
Dimecres,
20 de juny

. 19.00 h. Taller de cuina

sana, equilibrada i creativa per
a tothom. Es parlarà dels ali¬
ments bàsics perquè la nostra
alimentació sigui sana i
equilibrada i es cui¬
naran receptes
senzilles amb
la finalitat que
tothom les pu¬

gui fer a ca seva.
Cuinar millor i més
sa no es difícil! A càr
rec de Joana Maura, Je-
rònia Miralles i Margalida Sal¬
và, infermeres d'Atenció Primària.
Inscripcions a les Oficines Munici¬
pals de la Casa de la Vila fins dilluns
dia 18 de juny. Preu de la inscripció:
2,00 €. Al casal Pere Capellà.

Divendres,
29 de juny

20.30 h. Conferèn
eia: El retaule major de l'es¬
glésia parroquial d'Algai¬
da i el procés de restau¬
ració. A càrrec d'Antònia
Reig, responsable de les
tasques de restauració i
directora del taller de
restauració del Bisbat
de Mallorca i d'Andreu

Villalonga, historiador
de Tart i expert en la ma¬
tèria. Fotografies de Jaume
Jaume i Oliver. Organit¬

zat per l'Ajuntament d'Algaida
amb la col·laboració de la Parrò¬

quia d'Algaida i de l'Agrupació Fo¬
togràfica d'Algaida. A l'església.

Diumenge,
1 de juliol

«¡(â«u,20.00h.
FESTA DEL LLIBRE.

Presentació del
llibre 1001 fanta¬

sies més eròtiques i
salvatges de la his¬

tòria (editorial Cossetà-
nia; versió castellana: Lec¬

tio edicions, 2012) de l'escriptora
algaidina Roser Amills Bibiloni, a càr¬
rec de Victor Amela, escriptor i peri¬
odista. Organitzada conjuntament per
Titoieta Ràdio i la Regidoría de Cultu¬
ra de l'Ajuntament d'Algaida. A l'audi¬
tori del casal Pere Capellà.
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Algaida, Pina i Randa
Dijous,
24 demaig

17.45 h. Xerrada dirigida a joves de más 14 anys. / tu, qué en penses
de les drogues? Parlem-ne. (Pla de Prevenció de Drogues). A càrrec de Xeio
Vañó Piedra, psicòloga de la Secció de Prevenció Comunitària de l'IMAS. Or¬
ganitzada per l'IMAS, Serveis Socials de la Mancomunitat Pla de Mallorca i

la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida i del
Casal dels Joves. Al Casal dels Joves.

Dissabte,
26 de maig

De les 11.00 a les 19.00 h. I Fira d'Ar¬
tesania • Algaida 2012. Venda i promoció
de productes artesans i agroalimentaris ela¬
borats pels artesans i productors, tant del
municipi com també d'altres indrets de les
Illes. A la placeta de l'església i carrers dels
voltants.

17.30 h. Animació infantil: jocs popu¬
lars i taller de manualitats per a tots els in¬
fants a càrrec d'Escull, programes educatius.
Activitat organitzada per l'Ajuntament d'Al¬
gaida. A Plaça.

A les 20.00 i a les 22.00 h. Teatre. Da¬

vant la gran demanda. Produccions
de Ferro torna a oferir la representa¬
ció ACORAR. Text i interpretació: Toni
Gomila; direcció: Rafel Duran; ajudant



de direcció: Nies Jaume;

espai escènic: Rafel Lla¬
dó. ACORAR és una refle¬
xió sobre la identitat col-
lectiva dels mallorquins,
sobre què és allò que
ens defineix, què és
allò que fa que enca¬
ra existeixi la nostra

comunitat. Venda

anticipada d'entra¬
des fins divendres
dia 25 de maig a les Oficines Municipals de la Casa de
la Vila. Preu; 12, 00 €. Aforament limitat. Amb la col-
laboració de l'Ajuntament d'Algaida.

ATENCIÓ: Les persones que estaven en llista
d'espera, tenen totes les localitats que havien reser¬
vades. Poden passar a recollir-les fins dilluns dia 21,
inclòs, a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila.
Si no ho fan així s'entendrà que hi renuncien.

Diumenge,
27 de maig

10.00 h. Fira d'oportunitats, amb
ofertes especials de productes i serveis
de les empreses del municipi. Organit¬
zada per l'Associació de Comerç i Em¬
presa d'Algaida, Pina i Randa amb el
suport de la Regidoría de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament d'Algai¬
da. A la placeta de l'església.

18.30 h. Concert de Primave¬

ra de l'Orfeó Castellitx. A l'església
de la Pau de Castellitx.

20.00 h. MES DE MÚSICA A

ALGAIDA. Concert del Quintet de
tubes del conservatori superior de

les Illes Balears. Intèrprets: Felipe J. Arroyo Muelas,
tuba contrabaixa; Ismael Cabezas Muñoz, tuba bai¬
xa; Elena Sancho Vicente, tuba baixa; Zoraida Her¬
nández Almeida, tuba tenor i Vicent Muñoz Puchol,
tuba tenor. Organitzat per l'Associació de la Banda
de Música d'Algaida amb la col·laboració de l'Ajunta¬
ment d'Algaida. A l'església. Programes a part.

Divendres,
1 de juny

21.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Presen¬

tació de la darrera novel·la de Gabriel Ja-
ner Manila Amor captiu (Editorial Colum¬
na, 2012), a càrrec de l'escriptora Maria
de la Pau Janer. A l'auditori del casal Pere

Capellà. Acte organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida.

Diumenge,
3 de juny

19.30 h. MES DE MÚSICA A AL¬
GAIDA. Concert de Música antiga
amb Instruments originals. Intèr¬
prets; Joan Rodríguez, oboè bar¬
roc; Rafel Caldentey, chalume¬

aux; Pere Caselles, fagot
barroc i Bartomeu Mut,
clavecí. Organitzat per
l'Associació de la Ban¬

da de Música d'Algaida
amb la col·laboració
de l'Ajuntament. A
l'església parroquial
d'Algaida. Programes

a part.

Diumenge,
lo de juny

18.00 h. Festa de final de curs de les activitats de
l'Associació de Persones Majors d'Algaida, Pina i Ran¬
da. Hi haurà exhibicions de ball de sala, gimnàstica rít¬
mica i danses del món. Al pavelló Andreu Trobat. En

acabar hi haurà un berenar per a tothom.
Inscripcions a les oficines municipals de
la Casa de la Vila fins dimecres dia 6

de juny. Preu del berenar: 2,00€. La
recaptació es destinarà a l'Agermana¬
ment del poble d'Algaida amb el muni¬
cipi de Ciudad Antigua, Nicaragua. Acte
organitzat per l'Associació de la Gent
Gran d'Algaida, Pina i Randa i l'Ajunta¬
ment d'Algaida.

Divendres,
15 de juny

17.30 h. Concert de final de
curs dels alumnes de l'Escola Mu¬

nicipal de Música d'Algaida. Or¬
ganitzat per l'EMMA amb la col-
laboració del Ajuntament d'Algai¬
da. Hi estau tots convidats. A la

placeta de l'església d'Algaida.


