agenda
de primavera

Algaida, Pina i Randa · maig · juny · 2022

del

llibre

2022

Narcís (Narcissus)

Festa

ALGAIDA
DIUMENGE, 1R DE MAIG

• A partir de les 10.00 h.

Caminada solidària
i festa de l’esport

El que es recapti anirà destinat
a la població d’Ucraïna a través
del Fons Mallorquí de Solidaritat.
Dorsal solidari: 2,00 €; els menors
de 10 anys tendran el dorsal gratuït.

•

10.00 h. Repartiment de
dorsals solidaris.
10.30 h. Activitat gratuïta: masterclass d’Strong per a
tota la família. A càrrec d’Aurora Arca, gentilesa d’Onfitness.
11.00 h. Sortida de la Caminada solidària. Recorregut: Plaça, carrer des Cavallers, ronda
del carrer de sa Farinera, ronda nova, Estació, Ribera, Aigua i
Plaça. Demanam a tothom que
hi vulgui participar que dugui
una camiseta dels anys passats
de la Milla d’Algaida.
12.00 h. Activitat gratuïta:
masterclass de Fitdance per a
tota la família. A càrrec de Xisco
Dopico, gentilesa de Pyn Pilates.

•
•

•

Organitzada per l’Ajuntament
d’Algaida amb la col·laboració
d’Onfitness i Pyn Pilates. A Plaça.

•

Durant tot el temps de les
activitats: Paradeta saludable
pro-viatge 2022 del Casal de Joves.

DIVENDRES, 6 DE MAIG

•

19.30 h. CICLE DE CONFERÈNCIES UOM, Universitat Oberta per a
Majors. Conferència: La Mediterrània occidental, una regió d’adversitats meteorològiques i punt calent
del canvi climàtic. A càrrec del Dr. Romualdo Romero, professor del Departament de Física. Activitat gratuïta
organitzada per la Universitat de les
Illes Balears i l’Ajuntament d’Algaida.
Inscripcions a la Biblioteca Municipal
Gabriel Janer Manila, tel.: 971 66 56
79. A l’auditori del casal Pere Capellà.
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DISSABTE, 7 DE MAIG

•

De 10.00 a 13.00 h. FESTA DEL LLIBRE 2022. Jornada de portes obertes a la Biblioteca Municipal d’Algaida Gabriel Janer Manila. Tothom que
visiti la biblioteca serà obsequiat amb
un llibre procedent de donacions de
particulars i entitats. Activitat organitzada per l’Ajuntament d’Algaida.
A la biblioteca, al casal Pere Capellà.

•

20.00 h. 17È CICLE DE CONCERTS
MES DE MÚSICA A ALGAIDA 2022. Recital de piano a càrrec de Maties Tramullas Saavedra i Pau Oliver Rosselló,
alumnes de 6è de piano del Conservatori de Música i Dansa de Mallorca, i dels professors Maria Tomàs i
Arturo Fornas. Interpretaran obres
de Bach, Beethoven, Chopin, Prokófiev i Rakhmàninov. Concert gratuït organitzat per l’Associació Banda
de Música d’Algaida i patrocinat per
l’Ajuntament i empreses algaidines. A
l’auditori del casal Pere Capellà.

DIUMENGE, 8 DE MAIG

•

18.00 h. 17È CICLE DE CONCERTS
MES DE MÚSICA A ALGAIDA 2022.
Concert del duo Bleuse: Emmanuel
Bleuse violoncel·lista i Míriam Bleuse pianista.
Aquest concert és la primera presentació del CD Somnis, produït per
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Música francesa, alemanya i
espanyola per a violoncel sol, amb
acompanyament de piano, que ens
farà viatjar pels diferents aspectes
d’aquest l’instrument de corda.
Concert gratuït organitzat per l’Associació Banda de Música d’Algaida i
patrocinat per l’Ajuntament i empreses algaidines. A l’auditori del casal
Pere Capellà.

DIMECRES, 11 DE MAIG

•

16.00 h. Campanya de donació de
sang a la unitat bàsica d’Algaida. Per
a poder donar, prèviament heu de
concertar una cita al telèfon del Banc
de Sang i teixits de les illes Balears.
Telèfon: 971 76 44 33. A la Unitat bàsica de salut d’Algaida.

cada local, a través de les tapes.
Els negocis adherits a la Ruta del
Tapa Tapa ens delectaran amb
elaboracions amb identitat pròpia, un element potent per promocionar el turisme gastronòmic i projectar Algaida més enllà
del municipi. Com a novetat d’enguany, volem destacar la participació d’un jurat professional en
clau “sorpresa” que concedirà
una Menció Especial a cada bar o
establiment participant.
En aquesta edició es podrà gaudir de música en directe a Plaça a
càrrec del grup Emboirats. Activitat organitzada per l’Ajuntament
d’Algaida. Programes a part.

DIJOUS, 12 DE MAIG

•

19.30 h. FESTA DEL LLIBRE. Xerrada Dones artistes dins la història de
l’Art a càrrec d’Antònia Torelló Torrens, llicenciada en Història de l’Art.
Activitat gratuïta organitzada per la
Delegació d’Algaida de l’Obra Cultural Balear. A l’auditori del casal Pere
Capellà.

DIVENDRES, 13 DE MAIG

•

13 i 14 de maig. Intercanvi Juvenil
a Capdepera, coincidint amb el Mercat Medieval. Els participants conviuran 2 dies fent activitats, tallers,
jocs, debats, dinàmiques… per conèixer joves d’altres municipis i els seus
serveis de joventut. Activitat gratuïta dirigida a joves majors de 12 anys
(nascuts 2010). Organitzada pel Casal
dels Joves d’Algaida amb la col·laboració dels Casals dels Joves d’Andratx
i Capdepera. Inscripcions i més informació a joventutalgaida@gmail.com
fins dijous 12 de maig. Places limitades.

DIUMENGE, 15 DE MAIG

• De 10.00 a 14.00 h.

Som Poble, som família
Diada per a celebrar el Dia
Internacional de la Família

Jocs, activitats, teatre… per a les
famílies. Activitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament d’Algaida i pel CEIP Pare Bartomeu Pou,
AMPA CEIP Pare Bartomeu Pou,
EEI Flor de Murta i famílies, Escola Municipal de Música d’Algaida, IES Llucmajor, AMPA IES Llucmajor i Casal de Joves. Programa a
part amb més informació i procediments d’inscripció. A les Escoles
i a l’EMMA.

•

19.30 h. CICLE DE CONFERÈNCIES
UOM, Universitat Oberta per a Majors. Conferència: La defensa del patrimoni cultural i natural amb perspectiva del temps present. A càrrec
del Dr. Sebastià Serra, professor del
Departament de Ciències Històriques
i Teoria de les Arts. Activitat gratuïta
organitzada per la Universitat de les
Illes Balears i l’Ajuntament d’Algaida.
A l’auditori del casal Pere Capellà.

DISSABTE, 14 DE MAIG

•

De 10.00 a 13.00 h. FESTA DEL LLIBRE 2022. Jornada de portes obertes
a la Biblioteca Municipal d’Algaida
Gabriel Janer Manila.

• A partir de les 19.00 h.
12a Edició del

TAPA TAPA 2022

Aquesta primavera torna la
Ruta del Tapa Tapa d’Algaida. Un
any més, els bars i cafeteries d’Algaida participen en la ruta gastronòmica per promocionar les
seves especialitats, pròpies de

•

18.00 h. 17È CICLE DE CONCERTS
MES DE MÚSICA A ALGAIDA 2022. Al
teatre de Petra: Espectacle EMOCIONS. A càrrec de la Banda de Música
d’Algaida i Banda de Música de Petra
amb els actors Aina Vich i Joan M. Soler. Dramatúrgia: Neus Nadal. Música
de Biel Oliver “Torres”.
Emocions és un espectacle multidisciplinari que cerca acompanyar l’espectador en un viatge a través de les
emocions humanes, sense més pretensió que aconseguir que el públic
es deixi transportar, conduir i impregnar de sensacions, de sentiments,
d’impressions i, en definitiva com bé
anuncia el títol, d’emocions.
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Preu de l’entrada: 2,00 €. Socis de
la Banda: gratuït. Autocar: 2,00 €.
Sortida de l’autocar a les 17.00 h des
de l’aturada del bus al carrer de ses
Escoles. Reserva d’entrades i de l’autocar a les Oficines Municipals de la
Casa de la Vila, al telèfon 971 12 53
35 o al correu bandamusicaalgaida@
gmail.com. Les entrades també es
poden adquirir a www.ticketib.com.
Organitzat per l’Associació Banda
de Música d’Algaida i patrocinat per
l’Ajuntament i empreses algaidines.
Al teatre de Petra.

DILLUNS, 16 DE MAIG

•

Inici de la campanya comercial de primavera VOLS ACONSEGUIR UNA BICICLETA ELÈCTRICA? COMPRA AL MUNICIPI D’ALGAIDA I PARTICIPA.
Vegeu la informació completa a la
pàgina 8 d’aquest programa.

DIJOUS, 19 DE MAIG

•

18.00 h. 24È FESTIVAL INTERNACIONAL DE TERESETES: Un conte del
vent. De la companyia Teátr Pavla
Šmída. Txèquia. Estrena a les Illes Balears.
Un espectacle de teresetes de fil i
actor. Un espectacle ple de cançons,
interacció amb el públic i un agradable humor.
Duració: 50 m. Dirigit a públic familiar a partir de 3 anys. Preu per persona: 3,00 €. Inscripcions, fins al 18 de
maig, a les Oficines Municipals de la
Casa de la Vila, de dilluns a divendres
de 9.00 a 14.00 h o al tel. 971 12 53 35,
o el mateix dia de la funció. Activitat
organitzada per l’Ajuntament d’Algaida dins el marc del 24è Festival Internacional de Teresetes de Mallorca. A
l’auditori del casal Pere Capellà.

DIVENDRES, 20 DE MAIG

• 18.00 h. Taller de mini pizzes. Activitat gratuïta dirigida a joves majors de 12 anys (nascuts 2010). Organitzada pel Casal dels Joves d’Algaida.
Inscripcions i més informació a joventutalgaida@gmail.com. Places limitades. Al Casal dels Joves d’Algaida.

4 · agenda de primavera · festa del llibre 2022

• 20.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Presen-

tació del llibre Guía musical de Londres (Anaya, 2021), de Patricia Godés.
Editat per Anaya Touring i prologada pel periodista musical Jesús Ordovás, recorr el Londres de les darreres
dècades, recaptant llocs i recordant
a artistes i grups llegendaris que van
deixar la seva petjada al llarg de tota
la ciutat. És una proposta diferent
per a endinsar-nos al Londres més
musical i descobrir racons carregats
d’història i també emocionar-nos recordant cançons que, en moltes ocasions, han marcat les nostres vides.
Patricia Godes és periodista especialitzada en cultura popular, tendències i música. Ha treballat en ràdio, televisió i premsa escrita i és autora de
diversos llibres com ara Guia del Madrid de la Movida, Guía esencial del
soul, Una historia del rock en Madrid,
entre molts d’altres.
Presentarà l’acte Tomeu Canyelles
Canyelles, historiador, investigador,
músic i comunicador mallorquí.
Abans i després podrem prendre
un refrigeri amb una selecció musical de Digestive (Steve Withers, guitarrista del grup britànic The Fits).
Activitat gratuïta organitzada per
Titoieta Ràdio, emissora municipal
d’Algaida, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori
del casal Pere Capellà.

DISSABTE, 21 DE MAIG

•

De 10.00 a 13.00 h. FESTA DEL LLIBRE 2022. Jornada de portes obertes
a la Biblioteca Municipal d’Algaida.
Gabriel Janer Manila.

•

16.00 h. Jocs esportius a la platja:
Vòlei i Futbol Platja. Activitat gratuïta dirigida a joves majors de 12 anys
(nascuts 2010). Organitzada pel Casal dels Joves d’Algaida. Inscripcions
i més informació a joventutalgaida@
gmail.com. Places limitades. Servei
d’autocar des de Pina i Algaida.

•

19.00 h. Concert amb els grups:
TRIMONI (Comarca del Raiguer. Garage i punk rock primitiu); THE DISTANCE (Palma. Screamo post-hardcore);
FORNARIS (Menorca. Metal fosc i extrem); SAÏM (Comarca del Llevant.

•

20.00 h. Ballada popular a
càrrec del grup Roada. A Plaça.

Post-rock i punk-core); OCCHI DI FARFALLA (Euskadi. Punk, indie, rock, metal i noise, entre d’altres) i SANGRE
EN POLVO (Diferents indrets del món.
Reggae-dub en directe amb un i to
d’irreverència).
Activitat gratuïta organitzada per Titoieta Ràdio, emissora municipal d’Algaida. Al pati del casal Pere Capellà.

Durant la festa, els bars i cafeteries del centre de la vila oferiran diverses propostes gastronòmiques i tast de tapes.
Organitzada per l’Ajuntament
d’Algaida. A la placeta de l’església i els voltants de Plaça.

DIUMENGE, 22 DE MAIG

DIUMENGE, 29 DE MAIG

•

A partir de les 18.00 h. FESTA
DEL LLIBRE. Tradicional venda de llibres en català a càrrec de la Delegació d’Algaida de l’Obra Cultural Balear per commemorar la Festa del
Llibre 2022. A Plaça.

• 18.30. Espectacle infantil Un Sant

Jordi diferent. De la companyia La
bruixa maduixa.

DIVENDRES, 27 DE MAIG

•

19.30 h. CICLE DE CONFERÈNCIES
UOM, Universitat Oberta per a Majors. Conferència: La pol·linització de
les plantes: recompenses i guanys. A
càrrec de la Dra. Joana Cursach, professora del Departament de Biologia. Activitat gratuïta organitzada
per la Universitat de les Illes Balears
i l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori
del casal Pere Capellà.

DISSABTE, 28 DE MAIG

•

De 10.00 a 13.00 h. FESTA DEL LLIBRE 2022. Jornada de portes obertes
a la Biblioteca Municipal d’Algaida
Gabriel Janer Manila.

• De 16.00 a 21.00 h.

9a Fireta d’Artesania
2022

Un esdeveniment per a compartir i gaudir amb família i amics un
dissabte de primavera on el poble s’omple de vida amb parades
d’artesans i comerciants. Artesania i producte local, activitats per
a joves, tallers i treballs manuals
per a infants, música en directe,
Cercavila Naïf del Circ Bover, exposicions i contacontes.

• 18.00h. Fi de curs de les activitats
de la Gent Gran d’Algaida, Pina i Randa.
Al pavelló municipal Andreu Trobat.
(Programa apart).

•

19.00 h. 17È CICLE DE CONCERTS
MES DE MÚSICA A ALGAIDA 2022.
Concert de la Brass Ensemble del Conservatori Superior de les Illes Balears.
L’agrupació està formada per músics estudiants provinents de tota la
geografia espanyola i de músics de les
Illes, tots joves que aposten pel Conservatori Superior de Música de les
Illes Balears per fer la carrera musical.
Com a col·laboracions especials cal
destacar els solistes Josep Burguera,
Adán Delgado, Steven Mead i Lito Fontana, amb qui van tenir l’oportunitat
de fer diversos encontres i concerts.
Acte gratuït organitzat per l’Associació Banda de Música d’Algaida i patrocinat per l’Ajuntament i empreses
algaidines. A la placeta de l’església.

DIJOUS, 2 DE JUNY

• 18.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Con-

tacontes: Animalades submarines a
càrrec de Centimets teatre.
En el fons de la mar hi ha molta
vida, però no sempre la mar està en
calma. Sovint alguns animals necessiten l’ajuda de na Salvadora, la vigilant submarina, que s’encarrega de
resoldre els embolics de les profunditats del mar, tant o més divertits que
els que hem viscut al bosc amb la doctora Butxaca i l’infermer Tiretes.
Text i direcció escènica: Irene Soler
i Xisca Puigserver. Música: Sebastià
Mut. Dirigit a tota la família. Durada:
40 min. Activitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament d’Algaida i pa-
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trocinada pel CACIM del Consell de
Mallorca. A l’auditori del casal Pere
Capellà.

DIVENDRES, 3 DE JUNY

•

19.30 h. CICLE DE CONFERÈNCIES UOM, Universitat Oberta per a
Majors. Conferència: Com la química ens ajuda a comprendre la cuina
a càrrec del Dr. Bartomeu Vilanova,
professor del Departament de Química. Activitat gratuïta organitzada
per la Universitat de les Illes Balears
i l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori
del casal Pere Capellà.

DISSABTE, 4 DE JUNY

• 20.00 h. 17È CICLE DE CONCERTS

MES DE MÚSICA A ALGAIDA 2022.
Vuit presenta l’espectacle Cordes
amb Delfí Mulet a la guitarra i Natàlia
Tascón a la veu.
Vuit és l’aventura de dos mestres de
l’Institut de Sineu que s’han ajuntat per
fer cançons d’aquí i d’allà. Delfí Mulet i
Natàlia Tascón posaran guitarra i veu a
cançons d’autors molt diversos.
Concert gratuït organitzat per l’Associació Banda de Música d’Algaida i
patrocinat per l’Ajuntament i empreses algaidines. A l’auditori del casal
Pere Capellà.

DIUMENGE, 5 DE JUNY

•

19.00 h. Teatre: Fake. Dirigida per
Sergi Baos i interpretada per Marga
López, Maria Bauçà i Santi Celaya.
Produïda per Somni Producció.
A partir de l’experiència professional de l’autor i d’una investigació,
Fake gira al voltant del fenomen de
les notícies falses (fake news) i la incidència que tenen a la realitat i com
l’afecten.
Durada: 75 m. Dirigida a majors
de 12 anys. Entrada: 5,00 €. Reserva
d’entrades a les Oficines Municipals
de la Casa de la Vila, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h o al tel. 971
12 53 35 fins dia 4 de juny, o el mateix
dia de la funció. Activitat organitzada
per l’Ajuntament d’Algaida i patrocinada pel CACIM. A la Sala Polivalent
des Porrassar.
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DIVENDRES, 10 DE JUNY

•

19.30 h. CICLE DE CONFERÈNCIES
UOM, Universitat Oberta per a Majors. Conferència: El que menjam i
quan ho menjam: ambdues coses són
importants a càrrec de la Dra. Cristina
Nicolau, professora del Departament
de Biologia. Activitat gratuïta organitzada per la Universitat de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori del casal Pere Capellà.

PINA
DIVENDRES, 6 DE MAIG

• 18.00 h. FESTA DEL LLIBRE. Presentació del còmic Germanies. Cròniques
dels alçaments populars a Mallorca.
Guió i dibuixos de Miquel Jaume. Seguidament, Taller de disseny de personatges de còmic a càrrec de Miquel
Jaume. Activitats gratuïtes dirigides
a tothom organitzades per l’Ajuntament d’Algaida. A Can Lluís.

DISSABTE, 14 DE MAIG

• 10.00 h.

Viu en salut

Jornada de promoció
de la salut
Arriba la primavera i augmenten
les hores de sol i la temperatura
ambiental, la naturalesa es desperta i comença a augmentar la varietat de fruites, verdures, cereals...
La nostra alimentació ha de ser
cada cop més lleugera i sana, amb
sabors refrescants però al mateix
temps amb l’energia necessària
per a fer esport. Viu en salut vol ser
una proposta per aprendre a trobar l’equilibri i els beneficis d’una
vida saludable, i millorar la qualitat de vida a través de l’alimentació i l’esport.
10.00 h. Taller de gimnàstica activa impartit per Magda Andreu de Salut Activa.

•

• 12.00 h. Taller de cuina salu-

dable i deliciosa «sibilicious» a
càrrec de Ca na Sibi.

Preu: 10,00 € per persona. Inscripcions a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila. Places limitades. Organitzada per
l’Ajuntament d’Algaida. A Can
Lluís.

DISSABTE, 21 DE MAIG

• 10.00 h. Vinkana 2022 + di-

nar. Organitzat per Tapdevi,
COF-Pina i l’Ajuntament d’Algaida. Més informació i inscripcions
a Instagram @tapdevi i al telèfon
635 379 675. A Can Lluís.

DIUMENGE, 29 DE MAIG

•

11.00 h. Taller d’herbes. Organitzat per COF-Pina i l’Ajuntament d’Algaida. Inscripcions fins dia 22 de maig
als bars i al telf. 650 845 908. Més informació a Instagram: @cofpina. A
Can Lluís.

RANDA
DIVENDRES, 6 DE MAIG

•

19.00 h. Taller de Primavera: Decora, cuina i crea.
Arriba la primavera, els entorns
s’omplen de vida i color i els negocis de
proximitat prenen un paper cabdal.
En tota una sèrie d’espais de trobada, vos volem tornar a oferir diversos
tallers per decorar, cuinar, tastar i cre-

ar amb la família i els amics, amb una
varietat de propostes a Algaida, Pina i
Randa que desitjam que faceu vostres.
Les idees i projectes dels talleristes
de decoració i cuina ens ajudaran a
inspirar les nostres taules de primavera i crear el nostre propi estil perquè,
amb la decoració, cuidem i celebrem
tasts de vins, aperitius i dolços senzills
però sorprenents de la cuina.
Activitat gratuïta. Inscripcions a les
Oficines Municipals de la Casa de la
Vila. Places limitades. Organitzat per
l’Ajuntament d’Algaida amb la col·laboració de l’Associació de comerç i
empresa d’Algaida, Pina i Randa. A la
Rectoria. Programes a part.

DISSABTE, 4 DE JUNY

• 11.00 h. Taller Nutrició i cuina sa-

ludable.
Què sabem d’alimentació? Són
iguals les proteïnes animals que les
vegetals? Com podem incrementar la
quantitat «d’antioxidants»? Podem
cuinar ràpidament i saludablement?
Quina és la millor alimentació quan
envellim? Com comprar d’una manera saludable? En aquest taller donarem resposta a aquestes i moltes altres qüestions i aprendrem a aplicar
aquests coneixements a les nostres receptes.
Activitat gratuïta organitzada per
l’Ajuntament d’Algaida. Inscripcions a
les Oficines Municipals de la Casa de
la Vila. Places limitades. A la rectoria.
Programes a part.

informacions
VOLEIBOL

Campionat de Balears Aleví, Femení i Masculí
Del 13 al 15 de maig de 2022, al Pavelló Andreu Trobat d’Algaida, es jugarà
el Campionat de Balears Aleví, Femení i Masculí de Voleibol organitzat
per Algaida Vòlei Club amb la col·laboració de la Federació de Voleibol de
les Illes Balears i l’Ajuntament d’Algaida. Per a més informació: adreça Instagram #algaidavoleiclub

MISSA A LA PAU DE CASTELLITX
Durant tots els diumenges del mes de maig, a les 18.00 h, missa a l’església de la Pau de Castellitx.
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informacions
CAMPANYA DE PRIMAVERA
als comerços del municipi
Sorteig de dues bicicletes elèctriques
Iniciam la Campanya de Primavera amb un sorteig més sostenible i urbà que
mai: dues bicicletes elèctriques valorades en 800 euros cadascuna,
estaran esperant als guanyadors de la campanya de Primavera.
Del 16 de maig al 12 de juny de 2022, tots els comerços adherits a la campanya lliuraran tiquets de participació per cada compra superior a 10,00 €
i que es podran dipositar a les urnes habilitades a cada negoci i a la Casa de
la Vila.
El sorteig tendrà lloc dijous dia 16 de juny de 2022.
Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida, amb la col·laboració de l’Associació
de Comerç i Empresa d’Algaida, Pina i Randa.

JORNADA DE PORTES OBERTES A LA BIBLIOTECA
Al llarg de tots els dissabtes del mes de maig, de 10.00 a 13.00 h. FESTA DEL
LLIBRE 2022. Jornada de portes obertes a la Biblioteca Municipal d’Algaida Gabriel Janer Manila. Tothom que visiti la biblioteca serà obsequiat amb
un llibre procedent de donacions de particulars i entitats. Activitat organitzada per l’Ajuntament d’Algaida.

NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT
per

WhatsApp!!!

SERVEI D’INFORMACIÓ DE NOTÍCIES I ESDEVENIMENTS AL TELÈFON

601 981 990

Inscripció: enviau un missatge amb la paraula “NOTÍCIES”
Baixa: enviau un missatge amb la paraula “BAIXA”
Aquest servei és únicament per rebre informació i no es contestaran els missatges.
En cas de voler contactar amb l’Ajuntament, ho podeu fer mitjançant el correu
ajuntament@ajalgaida.net
L’Ajuntament garanteix el compliment de la Llei de Protecció de Dades Personals.

www.ajalgaida.net
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