Festes de Sant Jaume
Algaida · 2018
Dijous, 19 de juliol

mm16.00 h. Reunió informativa amb tots els participants (o representants dels

participants) del Play-back de divendres dia 20 de juliol. L’assistència és imprescindible per poder participar al Play-back. En aquesta reunió es facilitarà als
concursants l’ordre d’actuació i tota una altra sèrie d’informacions relacionades
amb el Concurs de Play-Back. Al Casal dels Joves.

mm17.00 h. Torneig de Truc. Al bar restaurant Es Repic. Programes a part.
mm18.30 h. Amollada de coets anunciant l’inici de les festes.
mm19.00 h. Cercavila amb els Caparrots, la Banda de Música d’Algaida. Concentració a davant la Casa de la Vila. Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algaida.

mm20.00 h. III Vòlei Platja Nocturn. Activitat gratuïta dirigida a joves majors de

12 anys i a adults. Inscripcions a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila d’Algaida fins dimecres dia 18 de juliol, a les 14.00 h. Organitzat pel Casal dels Joves
d’Algaida i Algaida Jove. A ses Escoles. Programes a part.

mm21.00 h. Presentació del llibre El procés català amb ulls mallorquins de Pere

Sampol Mas (Lleonard Muntaner, 2018) a càrrec de Maria Jaume “Mindona”. Organitzat per la Delegació d’Algaida de l’Obra Cultural Balear. A la placeta de l’església.

mm22.00 h. Ballada popular a Plaça. Amb l’actuació de Roada.
I

Divendres, 20 de juliol

mm17.00 h. Obertura de l’exposició Pintures de Torres Canet. Es podrà visitar del
20 al 25 de juliol. A la rectoria.

mm21.00 h. Sopar a la fresca. Tradicional sopar popular damunt Plaça. L’Ajuntament convidarà a gelat. Per a participar en el sopar a la fresca, consultau les pàgines d’informació d’aquest programa.

mm22.30 h. XVII Gran concurs de Play-Back. A les pàgines d’informació d’aquest

programa trobareu les bases completes per a participar-hi. Organitzat pel Casal
dels Joves d’Algaida. A Plaça.

Dissabte, 21 de juliol

mmA partir de les 10.00 h. Tirada de Sant Jaume 2018. Entrenaments oberts: de

10.00 a 14.00 h; preu: 9 euros 25 plats. Horari d’inscripció: de 16.00 a 18.30 h.
Preu participant: 8 euros 25 plats. Organitzada per la Societat de Caçadors d’Algaida amb el suport de l’Ajuntament d’Algaida. A la finca Son Mesquida, a la carretera d'Algaida a Sant Joan, km 3,1. Programes a part.

mmD’11.00 a 13.00 h. Programa especial Festes de Sant Jaume 2018 a Titoieta
Ràdio. El podeu escoltar al 107.7 FM i a www.titoieta.cat.

mm16.00 h. II Olimpíades Pageses. Per a joves nascuts a partir del 2002 (inclòs). Hi haurà servei de bar, bon ambient i moltes rialles. Més informació al Facebook d’Algaida Jove. Inscripcions a algaidajove@gmail.com abans de divendres, 20 de juliol.

A continuació: I Concurs Watermelon. Per a joves nascuts a partir del 2002

(inclòs). Més informació al Facebook d’Algaida Jove. Inscripcions a algaidajove@
gmail.com abans de divendres, 20 de juliol. Activitats gratuïtes organitzades
per Algaida Jove amb la col·laboració del Casal dels Joves d’Algaida. A la finca del
costat de l’aparcament del carrer de sa Tanqueta, davant ses Escoles.
II

mm17.30 h. Excursió familiar amb bicicleta pel poble. Concentració a Plaça i arribada a les Piscines municipals. En acabar l’excursió, l’Ajuntament d’Algaida convidarà els participants a un gelat o a un refresc. Recorregut adaptat per a infants
a partir de 3 anys. Organitzada pel Casal dels Joves d’Algaida.

A continuació: Un capfico refrescant a les Piscines municipals. Entrada lliure per a
tothom. Organitzat per Algàlia Sport amb col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida.

mmA partir de les 19.30 h. Inauguració de les exposicions:
mm Pintures de Torres Canet. A la rectoria.
mm Exposició de pintura. Alumnes de Joana Roig. A càrrec de Catalina Antich, Catalina Fiol, Coloma Mascaró, Susana Molina, Miguel Pastor, Catalina Puigserver, Maria Ramis i Maria Rosa Serra. A l’aula de formació, primer pis del casal
Pere Capellà.

mm Exposició de programes de les Festes de Sant Jaume. Mostra dels programes

de les Festes de Sant Jaume (1955-2017) conservats a l’Arxiu Municipal, fons
de Col·lecció Local. Organitzada pel Casal dels Joves, la Biblioteca Municipal i
l’Arxiu Municipal d’Algaida. A la sala d’exposicions del Casal Pere Capellà.

mm23.30 h. Dissabte de Gramola amb Lost Time Music vs. Febre de Ball. La millor
música de les darreres dècades. Sortiràs a ballar? Organitzat per Lost Time Music–Febre de Ball i l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.

III

Diumenge, 22 de juliol

mm10.30 h. XXV Torneig d’escacs Sant Jaume, Campionat de Mallorca Llampec.

Inscripcions gratuïtes al telèfon 617 737 992 fins dia 21 de juliol. A la Sala polivalent des Porrassar.

mm18.00 h. Missa i, seguidament, a la placeta de l’església, Homenatge als nostres

majors. Hi estan convidades totes les persones que enguany fan 80 anys o ja els han
fet, nascudes entre l’any 1900 i l’any 1938. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida.

mm20.00 h. VI Torneig de Futbet 5 (Familiar). Posam valor a l’esport. Activitat gra-

tuïta. Organitzada pel Casal dels Joves d’Algaida amb la col·laboració del CE Algaida.
Més informació i inscripcions a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila d’Algaida
fins divendres dia 20 de juliol, a les 14.00 h. Al pavelló Andreu Trobat.

mm22.00 h. Concert de Festes de la Banda de Música d’Algaida. Revival amb la
Banda. Organitzat per l’Associació de la Banda de Música d’Algaida amb la col·
laboració de l’Ajuntament d’Algaida. A la placeta de l’Església.

Dilluns, 23 de juliol

mm16.00 h. Taller de Còmic. Activitat gratuïta dirigida a majors de 14 anys. Dura-

da: 90 minuts. Inscripcions a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila d’Algaida
fins divendres dia 20 de juliol, a les 14.00 h. Ho organitza els Casal dels Joves d’Algaida i el Centre d’Estudis de l’Esplai Casal dels Joves. Al Casal dels Joves d’Algaida.

mm18.00 h. Festa de la Sabonera i Futbol Bimbolla. Inscripcions a les Oficines Mu-

nicipals de la Casa de la Vila d’Algaida fins divendres dia 20 de juliol, a les 14.00
h. Activitat gratuïta organitzada pel Casal dels Joves d’Algaida. A ses Escoles i
al pavelló Andreu Trobat.

mm21.30 h. Vetlada musical solidària AECC, amb les orquestres Expression i Cabre-

rat. Preu: 5,00 € (gelat, ensaïmada o coca i sorteig). Organitzada per la Junta Local de l’Associació Espanyola de Lluita contra el Càncer amb el suport de l’Ajuntament d’Algaida i amb la col·laboració d’empreses. A Plaça. Programes a part.
IV

Dimarts, 24 de juliol

mm19.00 h. Inauguració del V Mercadet d’Art i Artesania. Mostra i venda de pro-

ductes fets a Algaida, Pina i Randa. Romandrà obert al públic els dies 24 i 25 de
juliol a partir de les 19.00 h. Activitat organitzada per l’Associació d’Artesans
d’Algaida, Pina i Randa. Al pati de la rectoria.

mm19.00 h. Inauguració de l’exposició L’obra de l’Obra: 55 anys. Organitzada per

la Delegació d’Algaida de l’Obra Cultural Balear. Romandrà oberta els dies 24, 25
i 26 de 19.00 a 21.00 h. Al local de la Delegació: C/ Laberint, 7.

mm19.30 h. Els Cossiers faran el quadrat.
Algaidines i algaidins,
Des d’Algaida Jove vos volem recordar que durant aquestes festes de Sant
Jaume 2018 penseu a posar-vos la camiseta de les festes el dia del quadrat! I
no oblideu d'engalanar les vostres façanes, balcons, finestres, portals... amb
alfabeguera i amb cintes dels colors dels nostres cossiers, verd, groc i vermell durant totes les festes!
Moltes gràcies i bones festes a tothom!
Visca les festes de Sant Jaume i visca Algaida!

mm23.30 h. Verbena, a ses Escoles, amb els grups:
Orquestra Oasis
Islanders
Los Grillos

mm01.00 h. Castell de focs artificials a càrrec de la pirotècnia Jordà de Lloret. Al
costat de ses Escoles.

V

Dimecres, 25 de juliol, Sant Jaume

mm09.00 h. Alborada pels xeremiers d’Algaida.
mm11.00 h. Missa de festa cantada per l’Orfeó Castellitx. Els Cossiers ballaran
l’Oferta. En acabar la missa, els Cossiers dansaran a la placeta de l’església.

mm19.00 h. Animació infantil. A Plaça.
mm20.00 h. Al camp de futbol es Porrassar, inauguració de la instal·lació de la
nova gespa i, seguidament, partit de futbol entre:

CE ALGAIDA-Un potent equip

mm20.00 h. AMAI, mostra de pintures del Col·lectiu Fulcre. La mostra romandrà
oberta de les 20.00 a les 21.00 h. Al Molí d’en Xina, C/ de la Ribera, 39.

Què m'importa,
ara que estic tan tranquil,
de quina flor és
aquest perfum tan dolç?

A partir del Haiku

Amaki ka wa
nan no hana zo mo
natsu kodachi
Tan Taigi

tav

(1709 - 1771)

mm21.30 h. Teatre. Representació de l’obra: Jo seré el seu gendre, de Jaume Vilanova. A càrrec de la companyia Comediants d’Algaida. Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. A la placeta des Sitjar.

Dijous, 26 de juliol, Santa Anneta

mm11.00 h. Carreres de joies, cucanyes i altres entreteniments per als nins i nines. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.

mm16.00 h. 58è Gran Premi Ciclista Algaida organitzat pel Club Societat Esportiva Palma. Programes a part.

VI

mm20.00 h. Acte de lliurament del 25è Premi Santa Anneta de Llengua i Cultu-

ra Catalanes del Centre Cultural d’Algaida, entitat promotora de Titoieta Ràdio.
Emissió de l’acte en directe per Titoieta Ràdio (107.7 FM) i per Internet a www.titoieta.cat. A l’auditori del casal Pere Capellà.

mm23.00 h. A Plaça, ball i festa amb l’actuació de l’Orquestra Galatzó.
mm01.00 h. Traca final i fi de festes.

Campanya No i Punt

L'Ajuntament d'Algaida s'ha adherit, un any més, a la Campanya No i Punt,
que es visibilitzarà amb diferents actuacions durant les festes de Sant Jaume.
Des de la Direcció d'Igualtat del Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Algaida,
us animam a expressar el compromís
de la inclusió dels valors de la campanya No i Punt per les xarxes socials
amb el hastag #NoiPuntAlgaida# durant les festes.

VII

ALGAIDA CIUTAT EDUCADORA
A la sessió plenària de l'Ajuntament del passat dia 5 de juny, es va aprovar per unanimitat l’adhesió del Municipi d’Algaida a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), una adhesió que neix per posar en valor la tasca educadora que dia
rere dia es du a terme des del Consistori, les associacions i entitats del municipi i
els ciutadans particulars.
És una adhesió de compromís i l’objectiu constant serà aprendre, intercanviar, com-

CARTA
DE
CIUTATS
partir i, per tant,
enriquir
la vida dels ciutadansEDUCADORES
d'Algaida, Pina i Randa, amb una
atenció especial a la formació, la promoció i el desenvolupament de tots els col·
lectius. És i serà una crida a la Participació Ciutadana: l'administració i el teixit associatiu treballarem en xarxa i implementarem la transversalitat de totes les àrees
claus resseguint els Principis Bàsics de les Ciutats Educadores.

