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Presentació Divendres Divendres

T
ornam a presentar per segona vegada e!
cicle de conferències Divendres Aigai-

ïï\

amb unes caracte-

blants a l'edició
hem aprofitat l'ex-
l'any passat per
que conformaran

tura, no hem d'o-
nostre poble, du-
d'anys s'ha viscut
camp: el bandole-
d'una manera de

car la societat ma-

d i n s ,

rístiques sem-
anterior, si bé
periència de
triar els temes

aquest cicle.

L'agricul-
blidar que el
rant molts
de la feina al
risme, exemple
vida que va mar-
llorquina durant els segles XVIII i XIX: Ramon
Llull i la muntanya de Randa: Jaume Salvà, met¬
ge i intellectual del segle XIX, germà del bisbe
Salvà, figura eminent de la medicina: l'epidèmia
del grip de 1918, la darrera pandèmia que ha
sofert la nostra terra: sense oblidar la figura de
mossèn Antoni Maria Alcover i les Rondalles

Mallorquines en el centenari de.la seva publica¬
ció.

Aquests seran els temes programats per
aquests nou cicle dels Divendres Algaidins, més
curt, però creim que prou interessants per poder
conèixer més alguns aspectes de la nostra
història com a poble.

Prog iramacio

Novembre 1996 CONFERÈNCIA

Les Rondalles Mallorquines den Jordi des
Racó i els paisatges d'Algaida.

A càrrec de Gabriel Janer Manila.
Divendres 15, a les 2130 hores.

Desembre 1996 CONFERÈNCIA

Problemàtica actual ifutur de l'agricultura
a Algaida.

A càrrec d'Antoni Garcias Simón.
Divendres 20, a les 21*30 hores.

Gener 1997 CONFERENCIA

De Durí a la Guàrdia Civil. Algaida a la
primera meitat del segle XIX.

A càiTec de Pere Fullana Puigserver.

Febrer 1997 CONFERENCIA

Jaume Salvà Munar (metge). Un Intel, lec-
tual professional algaidí del segle XIX.

A càrrec de Joan March Noguera.

Març 1997 CONFERENCIA

Ramon Llull i Randa.
A càrrec de Sebastià Trias Mercant.

Abril 1997 CONFERENCIA

L'epidèmia del grip de 1918 a Algaida.
A càrrec de Joan Montserrat i Sastre.

Titoieta Ràdio, Emissora Municipal d'Algaida,
enregistrarà tots aquests actes i els emetrà en
diferit dins la seva programació.

Tots els actes que conformen aquestra progra¬
mació fendran lloc a l'Auditori del Casal Pere

Capellà (C/ des Cavallers, 22). El dia i l'hora
s'anunciaran oportunament.

Per a més informació sobre els Divendres Al¬

gaidins, podeu contactar al telèfons 12 50 76 o
66 56 79 de l'Ajuntament d'Algaida.
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Direcció tècnica: Pere Fullana Puigserver.

Jaume Jaume i Oliver
Regidor de Cultura i g a i d N S I G d i n


