
DiUMENGE, 12 DE MARÇDiUMENGE, 12 DE MARÇ
 • DE 17.00 h A 19.30 h. DE 17.00 h A 19.30 h. Cinefòrum a l’Es-

pai Jove de Pina. Projecció d’una pel·lícula 
recomanada des de l’associació AMMA. 
AMMA (Associació de Dones dels Mit-
jans Audiovisuals) és una associació sen-
se ànim de lucre, orientada a secundar i vi-
sibilitzar el treball fet per les dones en el 
sector audiovisual així com a promoure el 
compliment de la Llei d’Igualtat en el sec-
tor. Abans i després de la projecció es fa-
ran fòrums breus per reflexionar sobre la 
temàtica i projecció escollida pels joves.  
Activitat gratuïta organitzada pel Servei de 
Joventut de l’Ajuntament d’Algaida. Adreçat 
a joves a partir de 12 anys. A l’Espai Jove de 
Pina

 • 19.00 h.19.00 h.  Teatre: “Tretze”, de Somni pro-
ductions. Autora: Aina de Cos. Es tracta 
d’una obra de teatre breu com a homenat-
ge a Ana Orantes, qui va ser un primer testi-
moni per canviar i generar una revolució so-
cial i legislativa per protegir les víctimes de 
violència masclista. Entrada gratuïta. Activi-
tat organitzada per l’Ajuntament d’Algaida i 
la Direcció Insular d’Igualtat del Consell de 
Mallorca. A l’Auditori del Casal Pere Capellà.

DiSSABTE, 18 DE MARÇDiSSABTE, 18 DE MARÇ
 • DE 17.00 h A 19.30 h. DE 17.00 h A 19.30 h. Cinefòrum al 

Casal de Joves d’Algaida. Projecció d’una 
pel·lícula recomanada des de l’associació 
AMMA. AMMA (Associació de Dones dels 
Mitjans Audiovisuals) és una associació sen-
se ànim de lucre, orientada a secundar i vi-
sibilitzar el treball fet per les dones en el 
sector audiovisual, així com a promoure el 
compliment de la Llei d’Igualtat en el sector. 
Abans i després de la projecció es faran fò-
rums breus per reflexionar sobre la temàti-
ca i projecció escollida pels joves. Activitat 
gratuïta organitzada pel Servei de Joventut 
de l’Ajuntament d’Algaida. Adreçat a joves a 
partir de 12 anys. Al Casal de Joves d’Algai-
da.

  
  
  
  
  
  
  

DijoUS, 23 DE MARÇDijoUS, 23 DE MARÇ
 • 19.00 h. 19.00 h. Presentació del llibre “En el 

nom de Rafel” de Pere Berga. Presentació a 
càrrec de l’autor i Pere Fullana Falconer. “En 
el nom de Rafel és un bàlsam sanador d’ide-
es que ens ajuden a entendre que per com-
prendre qui som i com vivim hem de saber 
d’on venim”, Antoni Riera Vives i Joan Llo-
drà Gayà. Activitat gratuïta organitzada per 
la Comissió d’igualtat d’Algaida, Pina i Randa 
i l’Ajuntament d’Algaida. Al l’auditori del Ca-
sal Pere Capellà.

AgendaAgenda
Març 2023Març 2023dede

ACTESACTES
DivENDRES, 10 DE MARÇDivENDRES, 10 DE MARÇ
 • 19.00 h. 19.00 h. Inauguració de l’exposició 

“Mujeres Diversas” de Mayte Bayón. En 
commemoració del Dia internacional de la 
Dona. Oberta els dies 11, 17 i 18 de març 
de les 17,30 a les 19,00 h. Dia 12 i 19 de 
Març de les 11 a les 13 h. Activitat organit-
zada per Mayte Bayón amb col.laboració de 
l’Ajuntament d’Algaida. A Sa Peixateria, Es-
pai d’Art.

 • 19.30 h.19.30 h.  Lectura del manifest per comme-
morar el 8M Dia Internacional de la Dona  
a càrrec d’Algaida Jove i la Comissió d’Igual-
tat d’Algaida, Pina i Randa. A la placeta de la 
Peixateria.

DiSSABTE, 11 DE MARÇDiSSABTE, 11 DE MARÇ
 • DE 17.00 h A 19.30 h. DE 17.00 h A 19.30 h. Taller de teatre 

per a la igualtat. Desenvolupar, amb tècni-
ques del teatre de l’oprimit, la igualtat entre 
gèneres i prevenció de la violència masclis-
ta. Les persones que participin reflexionaran 
sobre les creences pròpies envers la igualtat 
de gènere i el masclisme en el seu entorn. 
Activitat gratuïta organitzada pel Servei de 
Joventut de l’Ajuntament d’Algaida i la Direc-
ció Insular d’Igualtat i Diversitat. Adreçada a 
joves majors de 14 anys (nascuts 2009). Ins-
cripcions a joventutalgaida@gmail.com fins 
dia 9 de març a les 15.00 h. Places limitades. 
Al Casal de Joves d’Algaida.

 • 18.30 h.18.30 h. Lectura del manifest per com-
memorar el Dia Internacional de la Dona a la 
plaça de l’Església de Randa.  A Randa.

 • 19.00 h. 19.00 h. “He jugat amb els llops” de Ga-
briel Janer Manila. Una nova dramatúrgia 
dins el projecte Literactua del silenci. Vides 
amagades en l’entorn de la indústria tu-
rística. Tres peces teatrals partir de tres 
obres literàries. Dramatúrgia i direcció: Jau-
me Miró Amb Agnès Llobet, Joan Toni Su-
nyer i Caterina Alorda. Entrada 10€. Ven-
da anticipada a les Oficines Municipals de la 
Casa de la Vila fins dia 10 de març. Activi-
tat organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. 
A l’auditori del Casal Pere Capellà
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