
DIMECRES, 27 FEBRER
Excursió: Visita als Ramaders (Felanitx), Cala Murada, Porto Cristo i sa Coma. Orga·
nitzada per l’Associació Gent Gran d’Algaida, Pina i Randa. Programes a part.

11.00 h. Judici d’en Camestortes a càrrec dels alumnes del CEIP Pare B. Pou d’Algai·
da. Organitzada pel CEIP Pare B. Pou d’Algaida. A les Escoles. 

12.15 h. Rueta infantil i col·locació d’en Camestortes a la balconada de la Casa de 
la Vila. Recorregut: carrer de la Ribera, de s’Aigua, Plaça, del Rei, des Sitjar, de la Roca 
i de la Tanqueta. Organitzada pel CEIP Pare B. Pou d’Algaida i el Casal dels Joves d’Al·
gaida.

DIJOUS, 28 FEBRER

19.00 h. Reunió informativa amb els representants de les comparses que participa·
ran a la Rua. A l’auditori del casal Pere Capellà.

DISSABTE, 2 MARÇ 

Rua i festa d’en Camestortes
16.00 h. Concentració de les comparses i carrosses al carrer Pare B. Pou.

16.30 h. Sortida de la Rua acompanyada de la Banda de Música d’Algaida. A Plaça, 
incorporació de la comitiva d’en Camestortes i inici del quadrat pels carrers de Sant 
Joan, Migdia, d’Amargura, de la Unió, de la Roca i de s’Aigua.

17.30 h. Arribada de la Rua a Plaça. Exhibició de les comparses damunt el cadafal i 
lliurament de premis del Concurs de comparses i carrosses de la XXX Rua d’Algaida.

A continuació, representació del judici, condemna i execució d’en Camestortes. A 
càrrec del grup de teatre Comediants d’Algaida.

Seguidament, sortida de la comitiva fúnebre formada per la Banda de Música d’Algaida, 
pels familiars d’en Camestortes i tota la gent que es vulgui afegir al dol. Des de Plaça, ani·
rà pel carrer del Bisbe, per la placeta de l’església i pel carrer del Rei fins a la Casa de 
la Vila d’Algaida.

En acabar el Judici d’en Camestortes: HORABAUXA. Festa de Carnaval organitzada per 
l’Ajuntament d’Algaida i Algaida Jove. A Plaça.

DIUMENGE, 3 MARÇ

11.00 h. Rueta a Pina. Volta pel poble amb Artstukada. Refresc a Plaça per a tots els 
disfressats. Si plou, la Rueta es farà a Can Lluís. Organitzada per l’Associació de Veïns 
de Pina (COF) i l’Ajuntament d’Algaida.

DILLUNS, 4 MARÇ
19.00 h. ALGAIDA, MUNICIPI EDUCADOR: Xerrada formativa Fortnite, un més a 
la família. L’addicció als videojocs a càrrec d’Azucena Hernández i Joana Llobe·
ra Martorell del Departament de Psicologia de la UIB. Activitat gratuïta i ober·
ta a tots els públics organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori del ca·
sal Pere Capellà. 

DIMARTS, 5 MARÇ
A partir de les 17.00 h. Inici dels TALLERS EN FAMÍLIA. Jornada de portes 
obertes a l’Escoleta Municipal Flor de Murta per a tots els infants i familiars. 
Amb activitats per als més petits. Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. A 
l’Escoleta Flor de Murta.

 18.00 h. Xerrada: Carnaval, Quaresma, Pasqua. (Visió del que es feia altre temps 
i del que es fa ara). Organitzada per l’Associació Gent Gran d’Algaida, Pina i Randa. 
Activitat gratuïta i oberta a tothom. A l’auditori del casal Pere Capellà. 

DIVENDRES, 8 MARÇ

CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
18.15 h. Lectura del manifest del Dia Internacional de la dona. A davant de la 
Casa de la Vila. 

18.30 h. Inauguració de les exposicions a la Casa de la Vila:
• Qüestió de gènere. Fotografies a càrrec de Nena Carbonell i Damiana Clo·

quell. Organitzada pel l’Ajuntament d’Algaida. 
• Arrels amb nom de dona. Exposició de fotografies a càrrec de les famílies 

del Municipi d’Algaida. Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida amb la col·
laboració de la Mancomunitat Pla de Mallorca i Direcció Insular d’Igualtat del 
Consell de Mallorca. 

Les exposicions romandran obertes de dia 8 a dia 22 de març, de dilluns a diven·
dres, de 9.00 a 14 hores, i els dijous, de 16.00 a 18.00 h.

19.00 h. Inauguració de l’exposició gràfica: Dones Artistes d’Algaida. Organitza·
da per Pepa Art Project. A la galeria Pepa Art Project, al carrer del Bisbe, 4A, 2n pis.

DISSABTE, 9 MARÇ 
De 9.00 a 13.00 h. Mercat itinerant Dissabtes de PAM a PAM.

De 10.30 a 12.30 h. Taller de pintacares i danses en família per a infants de 
0 a 7 anys acompanyats d’un adult. A càrrec de Damià Payeres Sabater. Acti·
vitat gratuïta per als socis i 2,00 € per als no socis. Inscripcions a afpanxesro-
ges@gmail.com. Organitzat per l’Associació de Famílies Panxes Roges amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. Al casal Pere Capellà.

18.00 h. Taller gastronòmic de cuina italiana a càrrec de Luca Bottega. Dirigi·
da a joves a partir d’11 anys (nascuts al 2008). Preu 5,00 €. Més informació i ins·
cripcions a cjalgaida@gmail.com. Places limitades. Organitzat pel Casal dels Jo·
ves. Al Casal dels Joves.

DIUMENGE, 10 MARÇ
19.00 h. Teatre: Les dones que duc en mi. A càrrec d’Heure Teatre. Obra, lectu·
ra dramatitzada sota direcció de Margalida Estelrich. La protagonista és Carola 
Milà, personatge de Maria Aurèlia Campmany, que a través de les seves memò·
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RUA D’ALGAIDA

I FESTA D’EN CAMESTORTES

S’entendrà que un grup de disfressats 
formen una comparsa quan aquest ten-
gui un mínim de cinc components.

Totes les comparses que duguin una car-
rossa tendran un premi complementari.

Per poder participar al concurs, tant les 
carrosses com les comparses han de fer 
el recorregut complet de la Rua.

A les categories on hi participin menors 
d’edat, un adult s’ha de fer responsable 
en tots els casos de la seguretat i de l’as-
sistència dels participants.

PREMIS
Premis de participació: 30,00 €. Les 
comparses que superin el nombre mí-
nim de components (5), veuran aug-
mentat el seu premi. 

Premis especials: Categoria de com-
parses: 200,00 €; 100,00 € i 75,00 €.
Categoria de carrosses: 200,00 €; 
100,00 € i 75,00 €.
Categoria especial de comparses Ju-
nior, per a infants i joves fins a 11 
anys: 100,00 €; 75,00 € i 50,00 €.
Categoria especial de comparses 
Jove per a joves d’entre 12 i 25 anys: 
100,00 €; 75,00 € i 50,00 €.

INSCRIPCIÓ
En el moment d’efectuar la inscripció 
s’ha de detallar:

- El nom de la comparsa
- El número exacte de components
- Si la comparsa anirà acompanyada 
d’una carrossa
- Nom, número de telèfon i correu 
electrònic d’un dels components de 
la comparsa
- Si la comparsa o la carrossa duran 
música
- En quina categoria participen.

RESUM DE LES BASES DEL CONCURS DE COMPARSES
Consultau les bases completes a www.ajalgaida.net o als cartells

 INFORMACIÓ 
IMPORTANT

El termini per inscriure les comparses i 
carrosses finalitzarà

dimarts dia 26 de febrer de 2019
a les 13.00 h

Us podeu inscriure en horari d’atenció 
al públic a les Oficines municipals de la 
Casa de la Vila. Tel: 971 12 50 76 o a la 
Biblioteca Municipal. Tel: 971 66 56 39.

** ** **

Dijous, dia 28 de febrer a les 19.00 
hores tendrà lloc una reunió informa-
tiva a l’Auditori del casal Pere Capellà 
amb un representant de cada comparsa 
on s’informarà del desenvolupament de 
la Rua i es repartiran els dorsals per a 
participar i una bossa amb material de 
la festa per a la Rua. És imprescindi-
ble l’assistència d’un representant de 
cada comparsa.
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ries ens condueix per tot el calidoscopi de la dona durant el segle xx i principis 
del xxi. Taquilla inversa. Espectacle per a majors de 12 anys. Acte organitzat per 
l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori del casal Pere Capellà. 

DIUMENGE, 17 MARÇ
19.00 h. Concert del grup QDART. Quintet integrat per piano i veu (Frances·
ca Artigues), Joan Carles Julià (saxo-tenor), guitarra (Joan Oliver), bateria (Joan 
Toni Roig) i contrabaix (Ginés Valverde). Canten poemes d’artistes d’arreu de 
Mallorca i Catalunya. Estil que de música propi que combina la cançó d’autor 
amb ritmes diversos que recorden el swing i el jazz. Entrada 3,00 €. Venda d’en·
trades el mateix dia a taquilla. Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. A 
l’auditori del casal Pere Capellà. 

DISSABTE, 23 MARÇ
10.00 h. ALGAIDA, MUNICIPI EDUCADOR: Visita a l’Hort de Pina i taller d’hà-
bits saludables en família a càrrec de la dietista i health & coach Estrella Alba. 
Activitat gratuïta i oberta a tots els públics organitzada per l’Ajuntament d’Al·
gaida. Inscripció prèvia. A Can Lluís, a Pina.

DIUMENGE, 24 MARÇ
ALGAIDA, MUNICIPI EDUCADOR 

Xerrades Formatives a la sala polivalent des Porrassar
9.00 h. Ús del desfibril·lador (DESA). Xerrada per a conèixer la normativa vi·
gent del DESA i la importància de tenir-ne un a les instal·lacions esportives i 
centres educatius. A càrrec de Messocorrisme S. L. Inscripcions prèvies. Orga·
nitzada l’Ajuntament d’Algaida.

11.00 h. Primers auxilis. L’objectiu d’aquesta activitat és informar de la impor·
tància dels primers auxilis en la vida quotidiana. A càrrec del Consell de Mallorca. 
Inscripcions prèvies. Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. 

A partir de les 16.00 h. HORABAIXA ESPORTIU. Activitats dirigides a joves i 
adults a partir de 12 anys. Es poden fer equips mixtos. Organitzades per l’Ajun·
tament d’Algaida en col·laboració amb Algalia. Inscripcions prèvies al correu al-
gaidamunicipieducador@gmail.com.

• Al pavelló Andreu Trobat: Torneig de volei 4x4, Torneig de basket 3x3 i Mos-
tra d’associacions i federacions esportives.

• Al camp municipal de futbol es Porrassar: Torneig de pàdel 2x2, i Taller amb 
scooter a càrrec de AP Rollers. 

DIMECRES, 27 MARÇ
Excursió. Visita al castell de Sant Carles i al museu i jardins de Son Pacs. Or·
ganitzada per l’Associació Gent Gran d’Algaida, Pina i Randa. Programes a part.

DIVENDRES, 29 MARÇ 
De 18.30 a 20.30 h. Primeres Jornades Algaida, Municipi Educador. Activitat 
gratuïta organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. Inscripcions prèvies. Progra·
mes a part. A l’auditori del casal Pere Capellà.

Durant l’activitat per a adults, els infants podran assistir al Taller Ciutat Educa·
dora dirigit a infants de 3 a 12 anys a càrrec de Magdalena Espacio Creativo. 
Inscripcions prèvies. Activitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. 
Programes a part. Al Casal dels Joves.

DISSABTE, 30 MARÇ
10.00 h. ALGAIDA, MUNICIPI EDU·
CADOR: Sortida Ruta Saludable 
oberta a tots els públics. Organitza·
da per l’Ajuntament d’Algaida. Sorti·
da des del Centre de Salut d’Algaida. 

10.00 h. ALGAIDA, MUNICIPI EDU·
CADOR: Ludoteca de jardí. Desen·
volupament d’espais de joc autònom 
i no dirigit. Activitat gratuïta orga·
nitzada per l’Ajuntament d’Algaida. 
Programes a part. A la placeta de 
l’església.

11.00 h. ALGAIDA, MUNICIPI EDU·
CADOR: Taller amb l’Escola de Mú-
sica. Taller de clarinet històric amb 
Rafel Caldentey, clarinetista de la 
Banda Municipal de Palma. Activitat 
dirigida a joves amb formació de cla·
rinet. Activitat gratuïta organitzada 
per l’Ajuntament d’Algaida i l’Esco·
la Municipal de Música. Inscripcions 
prèvies. Al Casal de Música, al carrer 
d’Anselm Turmeda.

18.00 h. ALGAIDA, MUNICIPI EDU·
CADOR: Taller llengua de signes diri·
git a joves i adults a partir d’11 anys, 
a càrrec de la Federació de Persones 
Sordes de les Illes Balears (FSIB). Ins·
cripcions prèvies. Activitat gratuïta 
organitzada per l’Ajuntament d’Al·
gaida. Al Casal dels Joves.

A partir de les 16.00 h a Pina. AL·
GAIDA, MUNICIPI EDUCADOR: Edu-
caContes. Activitat dirigida a infants 
de 0 a 9 anys.

• De 16.00 a 17.00 h: Conte El Peix iri-
sat, per a infants de 0 a 3 anys.

• De 17.00 a 18.00 h: Conte A què té 
gust la lluna?, per a infants de 4 a 
6 anys.

• De 18.00 a 19.00 h: Conte La ciutat 
dels ignorants, per a infants de 7 a 
9 anys.

Cada un dels contacontes anirà ani·
rà acompanyat d’una activitat com·
plementària. Activitat gratuïta orga·
nitzada per l’Ajuntament d’Algaida. 
Inscripcions prèvies. Programes a 
part. A Can Lluís, a Pina. 

DIUMENGE, 31 MARÇ
9.00 h. ALGAIDA, MUNICIPI EDUCA·
DOR: Sortida en bus. Visita familiar a 
la finca pública de Menut, al Centre 
Forestal de les Illes Balears (CEFOR). La 
sortida durarà 3 hores, aproximada·
ment. A mitjan matí, breu aturada per 
a berenar (cadascú ha de dur el seu). 
L’entrada al Centre Forestal és gratu·
ïta. Preu del bus: 4,00 € per persona. 
Inscripcions i pagament del bus al Punt 
d’Informació Juvenil (ala dreta, primer 
pis del casal Pere Capellà). Places limi·
tades. Organitzada per l’Ajuntament 
d’Algaida. Sortida des de Plaça.

INFORMACIONS 
COMPLEMENTÀRIES

Per assistir a les activitats d’AL·
GAIDA, MUNICIPI EDUCADOR, 
s’habilitarà un servei de bus a 
Randa i a Pina.

Inscripcions a les activitats AL·
GAIDA, MUNICIPI EDUCADOR:

Les inscripcions a qualsevol ac·
tivitat s’han de fer al correu al-
gaidamunicipieducador@gmail.
com.

Heu d’indicar: 1. El nom de l’acti·
vitat. 2. Nom complet de la per·
sona que s’inscriu. 3. Número de 
telèfon de contacte.
Les activitats sobre ALGAIDA, 
MUNICIPI EDUCADOR, compta·
ran amb un programa d’actes a 
part.


