
NÚM. 03 
del 22 al 28 d’abril de 2020

Dimecres, 22 d’abril

• El COF-Pina ens conviden a celebrar un Sant Jordi 
diferent. Amb una activitat especial: Enviau un en-
registrament d’un conte a cofpina@gmail.com. El 
termini màxim per a enviar els vídeos finalitza dia 23 
d’abril. Els contes es publicaran el proper cap de set-
mana. Així mateix, ens animen a engalanar les nos-
tres façanes amb roses vermelles.

Vídeo de la convidada

Activitat organitzada pel COF-Pina.

Dijous, 23 d’abril. Sant Jordi. 
Festa del llibre

• 10.00 h. Publicació al Facebook de l’Escoleta Flor 
de Murta del vídeo de la Llegenda de Sant Jordi con-
tat per les mestres de l’escoleta. Activitat organitzada 
per l’Escoleta Municipal d’Infants Flor de Murta dins 
dels actes organitzats amb motiu de la Festa del llibre 
2020.

Ho trobareu a:
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/

• 10.05 h. Paradeta virtual de Sant Jordi dedicada 
a les lectores i lectors d’Algaida, Pina i Randa:

un Sant Jordi confinat
En els moments de crisi, les societats tendeixen a allu-
nyar-se de l’individualisme per teixir xarxes de suport i 
col·laboració altruistes pròpies de les comunitats dels 
nostres ancestres.

Així, de manera col·laboratori i simpàtica, 21 escriptors 
d’arreu, locals, nacionals i internacionals, una llibretera 
que dóna servei a domicili i un cantant ens duen, com si 
fossin a plaça, un esplet de llibres per a totes les edats i 
gustos, de manera informal, paritària i amb molt amor, 
directes a les nostres cases confinades, i sobretot ens 
feliciten de manera personalitzada Sant Jordi 2020!

Gentilesa de Roser Amills Bibiloni per a tots els lectors i 
lectores d’Algaida, Pina i Randa.

Ho trobareu a:
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/

#algaidallegeix    #pinallegeix    #randallegeix 
#santjordiacasa    #llegimacasa

https://www.facebook.com/cofpina/videos/10220266499350923/
https://www.facebook.com/cofpina/videos/10220266499350923/
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
https://youtu.be/33IIDAU05uE
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• El Casal dels Joves presenta

Black Out Poetry
una proposta cultural i molt creativa per cele-
brar el dia de Sant Jordi “fer art amb paraules 
i llibres amb imatges” oberta a tots els públics.

El Black Out Poetry és un art que neix al 1965 
i consisteix en fer una modificació d’un text ja 
existent, a través d’una selecció de les paraules, 
per tal de donar-li una nova vida. Hi ha autors 
que ho han duit a un altre nivell afegint il·lus-
tracions. 

A partir de dia 23 d’abril, podreu trobar diversos 
exemples a les nostres xarxes socials @CasalJo-
vesAlgaida (Instagram) o @DinamitzadoraAl-
gaida (Facebook). Us animam a pujar les vos-
tres creacions fins diumenge, dia 26 d’abril, a les 
xarxes socials i a etiquetar-nos segons el poble: 
#santjordialgaida, #santjordipina o #santjordi-
randa.

Activitat organitzada pel Casal dels Joves.

• Celebram Sant Jordi:

Jo i el meu llibre 
Per a celebrar la Festa, us proposam que us fa-
ceu una fotografia de:

-- o de la coberta del llibre que llegiu 
actualment o del vostre llibre preferit.
-- b) de vosaltres (o els vostres famili-
ars) llegint el llibre que llegiu aquests 
dies o del vostre llibre preferit.

i us convidam a penjar-la de dia 23 a dia 26 
d’abril al Facebook de l’Ajuntament
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/ 
o a l’Instagram del Casal dels Joves

@CasalJovesAlgaida
amb les etiquetes corresponents segons el po-
ble: #santjordialgaida, #santjordipina o #sant-
jordiranda. 
Activitat organitzada per la Biblioteca Municipal 
amb la col·laboració de Casal dels Joves d’Algai-
da dins dels actes organitzats amb motiu de la 
Festa del llibre 2020. 

• 16.30 h. Teatre des de casa:

Il·lustració de Mecgràfic ©.

La llegenda de Sant Jordi 
a càrrec d’Algaidarts teatre

Els alumnes d’Algaidarts teatre representaran 
aquest conte. El podeu seguir a través del Face-
book de l’Ajuntament d’Algaida

https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
Organitzat per Algaidarts i l’Ajuntament d’Algaida.
Facebook Algaidarts: 
https://www.facebook.com/algaidarts/
Instagram: @algaidarts 

©
 Jo

rd
i D

om
èn

ec
h 

i A
rn

au

https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
https://dibujando.net/node/121924
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
https://www.facebook.com/algaidarts/
https://www.flickr.com/photos/ziol/34875585531
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Divendres, 24 d’abril 

• 16.30 h. Contacontes des de casa a càrrec 
de Xisca Puigserver.

Tal com ets

Dissabte, 25 d’abril

• 11.00 h. Lectura del poema: 

Lo pi de Formentor 
de Mn. Miquel Costa i Llobera

a càrrec del Grup de 
persones del Club de 
Lectura de la Biblioteca 
Municipal, coordinat per 
Pia Verger. El podeu es-
coltar i veure al Facebo-
ok de l’Ajuntament:
https://www.facebook.
com/algaidapinaranda/ 

Organitzat pel Club de 
Lectura de la Biblioteca 
Municipal.

• Elaboram un

“Pa de Sant Jordi”
El pa de Sant Jordi és una creació recent (1988), 
inventada pel forner barceloní Eduard Crespo i 
difós pel Gremi de flequers de Barcelona per do-
tar la diada de Sant Jordi d’un producte propi. La 
recepta d’aquest pa compta amb productes típics 
de Mallorca (sobrassada) i Menorca (formatge 
Maonès). Es proposa als joves i les seves famílies, 
un taller de cuina creatiu per elaborar un Pa de 
Sant Jordi. Activitat organitzada pel Casal dels 
Joves. Podeu pujar les vostres elaboracions i re-
ceptes fins dimarts, 28 d’abril, a les xarxes socials 
etiquetant el @CasalJovesAlgaida (Instagram) o 
@DinamitzadoraAlgaida (Facebook) i a etique-
tar-nos segons el poble: #santjordialgaida, #sant-
jordipina o #santjordiranda.

El podeu seguir a través del Facebook de l’Ajun-
tament d’Algaida:
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/ 

Organitzat per Algaidarts i la Biblioteca Munici-
pal d’Algaida. 

MÉS ACTIVITATS
A LA PROPERA AGENDA

DE DIA 28 D’ABRIL

Diumenge, 26 d’abril 

• 19.30 h. Concert de la

Banda de Música d’Algaida

La Banda d’Algaida sortirà al terrat, a la finestra, 
al balcó per a interpretar tres peces:

1) S’Orquestrina (Lletra | Àudio)
2) Castellitx (Àudio)
3) Es camion d’Algaida (Lletra | Àudio) 

Us convidam a acompanyar-nos i cantar amb 
nosaltres. Animau-vos!!! Si ho enregistrau i ho 
compartiu per xarxes ens podeu etiquetar: Face-
book: @bandademusicadalgaida. Instagram: @
banda_algaida. Activitat organitzada per l’Asso-
ciació de la Banda de Música d’Algaida. 

https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
https://drive.google.com/file/d/1OV09zFJ6787V3iFRR8CMfaQmR3tUyIYS/view
https://www.youtube.com/watch?v=YfzEGDtnJMA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zbdNBb7g9f4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1FcsDFz9ToYBLBuaipwv0iym5U5LQEsX3/view
https://www.youtube.com/watch?v=H4T06jBgRR8&feature=youtu.be
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MÉS COSES!!!
CADA SETMANA MENÚ PER A 7 DIES 
PER ORGANITZAR I PLANIFICAR LES 
DIFERENTS MENJADES 

RECEPTES PER A GAUDIR D’UN 
SANT JORDI GASTRONÒMIC
7 LLIBRES, 7 PLATS, 7 RECEPTES 

Aquesta setmana us proposam 7 receptes per 
cuinar i celebrar la Festa del Llibre.

Ens hem inspirat amb 7 llibres plens d’amor per 
la gastronomia, amb la intenció de fer un pe-
tit homenatge a la cuina i als cuiners i cuineres, 
als sabors, a la saviesa i l’amor que s’hi posa en 
cada una de les elaboracions.

Vos animam a cuinar aquestes receptes o, tam-
bé, a elaborar les que trobareu en els llibres de 
cuina que tengueu per ca vostra, a compartir 
les impressions i les receptes amb la gent que 
estimau.

Trobareu tota la informació i les receptes a:
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/

Vos proposam que si feis alguna de les recep-
tes, les compartiu amb foto o vídeo a Facebook 
amb el hastag #cuinadeconfinamentalgaida i 
ens contau què vos ha semblat o si heu innovat 
en alguna recepta. Animau-vos a participar!

Podeu consultar i descarregar-vos  el 
PDF del llibre de receptes dels cuiners i 
cuineres d’Algaida, Pina i Randa pitjant 
damunt la imatge. Trobareu tots els llibres 
editats per l’Ajuntament d’Algaida a la vos-
tra disposició al web de l’Arxiu Digital del 
Municipi d’Algaida:

www.adma.cat

Activitat organitzada per l’Ajuntament d’Algaida.

Convidada de la revista 
Es Saig 

«Des de la revista Es Saig hem pensat de fer el 
nostre homenatge al personal sanitari a la pro-
pera revista en paper del mes de maig. Volem 
publicar-hi fotos individuals de persones amb 
un cartell que posi «GRÀCIES», fet a mà o com 
sigui. Poden ser fotos de mòbil en format horit-
zontal. Ens ajudau?».

Podeu enviar-les a: essaig@premsaforana.cat 

Activitat organitzada per Es Saig.  

https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
http://projecte2020.com/ARXIUS/usr_1087641322.pdf
http://www.adma.cat/


Pà
g.

 5
/6

   
  ·

   
  a

ge
nd

a 
di

gi
ta

l 
de

l 
 m

un
ic

ip
i d

’a
lg

ai
da

RECURSOS GRATUÏTS 
DURANT EL CONFINAMENT

Celebram la Festa del Llibre
Aquesta setmana us presentam els recursos 
culturals gratuïts que ofereix la Xarxa de Biblio-
teques del Consell de Mallorca, preparats espe-
cialment per a celebrar la Festa del Llibre.

Els podeu consultar a través de la pàgina de Pin-
terest:

Sant Jordi 2020. Especial confinament

Llibres electrònics i audiollibres. Recursos en 
línia. Recull de recursos recopilat per la Xarxa 
de Biblioteques del Consell de Mallorca.

Podeu descarregar-vos el PDF al següent enllaç:
Recursos en línia. Xarxa de Biblioteques del 
Consell de Mallorca.

CAMPANYA: 
“ARA MÉS QUE MAI”

Us demanau com podeu ajudar els negocis 
d’Algaida, Pina i Randa?: Fent-los una mostra 
d’agraïment.

Us presentam una proposta per a ajudar tots 
els negocis del municipi que durant molt de 
temps ens han donat un bon servei i ens han 
servit moment de felicitats que hem compartit 
amb els amics o amb la família.

Podem enviar un missatge d’agraïment i/o com-
prar un val (a tots els negocis adherits a la cam-
panya), per a tu o per a regalar, que podràs bes-
canviar al negoci o quan el negoci torni a obrir. 

Podreu trobar tota la informació a la nova pà-
gina web de l’Associació de Comerç i Empresa 
d’Algaida, Pina i Randa:

https://acealgaidapinairanda.com/

Al Facebook: 
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/ 
https://www.facebook.com/acealgaidapinaranda/ 

A l’Instagram: @ace_algaida_pina_randa

Activitat organitzada per l’Associació de Co-
merç i Empresa d’Algaida, Pina i Randa amb la 
col.laboració de l’Ajuntament d’Agaida.

Una setmana més, us convidam a visitar el web 
de l’ADMA, l’Arxiu Digital del Municipi d’Algai-
da, un espai virtual que agrupa la informació 
bibliogràfica i arxivística 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.

Aquesta setmana, per celebrar la Festa del Lli-
bre, us convidam especialment a visitar la Col-
lecció Binària, edicions digitals de l’Ajuntament 
d’Algaida, que recull entre altres edicions, la 
publicació virtual de les obres guardonades als 
Premis Castellitx (1968-2019). Totes les obres 
són d’accés lliure i gratuït i les podeu consultar i 
descarregar en format PDF.

Enllaç directe a la Col·lecció Binària.

ARXIU DIGITAL 
DEL MUNICIPI D’ALGAIDA

https://www.pinterest.es/bibliomallorca/especial-confinament/#videocontacontes-de-la-xarxa-de-biblioteques-de-ma
https://www.pinterest.es/bibliomallorca/especial-confinament/#videocontacontes-de-la-xarxa-de-biblioteques-de-ma
https://web.conselldemallorca.cat/documents/402578/1762964/20200401_Biblioteques+-+Recursos+en+l%C3%ADnia.pdf/f3376b69-f9ba-1295-2799-89dc9908186c?t=1585743050525
https://web.conselldemallorca.cat/documents/402578/1762964/20200401_Biblioteques+-+Recursos+en+l%C3%ADnia.pdf/f3376b69-f9ba-1295-2799-89dc9908186c?t=1585743050525
https://acealgaidapinairanda.com/
https://acealgaidapinairanda.com/
https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
https://www.facebook.com/acealgaidapinaranda/
@ace_algaida_pina_randa
http://projecte2020.com/index.php
www.adma.cat


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

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

INFORMACIÓ 
COVID-19

http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/

https://web.conselldemallorca.cat/covid-19

Full d’informació 
de l’Ajuntament d’Algaida

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

https://www.mscbs.gob.es

Consell de Mallorca
Pitjau l’enllaç o la imatge per accedir al web:

Pitjau l’enllaç o la imatge per accedir al web:

Conselleria de Salut i Consum 
del Govern de les Illes Balears

Ministeris de Sanitat, Consum 
i Benestar Social del Govern d’Espanya
Pitjau l’enllaç o la imatge per accedir al web:

http://www.ajalgaida.net
http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/
http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/
https://web.conselldemallorca.cat/covid-19
https://web.conselldemallorca.cat/es/covid-19
http://www.ajalgaida.net/imgdb/archivo_doc341866.pdf
http://www.ajalgaida.net/imgdb/archivo_doc341866.pdf
https://www.mscbs.gob.es
https://www.mscbs.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

