agenda

d’estiu

Algaida, Pina i Randa · Juny-juliol, 2021

DIVENDRES, 4 DE JUNY
• 19.00 h. Inauguració de l’exposició 40 anys de lluita, LGTBI.
La mostra va més enllà d’un recull de
fotografies i retalls de diaris. És un bocí
de la nostra història, una història que
diu molt de nosaltres com a societat. La
que érem, la que som i la que volem ser.
L’exposició és un acte de memòria, de
reconeixement i de reparació amb totes les persones del col·lectiu LGTBI que
han lluitat i continuen lluitant per poder
exercir amb llibertat tots els seus drets i
que treballen, cada dia, per eradicar la
discriminació.

Romandrà oberta fins diumenge dia 13 de juny, els divendres i dissabtes
de 19.00 a 21.00 h i els diumenges d’11.00 a 13.00 i de 18.00 a 20.00 h.
Organitzada per la Comissió d’Igualtat d’Algaida, Pina i Randa i l’Associació Ben Amics amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida i la DI
d’Igualtat i Diversitat del Consell de Mallorca. A saPeixateria, espai d’Art.

DISSABTE, 5 DE JUNY
• 17.00 h. Caminada a la Pau. Passejada familiar de conscienciació
mediambiental per a celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient. Activitat gratuïta dirigida a famílies. Inscripcions al cjalgaida@gmail.com.
Places limitades.
• 20.00 h. Presentació del llibre: Breu història de la Germania mallorquina d’Albert Cassanyes (Illa Edicions, 2021) a càrrec de l’historiador Pere Fullana Puigserver. Acte organitzat
per Illes Edicions amb col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida, dins els actes de celebració
dels 500è aniversari de les Germanies. A l’auditori del casal Pere Capellà.
Entre els anys 1521 i 1523, l’illa de Mallorca
es va veure trasbalsada per la Germania, una
revolta de menestrals i forans que reclama-
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ven reformes econòmiques, fiscals i socials. El detonant de l’alçament va
ser l’empresonament de set menestrals, però les causes profundes de la
Germania es remuntaven segles enrere. Al llarg dels dos anys de revolta,
l’illa sofrí episodis de violència, però també de construcció d’un projecte
que advocava per un repartiment més just de la fiscalitat i per una economia sanejada. Només la forta repressió militar va posar punt i final al
moviment.

DIUMENGE, 6 DE JUNY
• 11.00 h. Guixos. Activitat de conscienciació mediambiental emmar-

cada dins la campanya «Pus llosques en terra» el moviment Chalk of
Shame fundat pel mallorquí Miquel Garau. Activitat gratuïta dirigida a
joves a partir de 12 anys (nascuts 2009). Inscripcions i més informació
cjalgaida@gmail.com. Acte inclòs dins la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient.

• 12.00 h.

Taller d’activitats mediambientals per infants de 6 a 12
anys. Inscripció abans de començar l’activitat. Places limitades. Acte inclòs dins la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient. A Plaça.

• 19.00 h.

setzè cicle de concerts
mes de música a algaida. Presentació del nou treball discogràfic Arasiquesí de Biel Majoral. Concert gratuït
amb places limitades. Reserva de localitats a la Casa de la Vila, al telèfon
971 12 53 35 o al correu electrònic
bandamusicaalgaida@gmail.com.
Serà obligatori l’ús de la màscara i el
compliment de totes les mesures sanitàries. Organitzat per l’Associació
de la Banda de Música d’Algaida amb
la col·laboració de l’Ajuntament i empreses i comerços del Municipi. Programes a part. A les Escoles d’Algaida.

DIJOUS, 10 DE JUNY
• 19.00 h. Trobada virtual Diàlegs sobre la masculinitat.
És possible una mirada crítica, dissident i transformadora sobre la masculinitat des del propi privilegi masculí? Amb aquesta activitat es pretén
fer prendre consciència tant de l’experiència personal i biogràfica com del
context històric, social i polític que conformen la masculinitat.
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Activitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament d’Algaida i la Mancomunitat del Pla, en col·laboració amb la DI d’Igualtat i Diversitat del
Consell de Mallorca i l’Associació Homes Transitant. Trobareu l’enllaç
per accedir a la plataforma Zoom el dia de la trobada al Facebook de
l’Ajuntament i al web municipal.
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DIVENDRES, 11 DE JUNY
• 20.00 h. Lectura d’Història del formatge de Xesca Ensenyat a càrrec de
Neus Albis i Maria Jaume “Mindona”. Presentació a càrrec de Pere Sales.
El relat de Xesca Ensenyat fou llegit per primera
vegada per l’autora dia 28 d’abril de 1995 a dins
la Biblioteca Municipal d’Algaida en el marc
dels Fets Inusuals organitzats per Titoieta Ràdio
amb motiu de la celebració del vuitè aniversari de l’emissora municipal. Xesca Ensenyat cedí
tots els drets de la narració a Titoieta Ràdio i
l’any següent l’Ajuntament publicà la narració
dins la col·lecció Plaguetes d’Història i Cultura. Enguany, amb motiu del 34è aniversari de
l’emissora municipal, Neus Albis i Maria Jaume,
ens llegiran el text d’aquesta divertida narració.

Organitzada per Titoieta Ràdio, emissora municipal d’Algaida amb la col·
laboració de l’Ajuntament d’Algaida. Activitat gratuïta amb places limitades. Serà obligatori l’ús de la màscara i el compliment de totes les mesures sanitàries. A la Biblioteca Municipal d’Algaida Gabriel Janer Manila.

DIUMENGE, 13 DE JUNY
• 18.00 h.

Espectacle de circ AÜRT de la Companyia Des-equilibrats.
Direcció: Jordi Aspa. Artistes: Antonio Rosselló i Coloma Roig.
En aquest espectacle qualsevol objecte respira i agafa vida, les pedres ens
fan riure, conten històries, ens fan fer acrobàcies i ballar…
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Activitat gratuïta dirigida a públic familiar. Inscripcions fins l’11 de juny
a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila, de dilluns a divendres de
9.00 a 14. 00 h o al telèfon 971 12 53 35. Organitzat per l’Ajuntament
d’Algaida amb el patrocini del Govern de les Illes Balears, dins els actes
de celebració de la Diada de les Illes Balears. Al pavelló Andreu Trobat.
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DIVENDRES, 18 DE JUNY
• 20.00 h.

Concert del Grup de
Corda de l’Orquestra Simfònica de
les Illes Balears format per Smerald
Spahiu, violí; Christine Schedukat,
violí; Elisabeth Romero, viola i Luis
Correa, violoncel. Interpretaran
obres de Manuel Canales, Enrique
Pastor i J. C. Arriaga. Activitat gratuïta. Inscripcions fins dia 18 de juny
a les Oficines Municipals de la Casa
de la Vila, de dilluns a divendres de
9.00 a 14. 00 h, o al telèfon 971 12
53 35. Activitat gratuïta organitzada per l’OSIB amb la col·laboració
de l’Ajuntament d’Algaida. A l’església de Randa

DISSABTE, 19 DE JUNY
• 19.30 h. setzè cicle de concerts mes de música a algaida. Concert
Llepolies i joguines a càrrec de la soprano Maria Rosselló i el Conjunt
de cambra de Llucmajor. Interpretaran poemes musicats per Gabriel
Oliver “Torres”. Concert gratuït amb places limitades. Reserva de localitats a la Casa de la Vila, al telèfon 971 12 53 35 o al correu electrònic
bandamusicaalgaida@gmail.com. Serà obligatori l’ús de la màscara i el
compliment de totes les mesures sanitàries. Organitzat per l’Associació
de la Banda de Música d’Algaida amb la col·laboració de l’Ajuntament i
empreses i comerços del Municipi. Programes a part. A Cura..

DIUMENGE, 20 DE JUNY
• 19.30 h. setzè cicle de concerts mes de música a algaida. Concert
del Quartet de metall greu dels alumnes del Conservatori Superior de
les Illes Balears. Concert gratuït amb places limitades. Reserva de localitats a la Casa de la Vila, al telèfon 971 12 53 35 o al correu electrònic
bandamusicaalgaida@gmail.com. Serà obligatori l’ús de la màscara i el
compliment de totes les mesures sanitàries. Organitzat per l’Associació
de la Banda de Música d’Algaida amb la col·laboració de l’Ajuntament
i empreses i comerços del Municipi. Programes a part. Al claustre del
Convent de Pina.

DISSABTE, 26 DE JUNY
• A partir de les 18.00 h. Tradicional venda de llibres en català per
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celebrar la Festa del Llibre. (Aquest acte s’havia de celebrar dia 23 de
maig i se va haver de suspendre a causa del mal temps). Organitzada
per la Delegació d’Algaida de l’Obra Cultural Balear. A Plaça.

na Valriu. Entre d’altres, contarà la història
del llibre Mare, d’on venen els infants?, llibre
guanyador del Premi Mallorca 2020 de literatura infantil, amb text de Caterina Valriu
i dibuixos d’Antoni Galmés. L’autora signarà exemplars d’aquest llibre a qui ho desitgi. Organitzat per la Delegació d’Algaida
de l’Obra Cultural Balear. Cabuda limitada.
S’hauran de complir totes les mesures de
seguretat vigents. Al jardinet de la Rectoria.
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• 19.00 h. Contacontes a càrrec de Cateri-

DIUMENGE, 27 DE JUNY
• 19.30 h. setzè cicle de concerts mes de música a algaida. Concert

de la Banda de Música d’Algaida: John Williams i els Oscars. Presentat
per Josep Lluís Gallardo. Concert gratuït amb places limitades. Reserva
de localitats a la Casa de la Vila, al telèfon 971 12 53 35 o a bandamusicaalgaida@gmail.com. Serà obligatori l’ús de la màscara i el compliment de totes les mesures sanitàries. Organitzat per l’Associació de la
Banda de Música d’Algaida amb la col·laboració de l’Ajuntament i empreses i comerços del Municipi. Programes a part. A la plaça de de Pina.

DIJOUS, 1 DE JULIOL
• 12.00 h. Obertura del termini de votacions a les propostes finalistes
dels Pressuposts Participatius 2021 organitzats per la Comissió de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Algaida. Podreu votar per Internet a
l’espai habilitat al web www.ajalgaida.net o bé presencialment a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila i a les bústies ubicades a Pina i Randa. El període de votacions acabarà diumenge 11 de juliol a les 00.00 h.

DISSABTE, 10 DE JULIOL
• 20.00 h.

Vetlada literària i musical Maria Antònia Salvà: Arrels i
tonades de la terra a càrrec de Pilar Reiona, Tomeu Gomila (grup
Capocorb Sonada Pagesa), Joan Barceló i Margalida Garau amb motiu
del 150è aniversari del naixement de l’autora.
El concert combina els poemes de Maria Antònia Salvà amb tonades de la
música tradicional i tonades de nova creació, i comptarà amb la intervenció de Miquel Sbert i Garau, que farà una contextualització dels poemes en
el conjunt de l’obra de Salvà.
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Activitat gratuïta amb localitats limitades. Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. A la plaça de l’Hort de Son Romeguera.

DEL CASAL DELS JOVES D’ALGAIDA

Pàg. 6/8

INFORMACIONS

Des del Servei de Joventut de Ajuntament d’Algaida, presentam el
ventall d’activitats d’oci i temps lliure juvenils que es duran a terme
al nostre municipi durant les vacances escolars d’estiu.
Aquestes activitats i formacions per joves residents al municipi es
duen a terme amb la subvenció de la Regidoria de Joventut.

CURS DE MONITOR DE TEMPS LLIURE




€



Dirigit a joves a partir de 17 anys (complerts)
8 de juliol - 22 de juliol (presencial)
Horari de matí i horabaixa (intensiu)
Casal dels Joves d’Algaida
190 € Residents i 275 € No Residents
Places limitades
Inscripcions: www.tempslliureprojectes.com (activitats en marxa)

CURS DE PRE-MONITOR DE TEMPS LLIURE

*Hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques de voluntariat a les
Activitats Infantils (Escola d’estiu d’Algaida i Escola d’estiu de Pina) i
Juvenils (Escola d’Estiu Jove i Campaments d’Estiu) d’Algaida.
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Amb el curs de premonitor/a es vol donar resposta als adolescents i
joves nascuts els anys 2005 i 2006 interessats en les activitats d’educació en el lleure però que encara no tenen els 17 anys i, per tant, no
poden accedir al curs oficial de monitor/a d’activitats de temps lliure
infantil i juvenil.
Aquest curs no dona directament accés al mercat laboral però és un
bon mecanisme per a iniciar-se com a monitor/a ajudant o de suport
en casals, colònies, activitats extraescolars… L’alumnat rebrà els coneixements, eines i recursos bàsics per poder donar suport a la planificació, organització i execució d’activitats d’educació en el lleure.

Dirigit a joves a partir de 15 i 16 anys
3 i 4 de juliol (presencial)
9 h a 13 h i de 15 h a 19 h
Casal dels Joves d’Algaida
25 € Residents i 55 € No Residents
Places limitades
Inscripcions: www.tempslliureprojectes.com (activitats en marxa)
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€



ESCOLA D’ESTIU JOVE
Dirigit a joves de 12 a 16 anys (nascuts 2009 - 2005)
28 de juny al 16 de juliol
Dilluns, dimecres i divendres de 10 h a 13 h
Casal dels Joves d’Algaida
250 € No Residents i 180 € Residents
Places Limitades
Opció d’inscripció per setmanes.
Reunió informativa: 22 de juny a les 19 h.
Inscripcions: Fins dia 16 de juny o fins a exhaurir les places a la web
www.tempslliureprojectes.com (activitats en marxa)
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€









€




JÚNIOR: Dirigit a joves de 10 a 13 anys (nascuts 2011 - 2008)
JUVENIL: Dirigit a joves de 14 a 16 anys (nascuts 2007 - 2005)
10 al 12 de juliol (2 nits)
Campament de La Victòria (Alcúdia)
190 € No Residents i 140 € Residents
Places Limitades
Reunió informativa: 28 de juny a les 19 h (online).
Inscripcions: Fins dia 30 de juny o fins a exhaurir les places a la
web www.tempslliureprojectes.com (activitats en marxa)

www.ajalgaida.net
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CAMPAMENT D’ESTIU

