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ACTIVITATS
PER A INFANTS
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PllfflBTE. 25
• De les 10.00 a les 13.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Jornada de

portes obertes a la Biblioteca. Totes les persones que utilitzin
el servei de préstec de la Biblioteca Municipal se'ls obsequia¬
rà amb un llibre.

DIJOUS. SO
• 18.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Contacontes PerSant Jordi, festa a
la biblioteca: Contes, poemes i endevinalles per a totes les edats
a càrrec de Nati de Grado. Es prega la màxima puntualitat. Dura¬
da: 1 h 15 min. Acte organitzat per la Biblioteca Municipal d'Al¬
gaida i patrocinat pel Centre Coordinador de Biblioteques del
Consell de Mallorca. A l'auditori del casal Pere Capellà.

mciÍQ
piyenpRci. i
• A partir de les 16.30 h. Torneig de futbol 3x3 damunt ges¬
pa i altres activitats lúdico-esportives per a infants entre 6 i
15 anys. Inscripcions al camp municipal d'esports es Porrassar
el mateix divendres dia 1 de maig a partir de les 16.00 h. Orga¬
nitzat per Algàlia amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algai¬
da. Al camp municipal es Porrassar.

DIJOUS. 7
• 18.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Teatre per a infants En Pere sense
cos a càrrec de la companyia Teatrèmol Produccions.

HI havia una vegada un nin que nomia Pere I que era molt
despistat. Sa mare sempre II deia que qualque dia perdria
el cap. Però un bon matí, en despertar, no havia perdut el
cap, sinó que havia perdut tot el cos, llevat de les mans.

L'espectacle està basat en la tècnica del teatre negre i la sala
s'ha de mantenir a les fosques. Per aquest motiu, una vegada
començada la representació, no es permetrà l'entrada a l'au-
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ditori. Es prega la màxima puntualitat. Adreçada a infants fins
a 10 anys. Durada: 50 minuts. Durant la representació es farà
un descans. Acte organitzat per la Biblioteca Municipal d'Al¬
gaida i patrocinat pel Centre Coordinador de Biblioteques del
Consell de Mallorca. A l'auditori del casal Pere Capellà.

DIYCnDRCI, 8
• 18.30 h. FESTA DEL LLIBRE. Contacontes: Ramón Llull i la mun¬

tanya màgica a càrrec de Catalina Salas. Per a nins i nines a partir
de 6 anys. Activitat organitzada per la Biblioteca Municipal d'Al¬
gaida amb la col·laboració de l'Associació Cultural Puig de Randa.
A l'auditori del casal Pere Capella.

PilSABTE. 9
• A les 17.00 h. Concert-Audició de primavera a càrrec dels
alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Algaida. Organitzat
per l'EMMA. A l'església de Pina. HI ESTAU TOTS CONVIDATS!

PiumencE. lo
• 17.30 h. Espectacle de teresetes de fil: Circ en el fils a càrrec
de la companyia Victor Antonov de Rússia.

Circ en els fi'ls se centra en un petit circ on un divertit pa¬
llasso presenta els diferents números barrejant la destre¬
sa de la manipulació I la tendresa dels personatges: una
ballarina hindú, un aixecador de peses, micos acròbates,
un camell...Una saborosa mescla d'humor per a especta¬
dors de totes les edats.

Dins el marc de 11è Festival Internacional de Teresetes de Mallorca.

Per a tots els públics. Durada: 45 min. Activitat gratuïta organitzada
per l'Ajuntament d'Algaida. Al casal Pere Capellà.
• A partir de les 18.30 h. FESTA DEL LLIBRE. Tradicional venda
de llibres en català a càrrec de la Delegació d'Algaida de l'Obra
Cultural Balear i venda de llibres editats per l'Ajuntament. Amb
motiu de la Festa del Llibre, els infants de l'Escoleta Munici¬
pal Flor de murta, han elaborat punts de llibre relacionats amb
l'agermanament solidari dels municipis d'Algaida i Ciudad Anti¬
gua (Nicaragua) per obsequiar els assistents. A sa Plaça.

putuni, 18
• De dilluns dia 18 a dijous dia 21, exposició GIramón, al pati
del recinte escolar. Aquesta exposició ha estat elaborada pel
l'equip tècnic del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i
pensada per a infants d'educació infantil i primer cicle de pri¬
mària amb la intenció que els més petits coneguin la realitat
d'altres llocs del món.

Na Torta, una sargantana viatgera, presenta cinc in¬
fants de diferents pa'isos i continents i els acompanya
per descobrir en les seves activitats quotidianes a tra¬
vés de sis plafons, en els quals els nins i nines partici¬
pen activament.

Organitzada per la Regidoría de Serveis Socials i Sanitat amb col-
laboració del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i el Col·legi
Públic Pare B. Pou d'Algaida. A ses Escoles.

MÉS INFORMACIÓ
Biblioteca Municipal

Punt d'Informació juvenil d'Algaida
Ajuntament d'Algaida Tel.: 97166 56 79
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DirfflBTE. 95 DIYEnDREf. I
• De les 10.00 a les 13,00 h. FESTA DEL LLIBRE. Jornada de

portes obertes a la Biblioteca. Totes les persones que uti¬
litzin el servei de préstec de la Biblioteca Municipal se'ls
obsequiarà amb un llibre.

• 21.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Presentació del llibre Hem

d'enganyar el dimoni. Fantasia còmica i literatura de tra¬
dició oral de Gabriel Janer Manila (Documenta Balear,
2008). Presentació a càrrec de l'autor i de Felip Munar i
Munar. Acte organitzat per la Biblioteca Municipal. A l'au¬
ditori del casal Pere Capellà.

DimCCRES. 29
• 20.00 h. Presentació de la Guia del consum responsa¬
ble a l'àmbit de ia economia familiar a càrrec del director
general de Consum Diego González Carrasco. Acte orga¬
nitzat per l'Ajuntament d'Algaida i la Direcció General de
Consum de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de
les Illes Balears, dins el programa CONSUM A CA TEVA. Els
assistents rebran un exemplar de la Guia. A l'auditori del
casal Pere Capella.

PIJOUI. 50
• 18.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Contacontes Per Sant Jordi,
festa a ia biblioteca: Contes, poemes i endevinalles per a
totes les edats a càrrec de Nati de Grado. Es prega la màxi¬
ma puntualitat. Durada: 1 h 15 min. Acte organitzat per la
Biblioteca Municipal d'Algaida i patrocinat pel Centre Co¬
ordinador de Biblioteques del Consell de Mallorca. A l'au¬
ditori del casal Pere Capellà.

• A partir de les 16.30 h. Torneig de futbol 3x3 damunt
gespa i altres activitats lúdico-esportives per a infants
entre 6 i 15 anys. Inscripcions al camp municipal d'esports
es Porrassar el mateix divendres dia 1 de maig a partir de
les 16.00 h. Organitzat per Algàlia amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida. Al camp municipal es Porrassar.

• 19.00 h. Partit de futbol entre fadrins i casats. Inscripci¬
ons al camp municipal d'esports es Porrassar fins dijous dia
30 d'abril. Organitzat per Algàlia amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida. Al camp municipals es Porrassar.

PIIOU5. 7
• 18.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Teatre per a infants En Pere
sense cos a càrrec de la companyia Teatrèmol Produccions.

Hi havia una vegada un nin que nomia Pere i que era
molt despistat. Sa mare sempre ii deia que qualque
dia perdria ei cap. Però un bon matí, en despertar, no
havia perdut ei cap, sinó que havia perdut tot ei cos,
llevat de les mans.

L'espectacle està basat en la tècnica del teatre negré i la
sala s'ha de mantenir a les fosques. Per aquest motiu,
una vegada començada la representació, no es perme¬
trà l'entrada a l'auditori. Es prega la màxima puntualitat.
Adreçada a infants fins a 10 anys. Durada: 50 mi¬
nuts. Durant la representació es farà un des-
cans. Acte organitzat per la Biblioteca
Municipal d'Algaida i patrocinat pel
Centre Coordinador de Bibliote- ' O
ques del Consell de Mallorca. A



PIYCnPREÍ. 8
• 18.30 h. FESTA DEL LLIBRE. Conta-
contes: Ramón Llull i la muntanya mà¬
gica a càrrec de Catalina Salas. Per a
nins i nines a partir de 6 anys. Activi¬
tat organitzada per la Biblioteca Muni¬
cipal d'Algaida amb la col·laboració de
l'Associació Cultural Puig de Randa. A
l'auditori del casal Pere Capella.

• 21.00 h. Inauguració de l'exposició
Lluita contra el noma a càrrec de la Fun¬
dació Campaner. Acte organitzat per Al¬
gaida Solidari. L'exposició romandrà oberta divendres 8,
dissabte 9 i diumenge 10 de maig. A la rectoria d'Algaida.

• 21.00 h. Conferència Prevenció del càncer de còlon a

càrrec del Dr. Josep Reyes (metge del servei de digestiu
de l'Hospital Comarcal d'Inca). Organitzat per la Junta Lo¬
cal d'Algaida de l'Associació Espanyola contra el Càncer,
Junta de Balears. A l'auditori del casal Pere Capellà.

PIISflBTC, 9
• A les 17.00 h. Concert-Audició de primavera a càrrec
dels alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Algai¬
da. Organitzat per l'EMMA. A l'església de Pina. HI ESTAU
TOTS CONVIDATS!

• De 18.30 a 21.00 h. Taller de risoteràpia: Aprèn a sen-
tir-te millor.

La risoteràpia es basa en els efectes benèfics dei riure.
És una teràpia que combina una activitat beneficiosa
per a la salut, una activitat física i una activitat lúdica.

A càrrec de Magdalena Sastre i Martorell psicòloga del
centre de psicologia i risoteràpia i reiki Somriu. A partir de
16 anys. Les persones inscrites han de dur roba còmoda
i una petita flassada i calcetins gruixats. Es prega la mà¬
xima puntualitat. Inscripcions: A les Oficines municipals
de la Casa de la Vila, fins dimecres dia 6 de maig. Núme¬
ro màxim d'inscripcions: 25. Organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida. A l'auditori del casal Pere Capellà.

Diumencc, lo
• A les 9.45 h. Visita guiada: Ruta lul·liana al puig de
Randa a càrrec de l'Associació Cultural Puig de Randa. A
les 9.45 concentració a l'explanada del santuari de Cura.
A les 10.00 h, inici de la visita. Durada aproximada de
l'activitat: 3 hores. Organitzada per l'Associació cultural
Puig de Randa amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Al¬
gaida. Activitat gratuïta. Al santuari de Cura.

• 17.30 h. Espectacle de teresetes de fil: Circ en el fils a
càrrec de la companyia Victor Antonov de Rússia.

Circ en eis fiis se centra en un petit circ on un diver¬
tit pallasso presenta els diferents números barrejant
la destresa de la manipulació i la tendresa dels per¬
sonatges: una ballarina hindú, un aixecador de pe¬
ses, micos acròbates, un camell...Una saborosa mes¬

cla d'humor per a espectadors de totes les edats.

Dins el marc de 11è Festival Internacional
de Teresetes de Mallorca. Per a tots els pú¬
blics. Durada: 45 min. Activitat gratuïta or¬

ganitzada per l'Ajuntament d'Algaida. Al
casal Pere Capellà.

• A partir de les 18.30 h. FESTA DEL
LLIBRE. Tradicional venda de llibres
en català a càrrec de la Delegació
d'Algaida de l'Obra Cultural Balear i
venda de llibres editats per l'Ajun¬
tament. Amb motiu de la Festa del
Llibre, els infants de l'Escoleta Mu¬
nicipal Flor de murta, han elaborat

punts de llibre relacionats amb l'agermanament
solidari dels municipis d'Algaida i Ciudad Antigua (Ni¬

caragua) per obsequiar els assistents. A sa Plaça.

Pi5inBT6. 16
• 14.15 h. Algaida al Mallorca Prix 2009. Sortida amb au¬
tocar de la plaça d'Algaida (14.15 h) de cap al poliespor-
tiu Joan Llaneres de Porreres per animar l'equip d'Algai¬
da que participa a la semifinal juntament amb els equips
de Montuïri, Petra i Vilafranca de Bonany. Places limita¬
des. Inscripcions abans de dijous, 14 de maig, a les Ofi¬
cines Municipals de la Casa de la Vila d'Algaida. Progra¬
mes a part.

PillUIII, 18
• De dilluns dia 18 a dijous dia 21, exposició GIramón, al
pati del recinte escolar. Aquesta exposició ha estat elabo¬
rada pel l'equip tècnic del Fons Mallorquí de Solidaritat
i Cooperació i pensada per a infants d'educació infantil i
primer cicle de primària amb la intenció que els més pe¬
tits coneguin la realitat d'altres llocs del món.

Na Torta, una sargantana viatgera, presenta cinc in¬
fants de diferents països i continents i els acompanya
per descobrir en les seves activitats quotidianes a tra¬
vés de sis plafons, en els quals els nins i nines partici¬
pen activament.

Organitzada per la Regidoría de Serveis Socials i Sanitat amb
col·laboració del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i
el Col·legi Públic Pare B. Pou d'Algaida. A ses Escoles.

DIISnBTC, so
• 22.30 h. Festa. Celebració dels 25 anys de l'Orquestri-
na d'Algaida i presentació del treball discogràfic Aquíl,
que recull en dos CDs i un DVD, la trajectòria de l'Orques-
trina en aquest quart de segle. A sa plaça d'Algaida.

A
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