
CAMPANYA DE PRIMAVERA

DIVENDRES, 23 D’ABRIL
• De les 15.00 a les 19.00 h. Sant Jor-
di a la Biblioteca d’Algaida. Tots els 
usuaris que facin servir el Servei de 
Préstec rebran un Punt de Llibre en 
commemoració de la Festa del Llibre. 
A la Biblioteca Municipal, al casal Pere 
Capellà. 

• Llista Top 10. Si ets jove i t’agra-
da la lectura, t’animam a participar en 
la creació d’una llista dels llibres que 
t’agraden i que suggeriries a altres jo-
ves. L’objectiu, a llarg termini, és cre-
ar un club de lectura juvenil. L’activitat 
és gratuïta i va dirigida a joves majors 
de 12 anys (nascuts 2009). Per a par-
ticipar-hi només heu d’emplenar, digi-
talment, el formulari d’aquest enllaç: 
https://forms.gle/LhddvoL3A6KaGGi-
MA. La data límit per a participar-hi 
serà diumenge dia 2 de maig. Tots els 
participants rebran un llibre de regal. 
Organitzat pel Casal dels Joves d’Algai-
da. 

• 17.00 h. Taller de còmic i expressió 
gràfica. Coneixerem les nocions bà-
siques del dibuix de personatges: ex-
pressió, gestualitat, onomatopeies i 
guió. L’objectiu principal és que cada 
jove realitzi una pàgina completa de 
còmic. Activitat gratuïta dirigida a jo-
ves majors de 12 anys (nascuts 2009). 
Inscripcions al cjalgaida@gmail.com. 
Places limitades. Al pati del casal Pere 
Capellà.  

DISSABTE, 24 D’ABRIL
• De les 10.00 a les 13.00 h. Sant Jor-
di a la Biblioteca d’Algaida. Tots els usu-
aris que facin servir el Servei de Préstec 
rebran un Punt de Llibre en commemo-
ració de la Festa del Llibre. A la Bibliote-
ca Municipal, al casal Pere Capellà. 

• 8.30 h. V Cursa dels Cinc Cims Trail 
Randa. Sortida a les 8.30 h. Té un re-
corregut de 28 km de distància. Aques-
ta cursa pertany a la Copa Balear de 
Curses per Muntanya 2021. Organitza-
da pel Club Trotadors d’Algaida amb la 
coŀlaboració de l’Ajuntament d’Algai-
da. 

DIUMENGE, 25 D’ABRIL
• 12.00 h. Teatre: Cometagiroavió, a 
càrrec de Centiments teatre. Obra ba-
sada en la novel·la Miracle a Llucmajor 
de Sebastià Alzamora i d‘El precursor 
llucmajorer de l’helicòpter: Pere Sas-
tre Obrador, de Son Gall (1895-1965) de 

Joan Salvà i Caldés. Interpretació: Ire-
ne Soler i Xisca Puigserver. Direcció: 
Pau Cirer. Màscares, titelles i utilleria:  
Pau Cirer i Felip Cirer. Correcció d’es-
til i assessorament dramatúrgic: Xes-
ca Cabot. Dirigida a infants a partir de 
4 anys.  Preu per persona: 5,00 €. Lo-
calitats limitades. Inscripcions prèvies 
a les Oficines Municipals de la Casa de 
la Vila, de dilluns a divendres de 9.00 
a 14.00 h. Activitat organitzada per 
l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori del 
casal Pere Capellà. 

DIVENDRES, 30 D’ABRIL
• 10.00 h. Projecció del vídeo Treball 
en xarxa: projecte confecció de bosses 
artesanes per a promoure el comerç 
local. Aquest projecte està emmar-
cat dins la “Campanya de Primavera” 
del comerç i empresa d’Algaida, Pina i 
Randa i és fruit de la coŀlaboració en-
tre els diferents coŀlectius del Muni-
cipi. Té com objectiu posar en valor 
la compra de proximitat, sostenible i 
de qualitat. Darrere el disseny, la pro-
ducció i la confecció de les bosses hi 
ha les mans artesanes i la identitat de 
cada cosidora. Autor del vídeo: Gabriel 
Polo Llaneras. Organitzada per l’Ajun-
tament d’Algaida i l’Associació de Co-
merç i Empresa d’Algaida, Pina i Randa. 
Ho trobareu a: https://www.facebook.
com/algaidapinaranda/

• 19.00 h. Reunió informativa dels 
Pressuposts Participatius 2021-22 a Al-
gaida. Aforament limitat amb inscrip-
ció prèvia a les Oficines Municipals de 
la Casa de la Vila, telèfon 971 12 53 35. 
Organitzada per la Comissió de Partici-
pació Ciutadana de l’Ajuntament d’Al-
gaida. A l’auditori del casal Pere Capellà. 

DISSABTE, 1 DE MAIG
• 11.00 h. Taller de Ràdio Juvenil en 
motiu del 34è aniversari de Titoieta 
Ràdio. Es dividirà en 3 grans blocs: Co-
municació, Tècnica i Pràctica i s’impar-
tirà els dissabtes 1 i 8 de maig (d’11.00 
a 13.00 h). Activitat gratuïta organitza-
da pel Casal dels Joves d’Algaida i Tito-
ieta Ràdio. Dirigit a joves nascuts entre 
2009 i 2003. Inscripcions a cjalgaida@
gmail.com. Cabuda limitada. Als estu-
dis de Titoieta Ràdio, al segon pis, ala 
dreta del casal Pere Capellà. 

•  Camina la Milla d’Algaida 2021. 
Cursa Popular Solidària. Per participar 
enguany has de seguir les següents ins-
truccions.

• 1. Crea el teu dorsal.
• 2. Pots començar la milla d’uns dels 

3 punts de Camina Algaida (Sa tan-
queta, Antoni Maura o Farinera).

• 3. Puja una foto a Facebook i/o 
Instagram i etiqueta Ajuntament 
d’Algaida i/o posa #CaminaLaMilla 
i #AlgaidaMunicipiEducador2021.

• 4. Si no pots penjar una fotografia 
a les Xarxes Socials, vine a apun-
tar-te a la Casa de la Vila o a través 
del telèfon 971 12 53 35.

• 5. Per cada participant i/o fotogra-
fia es destinarà 1,00 € a benefici 
de la fundació SONRISA MÉDICA. 
Organitzat per l’Ajuntament d’Al-
gaida.

DIVENDRES, 7 DE MAIG
• 19.00 h. Reunió informativa dels 
Pressuposts Participatius 2021-22 a 
Pina. Aforament limitat amb inscrip-
ció prèvia a les Oficines Municipals de 
la Casa de la Vila, telèfon 971 12 53 35. 
Organitzada per la Comissió de Partici-
pació Ciutadana de l’Ajuntament d’Al-
gaida. Al pati de Can Lluís.

DISSABTE, 8 DE MAIG
• 17.00 h. Torneig de Tennis Taula. Ac-
tivitat gratuïta dirigida a joves majors 
de 12 anys (nascuts 2009). Inscripcions 
al cjalgaida@gmail.com. Places limita-
des. Al pati del Casal Pere Capellà. 

• 19.00 h. Presentació del llibre Ber-
nat Nadal i Crespí, un bisbe d’inspiració 
luŀliana (Illa Edicions i Institut d’Estudis 
Baleàrics, 2020) dels historiadors Pere 
Fullana Puigserver i Valentí Valencia-
no López. L’obra se centra en la figura 
de Bernat Nadal i Crespí, una figura clau 
del primer liberalisme a Mallorca. Acte 
organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. 
Entrada gratuïta amb cabuda limitada. 
A l’auditori del casal Pere Capellà.   

DIUMENGE, 9 DE MAIG
• 19.00 h. Reunió informativa dels 
Pressuposts Participatius 2021-22 a 
Randa. Aforament limitat amb inscrip-
ció prèvia a les Oficines Municipals de 
la Casa de la Vila, telèfon 971 12 53 35. 
Organitzada per la Comissió de Partici-
pació Ciutadana de l’Ajuntament d’Al-
gaida. A la plaça de l’Hort de Son Ro-
meguera.

DIVENDRES, 14 DE MAIG
• 19.00 h. Presentació del llibre Els 
camins de Palma de Joan Carles Pa-
los i Bartomeu Carrió (Lleonard Mun-
taner, 2020). Els camins de Palma és 
molt més que un recull d’itineraris per 
la zona periurbana del municipi de Pal-
ma; és, sobretot, la reivindicació d’un 
espai que sovint ens passa desaperce-
but. Acte organitzat per l’Ajuntament 
d’Algaida. Entrada gratuïta amb cabu-
da limitada. Acte organitzat per l’Ajun-
tament d’Algaida. A l’auditori del casal 
Pere Capellà.

DISSABTE, 15 DE MAIG
• 17.00 h. Un conte per la igualtat. 
Fomentar la implicació de les famíli-
es en la coeducació i l’educació per a 
la igualtat pot evitar comportaments 
discriminatoris i, fins i tot, violents en 
la infància i en la vida adulta després. 
Es treballaran els valors igualitaris i de 
corresponsabilitat. Activitat gratuïta 
adreçada a famílies amb infants de 3 a 
7 anys. Durada 1,5 h. Imparteix el taller 
Marga París. Organitza Casal dels Joves 
i la Direcció Insular d’igualtat i Diver-
sitat del Consell de Mallorca. Inscrip-
cions al cjalgaida@gmail.com. Cabuda 
limitada.  Al casal Pere Capellà. 

• 19.00 h. Teatre: Paradís, d’El somni 
Produccions. Autor i actor Sergi Baos. 
Quantes vegades hem sentit a dir que 
Mallorca és un paradís? Però no tot-
hom que viu en aquest paradís pot 
gaudir dels plaers de la vida vacacio-
nal. Paradís és una història contada 
per un sol actor que desenvoluparà els 
quatre personatges que van relatant 
aquesta història divertida i emotiva 
des de quatre punts de vista diferents. 
Direcció: Xavi Núñez. Ajudant de direc-
ció i espai escènic: Joan Porcel. Espai so-
nor: Mon Joan Tiquat. Il·luminació: Luis 
Baró i Toni Amengual. Producció execu-
tiva: Luis Baró. Preu per persona: 5,00 €. 
Inscripcions a la Casa de la Vila, fins di-
vendres 14 de maig, de dilluns a diven-
dres de 9.00 a 1400 h o al tel: 971 12 
53 35. Activitat organitzada per l’Ajun-
tament d’Algaida, patrocinada pel CA-
CIM. A la sala polivalent des Porrassar. 

DIUMENGE, 16 DE MAIG
• 18.00 h. Inauguració de l’exposició 
DINS, UN ANY SENSE PRIMAVERA de 
Jaume Ramis Gual a Pina. Homenatge a 
les persones que han patit el COVID 19, 

a les pèrdues i a tots els sanitaris que 
han estat al costat paliant la dolèn-
cia. L’exposició romandrà oberta els 
diumenges dies 16 i 23 de maig, de 
18.00 a 20.00 h. Acte organitzat per 
l’Ajuntament d’Algaida. A Can Lluís. 

DIVENDRES, 21 DE MAIG
• De les 19.00 a les 21.00 h. Inau-
guració de l’exposició Altra pers-
pectiva de les artistes Mandy Raci-
ne i Carme Hermoso. “Allò que és 
essencial és invisible als ulls” (Saint-
Exupéry). La mostra romandrà ober-
ta fins diumenge dia 30 de maig; 
els dies feiners de 17.00 a 20.00 h i 
els dissabtes i diumenges d’11.00 a 
13.00 i de 17.00 a 20.00 h. Organit-
zada per les artistes amb la coŀlabo-
ració de l’Ajuntament d’Algaida. A 
saPeixateria, espai d’Art. 

DISSABTE, 22 DE MAIG
• Curs de Teatre Juvenil. Els dies 
22 i 29 de maig i 5 de juny (11.00 a 
13.00 h). Organitzat pel Casal dels Jo-
ves d’Algaida, amb la coŀlaboració de 
la companyia de teatre Ovnipresents. 

Dirigit a joves nascuts entre 2010 i 
2007. Preu per persona: 2,00 €. Ins-
cripcions a cjalgaida@gmail.com. Ca-
buda limitada. A la Sala Polivalent des 
Porrassar.  

DIUMENGE, 23 DE MAIG
• A partir de les 10.00 h i fins a les 
13.00 h. Tradicional venda de llibres 
en català a càrrec de la Delegació 
d’Algaida de l’Obra Cultural Balear 
per commemorar la Festa del Llibre 
2021. A Plaça. 

• 18.00 h. Festa a la Biblioteca. Co-
incidint amb la celebració de la Fes-
ta del Llibre, la Biblioteca passarà a 
anomenar-se Biblioteca Gabriel Janer 
Manila, tal com aprovà per unanimi-
tat el ple de l’Ajuntament del passat 
mes de desembre de 2020, en reco-
neixement públic del poble d’algaida 
a l’escriptor, mestre i pedagog algai-
dí. Clourà l’acte el concert acústic de 
Marga Ramis i Cristina Llabrés. Orga-
nitzada per l’Ajuntament d’Algaida.

• 19.00 h. Presentació del llibre ho-
menatge a Gabriel Janer Manila que 
la Delegació d’Algaida de l’Obra Cul-
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El treball en xarxa i la co·laboració, 
a través de la feina, la posada en valor 
del comerç de proximitat i el respec-
te per l’entorn natural conflueixen en la 
creació d’aquesta campanya de Prima-
vera. Les bosses de teixit reutilitzables, 
han estat confeccionades  íntegrament 
a mà pel grup de costura de l’Associa-
ció de Gent Gran d’Algaida, Pina i Ran-
da, el taller de Costura de Pina i les Co-
sidores de Randa.

La iniciativa pretén fer més atracti-
ves les compres al municipi i afavorir 
la relació entre el comerciant i el client 
amb el regal d’una bossa reutilitzable. 
També es pretén posar en valor unes 
de les funcions del comerç de proxi-
mitat: tenir cura del medi ambient i de 
l’entorn més proper al poble.

Com funciona la campanya?
En aquesta agenda trobareu una 

targeta que heu de retallar i, en anar a 
comprar a qualsevol negoci o empre-
sa del municipi (4 negocis diferents) 
vos hi han de posar un segell o firmar 
a cada una de les caselles. En tenir-ho 
complet podeu anar a recollir la bos-
sa a l’Ajuntament d’Algaida els dimarts, 
dimecres i dijous de 9.00 a 13.00 h. 
Important: la quantitat de bosses està 
limitada a 250 unitats, que seran entre-
gades a les primeres 250 persones que 
venguin a recollir-les.

A més, totes les targetes entregades 
amb els 4 segells de diferents negocis, 
participen en un sorteig de 20 vals de 
compra per valor de 50,00 € cada un. 
Es podran bescanviar a qualsevol ne-
goci del municipi. Important: totes les 
targetes participen del sorteig, enca-
ra que no hagin pogut obtenir bossa de 
tela per acabament del producte.

CAMPANYA DE PRIMAVERA. COMERÇ I EMPRESA LOCAL

Durada de la campanya: des de l’1 fins al 31 de maig.
Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida i l’Associació de comerç i empresa d’Algaida, Pina 
i Randa. Feim un agraïment especial per la implicació i la col·laboració de l’Associació de 

Gent Gran d’Algaida, Pina i Randa, del taller de Costura de Pina, de les Cosidores de Randa i 
de Catalina Bonet Fullana, que ha dissenyat la imatge de la campanya.

CAMPANYA DE PRIMAVERA
Comerç Local

#aramesquemaialgaidapinaranda

Participa i guanya!
Realitza una compra a 4 negocis diferents i segella la teva targeta de la campanya. 

Les primeres 250 persones obtendran una bossa de tela artesana i cada targeta que 
s’empleni entrarà en un sorteigs de vals de compra per valor de 50,00€.

Nom i llinatges:

Telèfon:

Empresa/comerç Empresa/comerç

Empresa/comerç Empresa/comerç

Promoció vàlida de l’1 al 31 de maig
ENTREGAU AQUESTA TARJA EMPLENADA A LES OFICINES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT D’ALGAIDA

tural Balear publica amb motiu del 
80è aniversari de l’escriptor algaidí: 
Gabriel Janer Manila, l’escriptor que 
beu del poble. A càrrec de Damià 
Pons i Pons, professor i escriptor. En-
trada gratuïta amb cabuda limitada. 
Acte organitzat per l’OCB. A l’audito-
ri del casal Pere Capellà.

•  18.00 h. Exposició DINS, UN ANY 
SENSE PRIMAVERA de Jaume Ramis 
Gual a Pina. Homenatge a les perso-
nes que han patit el COVID 19, a les 
pèrdues i a tots els sanitaris que han 
estat al costat paliant la dolència. 
L’exposició romandrà oberta els diu-
menges dies 16 i 23 de maig, de 18.00 
a 20.00 h. Acte organitzat per l’Ajun-
tament d’Algaida. A Can Lluís. 

DIVENDRES 28 DE MAIG
• 18.00 h. 23è Festival Internacio-
nal de Teresetes: Appeso ad un filo 
de la companyia italiana Di Filippo 
Marionette. Estrena a les Illes Bale-
ars. Un espectacle de teresetes de fil 
ple de simplicitat i poesia que t’invo-
lucra, et diverteix i et transmet emo-
cions. Duració: 50 m. Dirigit a públic 
familiar a partir de 4 anys. Preu per 
persona: 3,00 €.  Inscripcions, fins al 
28 de maig, a les Oficines Municipals 
de la Casa de la Vila, de dilluns a di-
vendres de 9.00 a 14.00 h o al telè-
fon 971 12 53 35. Activitat organitza-
da per l’Ajuntament d’Algaida dins els 
marc del 23è Festival Internacional de 
Teresetes de Mallorca. A l’auditori del 
casal Pere Capellà.  

DISSABTE, 29 DE MAIG
• 19.00 h. Presentació del llibre Els 
molins fariners del terme d’Algaida 
de Miquel Sastre Pujol “Fiolet”, edi-
tat per l’Ajuntament d’Algaida dins 
la Col·lecció Panoràmica que recull 
els articles publicats a Es Saig entre 

els anys 1991 i 1993. Activitat gratuï-
ta organitzada per l’Ajuntament d’Al-
gaida. A l’auditori del casal Pere Ca-
pellà.

DIUMENGE, 30 DE MAIG
• 18.00 h. mes de música. Concert 
de la Banda de Música d’Algaida: 
John Williams i els Oscars. Presen-
tat per Josep Lluís Gallardo. Un repàs 
musical als 5 Oscars que John Willi-
ams ha guanyat durant la seva tra-
jectòria professional, sense oblidar 
altres grans composicions del mes-
tre que no han obtingut l’estatue-
ta daurada de Hollywood. Concert 
inclòs dins del Mes de Música a Al-
gaida 2021, organitzat per l’Associa-
ció de la Banda de Música d’Algaida 
amb la coŀlaboració de l’Ajuntament 
d’Algaida. Activitat gratuïta amb ca-
buda limitada. A ses Escoles. Progra-
mes a part.

• Avanç de la resta de concerts 
del cicle mes de música a algaida:
• 6 de juny: Presentació del nou tre-

ball discogràfic de Biel Majoral. A 
ses Escoles.

• 19 de juny: Conjunt de Cambra de 
Llucmajor i la soprano Maria Rosse-
lló. A Cura.

• 20 de juny: Quartet de metall greu 
dels alumnes del Conservatori Su-
perior de les Illes Balears. A Pina.

• 27 de juny: Concert de la Banda de 
Música d’Algaida a Pina. 
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