
d i v n

^er poder entendre els cos¬

tums, la forma de viure, les tradici¬
ons d'un poble no basta conèixer els
fets més importants i els personatges
que al llarg del temps han determinat
la història d'aquest o d'aquell altre
poble o nació. La història s'escriu,
també, amb els fets quotidians,
amb la gent del carrer,
amb els seus fmWw problemes ii/QÍI wra'm

inquietuds.

fjéquest IM cicle de
confe- ^ V' ràncies i
taules rodones que avui us presen-
tam, sota el títol de Divendres Algai-
dins, volem que sigui una eina per
donar a conèixer aquests aspectes i
esdeveniments passats, molts d'ells
desconeguts o oblidats, i presents,
però que han servit i serveixen per
determinar la nostra manera de ser.

Jaume Jaume Oliver
Regidor de Cultura
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Divendres Divendres D ivendres

^rogramació
Octubre 1995 Conferència

Algaida. Aproximacions als. seus orí¬
gens i desenvolupament. Segles XIII i
XIV.
A càrrec de Gabriel Bibiloni Trobat.

Divendres 13. A les 2r30 hores

Novembre 1995 Conferència

Història de la construcció del temple
parroquial d'Algaida.

A càrrec de Pere Mulet Cerdà.

Desembre 1995 Taula rodona

Oci i temps lliure a Algaida.
Hi participaran joves, propietaris

de cafeteries, bars i pubs, pares,
monitors d'esplai i representants de
l'Ajuntament.

Gener 1996 Conferència

Teatre de l'Acció Catòlica a Algaida.
Una dècada de teatre (1930-1940).
A càrrec de Bartomeu Salas Mascaró.

Febrer 1996 Conferència

La ficció literària: glosadors, come¬
diants i escriptors.

A càrrec de Gabriel Janer Manila.

Març 1996 Conferència
Música i músics. El fet musical a

Algaida.
A càrrec d'Antoni Mulet i Joan

Parets.

Abril 1996 Taula Rodona

La història dins la memòria. Vida

quotidiana a Algaida fins a mitjans
segle XX.

Amb la participació d'homes i
dones del poble que ens contaran les
seves vivències i experiències perso¬
nals

Maig 1996 Conferència

Rafel Oliver, "Es Capellà Màquina".
A càrrec de Pere Fullana.

Juliol 1996 Conferència
Coincidint amb el 25è aniversari del C.E. Algaida.

Història del futbol a Algaida.
A càrrec de Pere Fullana.

Taula Rodona.

El C. E. Algaida.
Amb jugadors, entrenadors,

directius i socis que en algun moment
d'aquests 25 anys de la història del
club han participat en aquesta entitat.

^ ^

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

Tots els actes que conformen aquesta
programació tendrán lloc a l'Auditori de
l'Edifici dels Cavallers (0/ des Cavallers,
24). El dia i l'fiora s'anunciarà oportuna¬
ment.

Per a més imformació, podeu contactar al
telèfon 1 2 50 76 de l'Ajuntament d'Algaida.

^ é».. ^

Direcció Tècnica: Pere Fullana Puigserver.
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