l'Ajuntament d'Algaida
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• A les 20.00 H. Cicle de con¬

certs Mes de Música a

Algaida. Concert de trombó i
piano a càrrec de Miquel Gayà
i Toni Rian. Organitzat per l'As¬
sociació de la Banda de Música

d'Algaida amb la col·laboració
del Consell de Mallorca i l'Ajun¬
tament d'Algaida. A l'auditori
del casal Pere Capellà d'Algaida.
Programes a part.

95 * diumenge


