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depics... espectacle amb cançons di¬
vertit i participatiu.

ADREÇAT A: Infants a partir de 3

anys
DURADA: 60 minuts

ENTRADA: Gratuïta

AFORAMENT: Limitat

ACTIVITAT A CÀRREC DE; Teatrix
LLOC: Auditori del casal Pere Capellà
ATENCIÓ: Una vegada iniciat l'acte,
no es permetrà l'entrada dins la sala.

Acte organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida amb el patrocini la Xar¬
xa de Biblioteques del Consell de
Mallorca.

Dissabte, 3 desembre
20.00 h. Acte institucional de
cloenda de l'Any Llull a Ran¬
da, Pina i Algaida. L'acte serà
transmès en directe per Titoie-
ta Ràdio, La ràdio de les bèsties
(107.7 de la FM i a través d'In¬
ternet a www.titoieta.cat). Se¬
guidament:

Concert de cloenda de

l'Any Llull
a càrrec de l'Orfeó Castellitx,
de Quinta justa, coral de Sóller
i del Grup d'instruments antics.

Mostra de música religiosa i
profana dels segles xiii i xiv:
Cant gregorià, trobadors, can¬
tigas, danses, cant de la Sibil·la
i estrena de l'obra Llibre d'Amic
e Amat de Bernat Gerard Quet-
glas Torelló, guardonada amb la
Rosa d'Or de la Pau al II Premi
Musical en la categoria de Com¬
posicions per a Conjunt Coral
dels Premis Castellitx 2016. A

l'església de Randa.

Dj¡¡¡¡¡2^4dese¡¡¡^
h. Concert didàctic; MAR¬

GA ROTGER (cantautora). Orga¬
nitzat per l'Escola Municipal de
Música d'Algaida amb la col.la-
boració de l'Ajuntament d'Algai¬
da. Preu de l'entrada: 2.00 €. A
l'auditori del casal Pere Capellà.

16.00 h. Taller de Cuina de Na¬
dal: Galletes Decorades al casal
Pere Capellà. A dreçat a joves a
partir de 12 anys. Inscripcions al
casaldelsjoves@ajalgaida.net o
al 673643926 abans de dissab¬
te dia 3 de desembre.

18.00 h.A Pina: Teatre. Queixala¬
des de verd a càrrec de Frances¬
ca Vadell Cubells i Maria Bauçà
Amengual.

Queixalades de verd, un conjunt
de contes amb ingredients sem¬
brats a les Illes 'Baleares. la collita
queproposam és un contacontes cre¬
at per donar a conèixer i difondre
l'alimentació sana i la cultura (li¬
terària i gastronòmica) de les terres
que banya la mar ^Mediterrània.

Sis més petits descobriran com
els aliments i la dieta equilibrada
són un element clau per a viure mi¬
llor i estar plens de salut, apren¬
dran que les fruites i les verdures
són imprescindibles per a créixer
forts i sans.

Els infants entendran la impor¬
tància de la tradició oral i sabran
que, a través 'dels contes, podem
aprendre i enfortir la nostra cultura.

ADREÇAT A: Infants a partir de 4 anys
DURADA: 50 minuts
ENTRADA: Gratuïta

AFORAMENT: Limitat
ACTIVITAT A CÀRREC DE: Cesca Vadell

LLOC: A Can Lluís, Pina.
ATENCIÓ: Una vegada iniciat l'acte,
no es permetrà l'entrada dins la sala.

Acte organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida amb el patrocini de Cul¬
tura en Xarxa del Consell de Ma¬
llorca.

Diuineniie. 11 desembre
h. IX Cursa Popular Fira

d'Algaida i Cursa Popular In¬
fantil. Organitzada per l'Ajunta¬
ment d'Algaida i Trotadors d'Al¬
gaida, amb la col·laboració de
la Direcció Insular d'Esports del
Consell de Mallorca, Elitechip i
Es Rebost d'Algaida. Inici de la
diada: 9.00 h. Inici de la cursa
infantil: 10.30 h. Inici de la Cursa
Popular: 11.00 h. A Plaça. Pro¬
grames a part.

Xarxa
de Biblioteques
de Mallorca

Dimecres. 14 desembre
17.30 h. Contacontes:

Contes de l'univers
Iln vell professor no sap com ex¬

plicar als alumnes les següents pre¬
guntes: Ber què hi ha tantes estrelles?
On s'amaguen quan surt el sol?^e
hi ha a la Ijuna? ^Així que comença
afilar com pot explicar el que hi ha
més enllà de la terra i així es va fent
un viatge per alguns planetes i satèl-
lits, amb la seva nau espacial (un pa¬
raigües atrotinat que s'anomena el
Boppins xvi). fespectacle duu can¬
çons en directe

ADREÇAT A: Infants de 5 a 9 anys
DURADA: 45 minuts
ENTRADA: Gratuïta

AFORAMENT: Limitat
ACTIVITAT A CÀRREC DE: La Fornal

d'Espectacles
LLOC: Auditori del casal Pere Capellà
ATENCIÓ: Una vegada Iniciat l'acte,
no es permetrà l'entrada dins la sala.

Acte organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida amb el patrocini la Xarxa
de Biblioteques del Consell de Ma¬
llorca.
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Dissabte. 12 novembre
18.00 h. Concert de Santa Cecília,
la Festa dels Músics a càrrec de
la Banda de Música d'Esporles i
la Banda de Música d'Algaida.

COETÀNIAMENT
Concert de composicions musicals

contemporànies a partir de la Vida
Coetània, Gant de Ramon, Lo Des-
conhort i Llibre d'Amic e Amat de

%amon JQull.
.Aquestes foren les tres coses que

prengueren forma dins el pensament
de %amon JQull: dedicar la seva vida
a honorar fesucrist, acceptant de mo¬
rirper ell convertint els infidels al seu
servid; escriure llibresper comunicar
la veritat sobre T>éu als qui no la co¬
neixien encara; i fer construir i edifi¬
car monestirsper tal deformarfuturs
missioners.

T>'aquesta manera, les bandes de
música de Algaida, Ssporles, Ses Sa¬

lines i Son Servera han encar¬

regat tres composicions inèdits
als compositors Xavier, Vic¬
tor, Toni apartir de l'obra de
%amon ¡lull, la unió de
música contemporània in¬
terpretada pels músics de

cada una de les bandes amb els
textos de llull recitats per l'actor
Toni Çomila ens ha de perme¬
tre endinsar-nos en l'univers
lul·lià i mantenir viu l'esperit
de concòrdia i recerca cientí¬

fica de la veritat del més savi i
universal delsmallorquins.

Organitzat per la Banda de Músi¬
ca d'Algaida amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida i la Comissió
Any Llull. Dins els actes de l'Any Llull.
A l'església d'Algaida.

DjumengeJSnov^^
8.40 h. Excursió cultural per la
zona de Campanet pe-- conèi¬
xer un dels territoris on la famí¬
lia de Ramon Llull, a més d'Algai¬
da, tengué propietats. Itinerari:
Campanet, ermita de Sant Mi¬
quel, Gabellí, camí de na Potons,
Ullaré i tornada a Campanet. El
guia serà Pere Rayó, professor
d'Història d'Art. Preu de l'auto¬
car: 4'oo € (l'Ajuntament d'Algaida
subvenciona la resta del preu del
bus). Inscripcions a l'Ajuntament
d'Algaida fins dia lo de novembre.
Acte organitzat per la Delegació
d'Algaida de l'Obra Cultural Balear
amb la col·laboració de l'Ajunta¬
ment d'Algaida, dins del marc de
les celebracions de l'Any Llull. Sor¬
tida de Plaça a les 8.40 h. Es torna
a dinar a Algaida.

Dimarts. 15 novembreil

h. Concert didàctic: O'VEUS

(música a capella). Organitzat
per l'Escola Municipal de Música
d'Algaida amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida. Preu de
l'entrada 2.00 €. A l'auditori del
casal Pere Capellà.

18.00 h.Taller de plastilipa.

Willy Wonka
de Charlie i la fàbrica de
xocolata de RoaldDabi

Taller de gran creativitat on els in¬
fants aprendran a modelar amb plasti¬
lina, tot transformat en art cada un dels
treballs realitzats. 61 taller d'animació
a la lectura ensenyarà tècniques de mo¬
delat amb plastilina, tot mirant en els
llibres la possibilitat de transformar la
seva imaginació en qualque cosa física
de la millor manera: divertint-se.

ADREÇAT A: Infants a partir de 4 anys
DURADA: 60 minuts

ENTRADA: Gratuïta. Els infants han de
tenir els 4 anys complits. Per poder as¬
sistir al taller és necessària inscriure's

prèviament a la biblioteca. Ho podeu
fer personalment o per telèfon al 971
66 56 79

AFORAMENT: Limitat a 40 infant amb
inscripció prèvia
ACTIVITAT A CÀRREC DE: Cati Marquès
(Baobab)
LLOC: Sala d'exposicions del casal Pere
Capellà
ATENCIÓ: Una vegada iniciat l'acte, no
es permetrà l'entrada dins la sala. Els
pares i mares podran deixar els infants
i passar-los a recollir a les 19.00 hores

Acte organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida amb el patrocini la Xarxa de
Biblioteques del Consell de Mallorca.

_^Jji¡¡ecresJ6nove¡¡to
17.30 h. Contacontes:

Una història de monstres
és l'adaptació teatral del conteHis¬

torias demonstruos de Taula Tomba¬
rà. Un espectacle on ens contaran com
na yíMarta, una detectiu molt impor¬
tant i famosa, va conèixer el seu gran
amic en Xpka el monstre... sí, un mons¬
tre'. ons ensenyarà que alsmonstres
no se'ls ha de témer. TSfialsgrans, ni als
petits, ni tan sols als que es disfressen de
ballarines de ballet...

ADREÇAT A: Tots els públics
DURADA: 50 minuts
ENTRADA: Gratuïta.

AFORAMENT: Limitat

ACTIVITAT A CÀRREC DE: Centimets te¬

atre - Discussions productives
LLOC: Auditori del casal Pere Capellà

Acte organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida amb el patrocini la Xarxa de
Biblioteques del Consell de Mallorca.

DjvendrKjSnov^^
h. CICLE DE CONFERÈNCIES

ANY LLULL. Conferència: Ramon
Llull i la disputa de Barcelona. Ra¬
mon Llull més enllà de Misticisme.
Llull des de la peerspectiva de la ci¬
ència a càrrec del Dr. Llorenç Val¬
verde.

florenç Talverde és llicenciat en
matemàtiques per la Universitat de
Tarcelona i doctor en informàtica per
la Universitat Tolitècnica de Cata¬
lunya i catedràtic de la Universitat
de les Illes Talears. 6s autor i coautor
de nombrosos articles científics i edi¬
tor de diversos llibres. Col·labora habi¬
tualment en mitjans de comunicació i
ha publicat diversos treballs sobre les
noves relacions entre tecnologia, cul¬
tura i educació que han establert la
digitalització i l'expansió d'Internet.

Organitzat per l'Ajuntament d'Algai¬
da i la Comissió Llull. A l'auditori del
casal Pere Capellà.

DjvendrK^25no^^
h. CICLE DE CONFERÈNCIES

ANY LLULL. Conferència: Ramon
Llull Fe i Cultura en clau segle xxi a
càrrec del Mn. Teodor Suau.

JMn. TEODOR SUAU és preve¬
re de la diòcesi de ¿Mallorca i canon¬
ge de la Catedral de ¿Mallorca -ac¬
tualment vicepresident del C'tpítol
Catedralici; licenciât en Ciències Tí-
bliques a Toma. Efa estat professor i
director del Centre d'Sstudis Teològics
de ¿Mallorca (CETEM) i de l'Insti¬
tut Superior de Ciències Religioses de
¿Mallorca (ISUCIR). Col·labora
a diversos mitjans de comu¬
nicació, i és articulista ha¬
bitual de la revista Ser¬
ra d'Or (Tarcelona). Ua
publicat nombroses obres
de temàtica bíblica, his¬
tòrica, cultural i religio¬
sa, entre les quals Ramon
Llull, somni, miracle i mis¬
teri (2014) 0 Les història de la
Bíblia que conta la Seu (2016).

dal. Vine a fer-te una foto diver¬
tida! Activitat Gratuïta adreçada a
joves a partir de 12 anys. Inscrip¬
cions al casaldelsjoves@ajalgaida.
net o al 673643926 (abans de dis¬
sabte, 19 de novembre). Al casal
Pere Capellà.

20.30 h. Ballada de Sa Roada. Ba¬
llada popular a la plaça d'Algai¬
da. Durant i després de la ballada
hi haurà un refresc per als assis¬
tents. Organitzat per Pla Cultural
amb la col·laboració de l'Ajunta¬
ment d'Algaida i la participació es¬
pecial del grup a capella O'VEUS.
A Plaça.

D|¡narü^29iMve¡¡^
17.30 h. Contacontes:

Elpastormentider
Sspectacle a partir de faules. Un

pastor avorrit es troba al bosc amb
una llebre i una tortuga, una cigala i
unaformiga, un llop, un corb i un for¬
matge. També s'inventa que el llop es
vol menjar les seves ovelles un parell

Organitzat per l'Ajuntament d'Algai¬
da i la Comissió Llull. A l'auditori del
casal Pere Capellà.

Dissabte. 26 novembreil
11. Photocall amb decorat na¬

dalenc i Taller de postals de Na-


