
de tardor
agenda

Algaida, Pina i Randa · novembre - desembre 2021

DIVENDRES, 19 DE NOVEMBRE

•  De les 16.00 a les 17.30 h. Taller de calendari d’advent amb Espacio 
Creativo Magdalena. Dirigit a infants d’entre 6 i 10 anys. Preu 10,00 €. 
Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida. Places limitades. Inscripcions 
fins dia 13 de novembre a cjalgaida@gmail.com. Al Casal dels Joves. 

•  De les 18.00 a les 19.30 h. Taller de calendari d’advent amb Espacio 
Creativo Magdalena. Dirigit a infants a partir d’11 anys. Preu 10,00 €. 
Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida. Places limitades. Inscripcions 
fins dia 13 de novembre a cjalgaida@gmail.com. Al Casal dels Joves. 

•  19.30 h. Presentació del llibre Els Norats 
(1936-1949). Dos antifeixistes a les munta-
nyes mallorquines de Mateu Morro Marcé 
(Illa edicions, 2021) a càrrec de Pere Fulla-
na Puigserver, historiador. Activitat gratuï-
ta organitzada per Illa Edicions, la llibreria 
Quart Creixent i la Delegació d’Algaida de 
l’Obra Cultural Balear. A l’auditori del casal 
Pere Capellà. 

DISSABTE, 20 DE NOVEMBRE

•  8.00 h. Inici de la Campanya de Recollida Solidària d’Aliments Na-
dalencs 2021 per a les famílies més necessitades del nostre municipi a 
càrrec d’Algaida Jove, Algaida Solidari, els voluntaris de la Parròquia de 
Sant Pere i Sant Pau i amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida i 
Protecció Civil d’Algaida.

Podreu fer les vostres aportacions als diferents establiments d’ali-
mentació i queviures del municipi, als espais habilitats o els “carretons” 
d’Algaida Jove. Com que són dates molt especials recomanam la do-
nació dels següents aliments: sopa i pasta de Nadal, brou de carn o 
peix, embotits envasats al buit, foie gras, torrons, neules i mantegades, 
galetes dolces i salades, fruits secs, magdalenes, cafè, xocolata en pols 
o en brics i llepolies per als infants. La campanya finalitzarà diumenge 
dia 19 de desembre. 
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DIUMENGE, 21 DE NOVEMBRE

• D’11.00 a 13.00 h i de 16.00 a 18.00 h. A Plaça, paradeta dels nins i 
nines de 6è del CEIP Pare Bartomeu Pou per al viatge d’estudis. Farem 
castanyes, gofres i bunyols. Vine, participa i ajuda’ns!

• 12.00 h. Concert de la Banda de Música d’Algaida. Concert de Santa 
Cecília 2021: Orígens i nous camins. En aquest concert de celebració 
de la festivitat dels músics, a la primera part la Banda farà un petit re-
corregut per temes populars per recordar el so de les bandes de músi-
ca del segle passat. A la segona part, tendrà lloc l’estrena mundial de la 
composició Música de la Cort dels Hòmens per a Banda sobre el Llibre 
de les bèsties de Ramon Llull, del mestre Ximo Tarín Micó. Aquesta 
obra fou guardonada amb la Rosa d’Or de la Pau al VII Premi Musical 
dels Premis Castellitx 2021.

Activitat gratuïta organitzada per l’Associació de la Banda de Música 
d’Algaida amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. Serà obliga-
tori l’ús de la màscara i el compliment de totes les mesures sanitàries. 
A les Escoles.  

DIVENDRES, 26 DE NOVEMBRE

• 19.00 h. Recital de música de cambra a través dels segles, de flauta 
i guitarra, a càrrec de Miguel Checa Paz (guitarrista) i Ana Mondéjar 
Amat (flautista). Activitat gratuïta organitzada per l’Escola Municipal 
de Música d’Algaida amb la col·laboració de l’Associació de la Banda 
Música Algaida i de l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori del casal Pere 
Capellà d’Algaida. 
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DISSABTE, 27 DE NOVEMBRE

• De les 10.00 a les 13.00 h. I Jornada d’acció comunitària. Algaida, 
Pina i Randa PARTYcipa. La celebració d’aquesta jornada s’emmarca 
dins l’Estratègia de Promoció i Prevenció del Sistema Nacional de Sa-
lud” i el Dia Internacional de Municipi Educador sota el lema “La Ciutat 
Educadora no deixa ningú enrere”.  

Programa de la Jornada
• 10.00 h. Presentació de la Jornada. Conferència Maria Antò-
nia Font Oliver. Directora General de Salut Pública i Participació. 
Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears.

• 11.00 h. Taules de participació “No deixem ningú enrere”. Mit-
jançant la dinàmica “Cafè del mon” s’iniciarà l’elaboració d’un 
mapa d’actius del municipi d’Algaida.

• 12.15 h. Presentació del programa de Rutes Escolars «Pas Se-
gur». Joan Oliver Marquet. Policia Tutor del municipi d’Algaida. 

• 12.45 h. Lectura de la Declaració del Dia Internacional de la 
Ciutat Educadora baix el lema «La Ciutat Educadora no deixa 
ningú enrere». Tancament de la Jornada.

 Entrada lliure. Localitats limitades. Inscripcions a l’adreça electrò-
nica participacio@ajalgaida.net o a les Oficines Municipals de la Casa 
de la Vila de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h fins dijous dia 25 de 
novembre. Activitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. A 
la sala polivalent des Porrassar. Programes a part.  
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• 20.30 h. Lectura del Manifest de commemoració del 25N Dia Inter-
nacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones organitzada 
per la Comissió d’Igualtat d’Algaida, Pina i Randa. Al pati del casal Pere 
Capellà.

•  21.00 h.  Isabella. Microteatre social sobre el tràfic de blanques per 
a l’explotació sexual. Actriu: Bel Albertí. Escrita i dirigida: Xisca Monser-
rat. Escrit a partir d’històries reals de dones que han estat al món de la 
prostitució i el tràfic de blanques. A continuació, col·loqui.

 Isabella és una al·lota colombiana. Té vint anys, però la seva vida 
es va aturar quan sols en tenia dotze. De nina tenia molts somnis per 
a complir. Era molt tímida, humil, amb ganes d’ajudar. Volia estudiar, 
tenir una feina, comprar una casa i una família amb qui compartir-la. 
Ara, sols desitja amagar-se a l’habitació més petita del club, que passin 
les hores, i fugir. La prostitució, la violència i el tràfic de blanques per a 
l’explotació sexual són cicatrius que Isabella viu i ha fet que la seva prò-
pia identitat s’hagi emboirat. I n’Isabella... no sap qui és.

 Activitat gratuïta organitzada per la Comissió d’igualtat d’Algaida, 
Pina i Randa. A l’auditori del casal Pere Capellà. 

25 NOVEMBRE
Dia internacional per a l’eliminació 

de la violència contra les dones
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DIUMENGE, 28  DE NOVEMBRE

•  09.00 h. Excursió: A peu de Sant Jordi a Algaida, guiats per Barto-
meu Carrió, historiador i coautor del llibre «Els camins de Palma». Es 
tracta d’una caminada fàcil d’unes 4 hores de duració. Està previst que 
sobre les 14.00 h serem a Algaida. Sortida de la plaça d’Algaida a les 
9.00 h amb cotxes particulars. Acte organitzat conjuntament per l’Obra 
Cultural Balear i l’associació cultural santjordiera Club Prat de Catí.

•  18.00 h. Concert ENSEMBLE TRAMUNTANA: Hits: Beatles i més...  

L’ensemble Tramuntana és un conjunt instrumental liderat pel violi-
nista i director Barry Sargent. El seu repertori abasta des de la música 
Barroca, on utilitzen instruments de l’època, fins al període Romàntic i 
Contemporani de la música Clàssica.

Però, aquesta vegada, han volgut donar una passa més enllà i han pre-
parat un repertori de rock, pop i música de pel·lícules, amb instruments 
propis de la música Clàssica: dos violins, una viola, un cello, un contrabaix, 
percussió i els hits més emblemàtics de la música dels anys 70.  

Música dels Beatles, Queen, Simon & Garfunkel, Mamas and the Pa-
pas, Deep Purple... de pel·lícules com com James Bond, West Side Story  

Músics: violins: Barry Sargent Mayumi Sargent; viola: Enric Pastor; 
cello: Sureymis Tapanes; contrabaix: Pablo Moreno i percusió: Jaume 
Ginard.
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Localitats limitades. Venda d’entrades anticipades a ticketib.com i el 
mateix dia del concert al casal Pere Capellà. Preu: 10,00 €. Estudiants: 
5,00 €. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori de casal Pere 
Capellà d’Algaida.

DIMARTS, 30 DE NOVEMBRE

Dins del marc de la celebració del Dia Internacional de la Ciutat 
Educadora, amb el lema La Ciutat Educadora no deixa ningú enrere 
es durà a terme la publicació del vídeo de la lectura del manifest en 
favor de treballar per crear un municipi lliure de segregacions i barreres 
físiques i mentals, accessible i interconnectat per a tota la ciutadania, 
i crear espais de convivència en què puguin interactuar persones molt 
diverses. Algaida se suma a la celebració del Dia Internacional de la 
Ciutat Educadora i ens comprometem decididament a No deixar ningú 
enrere.    

Aquest recull es publicarà en format vídeo al Facebook de l’Ajunta-
ment (https://www.facebook.com/algaidapinaranda/ ).

DISSABTE, 4  DE DESEMBRE

•  De les 17.00 a les 22.00 h. El Casal dels Joves a Pina. Per a joves a 
partir de 12 anys. Organitzat pel Casal dels Joves. A Can Lluís. 

•  19.45 h. Conferència Patrimoni i memòria: viatgers i erudits pels 
camins de Randa a càrrec de Miquel Àngel Capellà Galmés. Activitat 
gratuïta organitzada per l’Ajuntament d’Algaida i la Confraria del beat 
Ramon Llull amb la col·laboració dels joves de Randa emmarcada dins 
la celebració de la Conversió del beat Ramon Llull (27 de novembre). A 
l’església de Randa.
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DIVENDRES, 10 DE DESEMBRE

• 19.30 h. Presentació de la no-
vel·la ALMA Y EL MESTIZO. LA DES-
TRUCTORA. Volum I (Autoedició, 
2021) d’Isabel Vera Segura, a càrrec 
de Vanesa García. En acabar l’acte, 
l’autora signarà exemplars.

«Alma es la protagonista de una 
profecía legendaria, sin poder evi-
tarlo se verá envuelta en un mun-
do donde todo es posible. Obligada 
a separarse del amor de su vida, 
deberá vivir rodeada de seres má-
gicos, donde muchos la quieren mu-
erta. ¿Será suficiente el amor para 
evitar que ella se marchite?»

Activitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. A l’audito-
ri del casal Pere Capellà.


