
S-Ílí MINISTERIO
■—,< DE TRABAJOÜ E INMIGRACIÓN

l( Govern
de les liles Balears
Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció d'immigració

1'^
Ajuntament d'Algaida

I^Centre
Balears Europa

C europe
direct

U Mallorca

fons mallorquí
de solidaritat i cooperació

C^ICO. . AjEfTT'J "TD

r--
'

V.-*MEBICA BA-.c-.j-TiSqoA^éMÁLA^.-AMERICA ,

.VEN^ ■ -Tlí»

i.
A . 4- -

IS.GAl.-;.^^osv . .

, (tcT i-ciíAíiafi·..

MSOW ~ - iJi V"
CC-UMF»Ai.r> Jl '

ourí ï'',, t;""
: nrts-ft'è

; C Sér-

■■\íi irr A i' J.:;/'
¡y¿,¿N SHAál». '

'-SouvíAd E L

, :.feALA-'60'
;Ch.i

pASOj/ íCfl i

.. «• t?*" í'ciVliií-B •<- -

iC /Íí.f ■ ^·
■

;ui/ ^ysçyü R
?ÇfiNA«Dt2 C..VdCpr V

^/aipa-Hc6?'ir^i io^u¥ü*Y

; .Jlt, ■

lU

jt: 'f-j-iTft*!
r,t '..jt.-^À

GüUGH
t? it ;

16 d'AlDril 2011



BElItjávii^-

16 D'ABRIL 20IT

17.00h. CONTACONTES DEL DESERT. A carree de l'Associació
d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears. L'objectiu
principal del contacontes és donar a conèixer la cultura del
poble sahrauí als infants de l'illa de Mallorca. La finalitat del
contacontes és la divulgació de la cultura sahrauí i de la situació
actual d'aquest poble entre la població infantil i juvenil de les
nostres illes. Es tracta de transmetre els valors de justícia,
tolerància, solidaritat, igualtat de gènere a la població infantil
i també als pares. Adreçat a infants a partir dels 4 anys. Al
Casal Pere Capellà. Durada: 60 minuts. Es prega puntualitat.
Acte organitzat per l'Ajuntament d'Algaida amb la col laborado del
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i l'Associació d'Amics del
Poble Sahrauí de les Illes Balears.

IB.OOh. CONTACONTES DE LA UNIÓ EUROPEA. A càrrec
de Maria Bimbolles. Amb motiu de la celebració del dia d'Europa
2011 es tracta de donar a conèixer als infants més petits que
és la Unió Europea, quin és el seu origen i quins païssos formen
part d'ella. Adreçat a infants a partir de 5 anys . Durada :
SOminuts. Al Casal Pere Capellà. Es prega puntualitat.
Acte organitzat per l'Ajuntament d'Algaida amb la col laboració del
Centre Balears Europa.

19.30h. PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL EL CAMÍ DE
L'ESCOLA (PRIMÀRIA). Tamara des de Menorca i Jessica des
de Nicaragua ens mostren el transcurs d'un dia sencer a les
seves vides quotidianes com a alumnes de primària.
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convidant-nos així a pensar, en les semblances i diferències
existents entre el món del sud i del nord. Durada aprox. 21 m.
Producció de Cinesinpalomitas. Idea original i guió d'Andreu
Florit Moll/ Raimon Rodríguez Aliés. Dirigida a tots els públics.
A l'auditori del Casal Pere Capellà.

A les 20.00h. PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL EL CAMÍ DE
L'ESCOLA (SECUNDÀRIA). Agustí, Elidh, Carmen, Rafael,
Toribio i Laia són alumnes de secundària de diferents edats i
cursos que des de Nicaragua i des de Menorca ens mostren les
seves diverses realitats quotidianes del món del nord i del sud.
Reflexionant ells mateixos sobre les seves circumstàncies i el
món en els que els ha tocat viure. Durada aprox. 35 m.
Producció de Cinesinpalomitas. Idea original i guió d'Andreu
Florit Moll/ Raimon Rodríguez Aliés. Dirigida a tots els públics.
A l'auditori del Casal Pere Capellà.

20.30h. TAST DE DISTINTS PLATS TRADICIONALS DELS
DIVERSOS COL·LECTIUS DEL MUNICIPI. Al Casal Pere Capellà.

Les persones interessades en participar es poden inscriure a les
oficines de la Casa de la Vila en horari d'oficina fins divendres
dia 15 d'abril.

20.45h. Amenització de la vetllada amb el GRUP de PERCUSSIÓ
BANASANOU. Amb música i instruments de l'Àfrica
Occidental i temes de tradicionals relacionats amb l'agricultura,
amor, pau, la societat i cultura. Al Casal Pere Capellà

Durant tota la Diada romandrà oberta al públic l'EXPOSICIÓ
organitzada per el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació,
DONES D'ÀFRICA. Al Casal Pere Capellà.

estados . UNIDOS '"-'Mot

' '■ ^ N-.]> Nueva
•

HOuiton^
i-..

;,í-' ^

"""■.''"''Pc, ^màico
.£ JAMAlCi^ -f

Callo®*IMIST»' •

CÓLOMBIA I J
'

IS galapsoos-■- ;
"£C.J ECUAClORr-

CNhàr '
qw
ÍAri

IS-FEllxAniofSB»
. I BAUVSOMtZ

, IS JUAN'
i FERNANDEZPASCUAiCA.I

^ ,Q„|
ve|pAt»<«

"Wniií
'

Concspciói


