
de tardor
agenda

Algaida, Pina i Randa · Novembre - desembre 2020

DIVENDRES, 20 DE NOVEMBRE

• 17.00 h. Taller Dones que ballen juntes a càrrec de Mona Belizán, 
professora de dansa i especialista en pedagogia del cos. Activitat diri-
gida a dones joves i adultes que, en grups de 6 i fins un màxim de 24 
persones, podran descobrir, des del cos en moviment i el ball, nous 
sentiments de confiança, sororitat i energia col·lectiva. Organitzat per 
l’Ajuntament d’Algaida i la Direcció 
Insular d’Igualtat i Diversitat del 
CIM. La durada és de dues hores. 
Activitat gratuïta. Inscripcions a les 
Oficines Municipals de la Casa de la 
Vila o al 971 12 53 35 a partir de 
dilluns, dia 16 de novembre. Places 
limitades. A la sala polivalent des 
Porrassar, entrada per la zona de la 
Farinera.

• 19.00 h. Inauguració de l’expo-
sició de Concepción Arenal. Amb 
la seva obra neix el feminisme a Es-
panya reivindicant la igualtat per a 
la dona en totes les esferes socials. 
Durant l’acte comptarem amb la participació de l’Artstukada i a les 
19.30 h es farà la lectura del manifest per commemorar el 25N Dia In-
ternacional contra les Violències Masclistes. Acte organitzat per l’Ajun-
tament d’Algaida i la Direcció Insular d’Igualtat i Diversitat del Consell 
de Mallorca. L’exposició romandrà oberta els dies 20, 21, 22 i 25 de 
novembre, de les 18.00 fins a les 20.00 h. Aforament limitat. A saPeixa-
teria, espai d’art.

• 20.00 h. Acte de presentació del videoclip Cant de lluita a càrrec de 
les Adolescents Cantaires de l’EMMA. Es faran dues sessions de l’acti-
vitat, a les 20.00 h i a les 21.00 h. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida 
i l’EMMA. La durada és de 30 minuts. Inscripcions a una de les dues 
sessions a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila o al 971 12 53 35 
a partir de dilluns, dia 16 de novembre. Cabuda limitada. A l’auditori del 
casal Pere Capellà.

25N
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DISSABTE, 21 DE NOVEMBRE

• 11.00 h. Programa especial de Titoieta Radio dedicat a la comme-
moració del 25N - Dia Internacional contra les Violències Masclistes. 
Durant el programa es farà difusió de la campanya de la Comissió 
d’Igualtat per Xarxes Socials. Organitzat per Titoieta Radio i la Comissió 
d’Igualtat de l’Ajuntament d’Algaida. Al 107.7 de la FM i a través d’Inter-
net a www.titoieta.cat.

• 17.00 h. Taller infantil Rajola de Xocolata a càrrec del Fons Mallorquí 
de Solidaritat. Joc de simulació en què els participants prenen conscièn-
cia del paper dels intermediaris entre la producció i la comercialització 
del cacau. Activitat dirigida a infants nascuts entre els anys 2008 i 2011, 
ambdós inclosos. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida. Inscripcions al 
cjalgaida@gmail.com. Cabuda limitada. Al casal Pere Capellà. 

DIUMENGE, 22 DE NOVEMBRE

• 12.30 h. Primer concert de Santa Cecília de la Banda de Música d’Al-
gaida. Dirigit per Andreu Julià Serra. Organitzat per la Banda de Música 
d’Algaida amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. Localitats li-
mitades. A la Plaça d’Algaida. 

• 19.00 h. Teatre breu. La companyia Somni Producciones presenta 
l’obra Casa. És una representació de vint minuts de durada per fer pen-
sar, des de l’humor i la ironia, sobre com ens organitzam a casa. Després 
de la representació tendrà lloc un col·loqui amb les autores i actrius. Or-
ganitzat per l’Ajuntament d’Algaida i la Direcció Insular d’Igualtat i Diver-
sitat del Consell de Mallorca. Inscripcions a les Oficines Municipals de la 
Casa de la Vila o al 971 12 53 35 a partir de dilluns, dia 16 de novembre. 
Aforament limitat. A l’auditori del casal Pere Capellà.

DIMECRES, 25 DE NOVEMBRE

• 19.00 h. Acte de commemoració del 25N, 
Dia Internacional contra les Violències Masclistes. 
Performance audiovisual i lectura de poemes 
d’autores que reivindiquen amb els seus versos 
la igualtat entre dones i homes. Acte organitzat 
per la Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament d’Al-
gaida. Darrer dia de l’Exposició de Concepción 
Arenal des de les 18.00 fins les 20.00. Aforament 
limitat. A saPeixateria, espai d’art.
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DISSABTE, 28 DE NOVEMBRE

• 11.00 h. Algaida Municipi Educador al programa Dissabte de Titoie-
ta Ràdio. Celebram el 30è aniversari de la Carta de Ciutats Educadores. 
Organitzat per Titoieta Radio amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Al-
gaida. El podeu escoltar al 107.7 de la FM o a través d’Internet a www.
titoieta.cat.

• 12.00 h. Taller familiar d’Educació en Drets Humans Infantils i Juve-
nils a càrrec de Laura Calabria Concolino, llicenciada en Ciències Políti-
ques i màster en Cultures i Drets Humans. Activitat gratuïta dirigida a fa-
mílies (infants nascuts entre 2005 i 2010, ambdós inclosos). Hi pot assistir 
un familiar per jove inscrit. Durada de l’activitat: 1 hora. Inscripcions al 
cjalgaida@gmail.com. Cabuda limitada. A la sala polivalent des Porrassar. 

• 16.00 h. Primera sessió del Taller Calenda-
ri Advent. Dirigit a joves nascuts entre 2010 i 
2006, ambdós inclosos. Organitzat pel Casal 
dels Joves d’Algaida amb la col·laboració de 
Magdalena Espacio Creativo. Preu: 5,00 €. 
Durada de l’activitat 1 hora. Es realitzaran 
dues sessions, una primera a les 16.00 h i 
una segona a les 18.00 h. Inscripcions al cjal-
gaida@gmail.com. Cabuda limitada. Al Casal 
dels Joves. 

• 19.45 h. Pregó a càrrec de Leonor Trèmols Congoll amb el títol Ran-
da i jo. Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algaida i la Confraria Ramon 
Llull de Randa amb motiu de la celebració de la Festa de Ramon Llull. 
Localitats limitades. A l’església de Randa.

• 20.00 h. Concert Soundtrack a càrrec de Margalida Ramis. Acte or-
ganitzat per l’Ajuntament d’Algaida i la Confraria del Beat Ramon LLull 
de Randa amb motiu de la celebració de la Festa de Ramon Llull. Loca-
litats limitades. A l’església de Randa. 

• Durant els actes, lectura manifest del 25N Dia Internacional contra 
les Violències Masclistes a Randa. 

DIUMENGE, 29 DE NOVEMBRE

• 11.00 h. Sortida al Rocòdrom Es Cau Blanquerna (C/ Pare Francesc 
Molina, 29 de Palma) Zona de boulder de 100m2 amb més de 4.000 
preses de les millors marques, desploms de totes les inclinacions, pirà-
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mide invertida, sostres, campus board i taules multipreses. Dirigida a 
joves nascuts entre el 2006 i el 2001, ambdós inclosos. Organitzat pel 
Casal dels Joves d’Algaida. Preu 2,00 €. Inscripcions a cjalgaida@gmail.
com. Cabuda limitada. No hi haurà servei de transport. Lloc de trobada, 
al Rocòdrom, al C/ Pare Francesc Molina, 29 de Palma a les 11.00 h. 

• 12.00 h. Segon concert de Santa Cecília de la Banda de Música d’Al-
gaida. Dirigit per Andreu Julià Serra. Organitzat per la Banda de Música 
d’Algaida amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. Localitats li-
mitades. A la plaça de l’Hort de Son Romeguera de Randa.

DILLUNS, 30 DE NOVEMBRE

• Dia Internacional i 30è Aniversari de 
la Carta de Ciutats Educadores sota el 
lema Ciutats Educadores: 30 anys trans-
formant ciutats i persones per a un món 
millor. Ho celebrarem fent un recull dels 
aprenentatges del nostre municipi com 
a Ciutat Educadora al 2020. Aquest recull 
es publicarà en format vídeo al Facebook 
de l’Ajuntament (https://www.facebook.
com/algaidapinaranda/ ). 

DIMARTS, 1 DE DESEMBRE

• 19.00 h. Inauguració de l’expo-
sició RONCADORS-Moixos. Més 
de trenta artistes presenten els 
moixos com a protagonistes des 
d’una visió original, plena de fres-
cor i diversitat, i posen de relleu 
la rellevància i el significat que el 
felí ha tengut en les diferents cul-
tures d’orient i occident al llarg de 
l’història de l’art. Comissariada per 
Antoni Torres Martorell. L’exposi-
ció romandrà oberta de dia 1 a dia 8 de desembre de les 17.00 fins a 
les 20.00 h; i els dies 6 i 8 al matí d’11.00 a 13.00 h. Acte organitzat per 
l’Ajuntament d’Algaida. A Sa Peixateria, espai d’art.

DISSABTE, 5 DE DESEMBRE

• 11.00 h. Sortida a TirolinasGo Mallorca Forestal Park (Avinguda de 
Fra Joan Llabrés, 1 de Palma) Dirigida a joves nascuts entre el 2009 i el 
2002, ambdós inclosos. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida. Preu: 
2,00 €. Inscripcions al cjalgaida@gmail.com. Cabuda limitada. S’han or-
ganitzat dues sessions: la primera, a les 11.00 h, pels nascuts entre el 
2009 i el 2006 i la segona, a les 11.30 h, pels nascuts entre el 2005 i el 
2002. No hi haurà servei de transport. Lloc de trobada: a TirolinasGo 
Mallorca, a l’Avinguda de Fra Joan Llabrés, 1 de Palma a les 11.00 h i a 
les 11.30 h. 

https://www.facebook.com/algaidapinaranda/
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DIUMENGE, 13 DE DESEMBRE

• Cursa Ciclista. 2a Volta BTT Trofeu Vinyes Can Majoral. Organitzda 
per Rodadors Club Esportiu amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Al-
gaida i Algaida Jove. Més informació: www.rodadors.com, Facebook 
(@Rodadors) i Instagram (@rodadorsciclisme). Programes a part.

ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS
CURS DE DIRECTOR DE TEMPS LLIURE A ALGAIDA 

(Nadal Semi - Intensiu)
Adreçat a joves majors de 18 anys amb possessió del títol de monitor de 
temps lliure. La formació presencial és de 136 h. i 64 h. en la modalitat 
a distància de h. Inici del curs dia 23 de desembre. El preu és de 350 € 
per als residents del municipi d’Algaida i 390 € per als no residents. Per 
a l’execució del curs s’establirà una mínim de 10 inscripcions. Més in-
formació i inscripcions a https://tempslliureprojectes.com/#activitats

** ** **

https://www.rodadors.com/
https://www.facebook.com/rodadors
https://www.instagram.com/rodadorsciclisme/
https://tempslliureprojectes.com/#activitats
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25 NOVEMBRE
Dia internacional per a l’eliminació 

de la violència contra les dones

http://www.ajalgaida.net

