
DIMECRES, 16 DE NOVEMBREDIMECRES, 16 DE NOVEMBRE

• 17.00 h.  Xerrada: El joc com a al-
ternativa a les pantalles amb infants 
de 0 a 3 anys, a càrrec de Margalida 
Jerònia Galmés Manresa, pedagoga i 
orientadora educativa. Activitat gratuï-
ta organitzada per l’escoleta Municipal 
d’Infants Flor de Murta. A l’auditori del 
Casal Pere Capellà. 

DIJOUS, 17 DE NOVEMBREDIJOUS, 17 DE NOVEMBRE

• 11.30 h. El Centre de Dia d’Algaida 
convida tothom a:

Ens ajudes a aconseguir el nostre repte?
Almenys 100 persones vestides de lila,

llançarem un avió de paper lila
 
Dins dels actes organitzats per a comme-
morar el Dia internacional per a l’elimina-
ció de la violència contra les dones que 
se celebra cada any dia 25 de novembre. 
Inscripcions al 699 795 630. Acte gratuït 
organitzat pels Serveis Socials comuni-
taris bàsics del Pla de Mallorca i Intress, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Algaida. Al Centre de Dia d’Algaida, al 
carrer del pare B. Pou, 40.
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DIVENDRES, 18 DE NOVEMBREDIVENDRES, 18 DE NOVEMBRE

• 20.00 h. Presentació del llibre

El puput de Cabrera

a càrrec de l’autor 
Hugo Capellà Miternique

Publicat per Grama edicions. El llibre és 
un assaig de viatge a l’illa de Cabrera, ens 
dibuixa, a partir d’històries breus, vint-
i-cinc pinzellades sobre una insularitat 
que, tot i no tenir habitants, sobta per la 
seva singularitat i identitat pròpia, des de 
la mirada d’un puput. Activitat gratuïta 
organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. 
A l’auditori del Casal Pere Capellà.   

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

DISSABTE, 19 DE NOVEMBREDISSABTE, 19 DE NOVEMBRE

• 17.30 h. Torneig de ping-pong. Activitat gratuïta dirigida a joves ma-
jors de 12 anys (nascuts 2010).  Organitzada pel Casal de Joves d’Algai-
da. Inscripcions i més informació a joventutalgaida@gmail.com. Places 
limitades. Al Casal de Joves. 

• 16.00 h. Sortida a Rafa Nadal Museum Xperience. Activitat dirigida 
a joves majors de 12 anys (nascuts 2010). Organitzada per l’Espai Jove 
de Pina. El preu és de 5,00 € i inclou el servei de bus i l’entrada al mu-
seu. Inscripcions i més informació a l’Espai Jove de Pina en el seu horari 
d’obertura habitual. Places limitades. 

• 18.00 h. Inauguració de l’exposició de fotografies

Homenatge a les persones majors. Pina 2022
de Pere Oliver Cirer

L’exposició romandrà oberta dissabte dia 19 de 18.00 a 20.00 h i diu-
menge 20, de 11.00 a 13.00 h. Activitat gratuïta. A Can Lluís.

DIUMENGE, 20 NOVEMBREDIUMENGE, 20 NOVEMBRE

• 18.00 h. Concert de Santa Cecília de la Banda de Música d’Algaida.

 La Banda de Música d’Algaida i el compositor i cantant Marcel Cranc

s’uneixen per a presentar l’estrena d’un concert creat exclusivament 
per a aquesta ocasió. S’interpretaran tota una sèrie de temes, tan antics 
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com del nou disc  composats per Marcel Cranc i arranjats per a banda. 
Direcció: Andreu Julià. Activitat gratuïta organitzada per l’Associació de 
la Banda de Música d’Algaida amb el suport de l’Ajuntament d’Algaida 
i patrocinada pel CACIM del Consell de Mallorca. A l’església d’Algaida. 

• 17.00 h. Taller de Hamma Beads. Activitat gratuïta dirigida a joves 
majors d’11 anys (nascuts 2011). Organitzada per l’Espai Jove de Pina. 
Inscripcions i més informació a joventutalgaida@gmail.com. Places li-
mitades. A l’Espai Jove de Pina. 

DIJOUS, 24 DE NOVEMBREDIJOUS, 24 DE NOVEMBRE

• 11.30 h. Al Centre de Dia d’Algaida, projecció i col·loqui de la pel·lícula

La mujer: cosa de hombres d’Isabel Coixet

Activitat gratuïta i oberta a tothom, emmarcada dins dels actes orga-
nitzats per a commemorar el Dia internacional per a l’eliminació de la 
violència contra les dones, que se celebra cada any dia 25 de novembre. 
Inscripcions al 699 795 630. Organitzat pels Serveis Socials comunitaris 
bàsics del Pla de Mallorca i Intress, amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Algaida. Al Centre de Dia d’Algaida, al carrer del pare B. Pou, 40.
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DIVENDRES, 25 DE NOVEMBREDIVENDRES, 25 DE NOVEMBRE

• 11.30 h. Acció comunità-
ria Sembram drets. Les usuà-
ries i els usuaris del Centre 
de Dia d’Algaida sortiran a 
Plaça i repartiran llavors de 
lavanda.  Activitat emmarca-
da dins dels actes organitzats 
per a commemorar el Dia 
internacional per a l’elimina-
ció de la violència contra les 
dones, que se celebra cada 
any dia 25 de novembre. Or-
ganitzat pels Serveis Socials 
comunitaris bàsics del Pla 
de Mallorca i Intress, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Algaida. A Plaça.

• 17.00 h. Taller de Cake Pops Liles per commemorar el Dia interna-
cional de l’eliminació de la violència envers les dones. Activitat gratu-
ïta dirigida a joves majors de 12 anys (nascuts 2010) i organitzada pel 
Casal de Joves d’Algaida. Inscripcions i més informació a joventutalgai-
da@gmail.com. Places limitades. Al Casal de Joves d’Algaida. 

DISSABTE, 26 NOVEMBREDISSABTE, 26 NOVEMBRE

• 17.00 h. Taller de Calendaris d’Advent dirigit a infants d’entre 6 i 
10 anys. Preu 10,00 €. Organitzat pel Casal de Joves. Inscripcions a les 
Oficines Municipals de la Casa de la Vila fins dia 22 de novembre. Places 
limitades. Al Casal de Joves d’Algaida. 

• 19.00 h. Sortida al Palma Jump. Activitat dirigida a joves majors 
de 12 anys (nascuts 2010). Organitzada pel Casal de Joves d’Algaida. El 
preu és de 5,00 € i inclou servei de bus i l’entrada al parc. Inscripcions i 
més informació al Casal de Joves d’Algaida en el seu horari d’obertura 
habitual. Places limitades. 
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• 19.00 h. Nit de Karaoke. Activitat gratuïta dirigida a joves majors de 
12 anys (nascuts 2010). Organitzada per l’Espai Jove de Pina. Inscripci-
ons i més informació a joventutalgaida@gmail.com. Places limitades. 
A l’Espai Jove de Pina. 

• 19.00 h. Missa a Randa per a commemorar la festivitat del beat 
Ramon Llull. A l’església de Randa.

• 19.30 h. Xerrada a càrrec de Pere Fullana i Antoni Cerdà en reco-
neixement de D. Damià Contestí per les seves aportacions com a his-
toriador i lul·lista a la història de Randa.  Activitat gratuïta, organitzada 
per la confraria del Beat Ramon Llull de Randa amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Algaida. A l’església de Randa.

A continuació, concert del grup Arpellots.

 DIUMENGE, 27  NOVEMBRE DIUMENGE, 27  NOVEMBRE

• 11.00 h. Taller de Calendaris d’Advent dirigit a joves majors d’11 
anys. Preu 10,00 €. Organitzat pel Casal de Joves. Places limitades. Ins-
cripcions fins dia 22 de novembre a les Oficines Municipals de la Casa 
de la Vila. A l’Espai Jove de Pina. 

DIMECRES, 30 DE NOVEMBREDIMECRES, 30 DE NOVEMBRE

Celebració del Dia internacional de les Ciutats Educadores amb el 
lema «La Ciutat Educadora, ciutat de pau i oportunitats».  

DIVENDRES, 2 DESEMBREDIVENDRES, 2 DESEMBRE

• 17.30 h. Diada de jocs de taula. Activitat gratuïta dirigida a joves 
majors de 12 anys (nascuts 2010). Organitzada pel Casal de Joves d’Al-
gaida. Places limitades. Inscripcions i més informació a joventutalgai-
da@gmail.com. Places limitades. Al Casal de Joves d’Algaida. 

DISSABTE, 3 DESEMBREDISSABTE, 3 DESEMBRE

• 20.00 h. Taller gastronòmic de cuina vegana a càrrec de Cuina 
d’olors. Activitat gratuïta dirigida a joves majors de 16 anys (nascuts 
2006). Organitzada pel Casal de Joves d’Algaida amb la col·laboració de 
l’Associació Cultura Gastronòmica. Places limitades. Inscripcions i més 
informació a joventutalgaida@gmail.com. Places limitades. A l’Espai 
Colomer, 15 d’Algaida. Instagram @cuinadolors 
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DIVENDRES, 9 DESEMBREDIVENDRES, 9 DESEMBRE

• 17.30 h. Arriba Nadal! Decoram el Casal de Joves. Activitat gratuïta 
dirigida a joves majors de 12 anys (nascuts 2010). Organitzada pel Ca-
sal de Joves d’Algaida. Places limitades. Inscripcions i més informació 
a joventutalgaida@gmail.com. Places limitades. Al Casal de Joves d’Al-
gaida. 

DISSABTE, 10 DESEMBREDISSABTE, 10 DESEMBRE

• 18.00 h. Taller de Cuina Italiana: Pizza. Activitat gratuïta dirigida a 
joves majors de 12 anys (nascuts 2010). Organitzada per l’Espai Jove 
de Pina. Inscripcions i més informació a joventutalgaida@gmail.com. 
Places limitades. A Can Lluís. 

DIUMENGE, 11 DESEMBREDIUMENGE, 11 DESEMBRE

• 16.30 h. Arriba Nadal! Decoram l’Espai Jove. Activitat gratuïta diri-
gida a joves majors de 12 anys (nascuts 2010). Organitzada per l’Espai 
Jove de Pina. A l’Espai Jove de Pina. 

COMUNICAT D’ALGAIDA JOVE

RECOLLIDA D’ALIMENTS · MES DE DESEMBRE
Des d’Algaida Jove volem continuar aportant el nostre 
granet d’arena com duim fent anys enrere. És per aquest 
motiu que durant el mes de desembre durem a terme la 
recollida solidària d’aliments perquè totes les famílies 
del municipi puguin gaudir el Nadal que es mereixen. La 
recollida d’aliments es durà a terme a les botigues d’Al-
gaida i a la Rectoria. Programes a part.
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25 NOVEMBRE
Dia internacional per a l’eliminació 

de la violència contra les dones


