Festes de Sant Jaume
Algaida · 2017
CAPARROTS
Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Algaida volem impulsar una
nova proposta per a les Festes de Sant Jaume. Ens agradaria que els joves
nascuts al 2005 en siguin els principals protagonistes i, per aquest motiu,
els convidam a portar els caparrots de la vila.
Hi ha un total d’11 caparrots i s’assignaran per rigorós i estricte ordre
d’inscripció. Les inscripcions es poden fer a les Oficines Municipals de la
Casa de la Vila d’Algaida fins dia 18 de juliol a les 14.00 h. Heu d’indicar el
nom de la persona, la data de naixement i un telèfon de contacte.
I

Dimecres, 19 de juliol

18.00 h. Taller infantil: decoració de carteres amb clauer. A càrrec d'Espacio
•• creativo
Magdalena. Per a nins i nines a partir de 3 anys. A Plaça.

10.00 h. Taller de Caparrots per als nins i nines. Inscripcions (només els in•• fants
que no estan inscrits a l’Escola d’estiu) a les Oficines Municipals de la

19.30 h. Inauguració de l'exposició Forma-cions, pintures i escultures de
•• Francesc
Ramis. Al carrer del Pare B. Pou, 19. Romandrà oberta durant to-

Casa de la Vila fins dilluns dia 17 de juliol a les 14.00 h. Cada infant haurà
de dur una capsa de cartró una mica més gran que la mida del seu cap. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida amb col·laboració amb l’Escola d’Estiu d’Algaida. A ses Escoles

h. I Torneig Sant Jaume de Truc de partides ràpides al Restaurant Es Re•• pic.17.00Inscripcions
fins dia 15 de juliol a Es Repic. Organitzat per Clip disseny,
Administració loteria (Algaida), Restaurant Es Repic amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Algaida. Programes a part. A la placeta de l’església.

•• 18.30 h. Amollada de coets anunciant l’inici de les festes.
19.00 h. Cercavila amb els caparrots i la Banda de Música d’Algaida. Concen•• tració
a davant la Casa de la Vila. Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algaida.
20.00 h. Inauguració de l’exposició de pintures de l’artista novell Tomeu
•• Pons.
Organitzat per Plaça 4, Cafè & Restaurant. A Plaça 4.

•• 

22.00 h. Ballada popular a Plaça. Amb l’actuació de Roada.

tes les festes.

h. Final categoria masculina del Torneig de Pàdel Sant Jaume 2017. A
•• la20.00
pista de pàdel des Porrassar. Programes a part.

•• 22.00 h. Concert de Festes de la Banda de Música d’Algaida:
L'hora de Patrick King
Un programa de ràdio en directe amb la Banda de Música d'Algaida. Organitzat per l’Associació de la Banda de Música d’Algaida amb la col·laboració
de l’Ajuntament d’Algaida. A la placeta des Sitjar.

Divendres, 21 de juliol
21.00 h. Sopar a la fresca. Tradicional sopar popular damunt Plaça. L’Ajunta•• ment
convidarà a gelat. Per participar en el sopar a la fresca, consultau les
pàgines d’informació d’aquest programa.

Dijous, 20 de juliol
10.00 h. Taller de Scooter + ScootGame + Exhibició per a joves a partir de 12
•• anys.
Inscripcions a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila d’Algaida o
abans de dimecres, 19 de juliol a les 14.00 h. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida i Roll&Roll/Switch People. A la zona SkatePark.
II

•• Presentació del vídeo Sensibilització dia de la dona 8 de març.
•• Ball sorpresa de les Xolitas.
22.30 h. XVI Gran concurs de Play-back. A les pàgines d’informació d’aquest
•• programa
trobareu les bases completes. Organitzat pel Casal dels Joves
d’Algaida. A Plaça.
III

Dissabte, 22 de juliol
17.30 h. Excursió familiar amb bicicleta pel poble, organitzada pel Casal dels
•• Joves.
Concentració a sa Plaça i arribada a les piscines municipals on l’Ajuntament d’Algaida convidarà els participants a un gelat o a un refresc. Recorregut adaptat per a infants a partir de 3 anys.
A continuació: Un capfico refrescant a la Piscina Municipal. Entrada
•• lliure
per a tothom. Organitzat per Algàlia Sport amb col·laboració
de l’Ajuntament d’Algaida.

•• 
•• 19.30 h. Inauguració de les exposicions.
Exposició de pintura Alumnes de Juana Roig. A càrrec de Cati Fiol,
•• Maria
Ramis, Catalina Puigserver, Ignacio Rodado, Susana Molina, Cati
18.00 h. Gimcana Jove organitzada per Algaida Jove. Programes a part.

Antich, Maria Tous, Damián Nicolau i Coloma Mascaró. Horari: de dia
22 a dia 26 de juliol, de 18.30 a 21.30 h. A l’entrada de la rectoria
d’Algaida.

Exposició de fotografies, camisetes i dorsals de carreres de munta•• nya
i BTT que han participat membres del club Trotadors d'Algaida.
A càrrec de Trotadors d’Algaida. De dia 22 a dia 26 de juliol. Al menjador de la rectoria d’Algaida.

de l'escultura Del caos a l'ordre: la figura plena de Ramon Llull
•• deExposició
Jaume Falconer. Al pati de v5arquitectes, carrer de la Victòria, 5.

h. Conferència i presentació del llibre Dimonis del Cançoner popular
•• de21.00Mallorca
, de Miquel Sbert i Garau (Ed. Lleonard Muntaner, 2017). També
hi intervendran els dimonis algaidins Andreu Oliver Majoral i Miquel Ballester Quitxero. Organitzada per la Delegació d'Algaida de l'Obra Cultural Balear amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A la placeta de l’església.
IV

GAUDEIX CADA
MOMENT DE LA
REVETLA!

#NOSIGUISASE
BEU AMB RESPONSABILITAT

01. Abans de sortir, pensa quina nit t’espera i com vols que acabi.
02. Organitza la tornada. Si beus alcohol, no condueixis; cerca una alternativa.
03. Sopa bé; abans de sortir “posa paret”.
04. Evita l’alcohol si prens medicació, estàs embarassada o pateixes qualque
malaltia.
05. Recorda: no es pot vendre ni donar alcohol als menors de 18 anys.
06. Si no vols alcohol, no en beguis.
07. Si beus alcohol, fes-ho a poc a poc i alterna’l amb refrescs o aigua.
08. Les begudes “de garrafó” són de menor qualitat i poden ser més perjudicials.
09. Mesclar alcohol amb altres drogues multiplica els riscs.
10. Si qualque persona no es troba bé no la deixis tota sola. Crida al 112.
11. L’alcohol genera desinhibició i augmenta la probabilitat de conflictes.
12. Si t’enrotlles, fes el cap viu! Utilitza condons!
13. Cuida l’espai o el poble que t’acull; no l’embrutis i respecta el descans dels
veïnats.

•• 23.30 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.
V

Diumenge, 23 de juliol
10.30 h. XXII Torneig d’escacs de partides ràpides. Obert a tothom. Orga•• nitzat
pel club d’Escacs d’Algaida amb la col·laboració de l’Ajuntament
d’Algaida. A la placeta de l’església.

•• i CE Algaida. Inscripcions a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila

17.00 h. V Torneig de Futbet 5 organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida

d’Algaida abans de divendres dia 15 de juliol. Al Poliesportiu Andreu Trobat.

•• 17.00 – 19.00 h per a joves nascuts entre el 2004 i 2007.
•• 19.00 – 21.00 h per a joves nascuts entre el 2004 i 2000.

18.30 h. Missa i, seguidament, a la placeta de l’església, Homenatge als
•• nostres
majors. Estan convidades totes les persones que enguany fan
80 anys o ja els han fet, que varen néixer d’entre l’any 1900 i l’any 1937.
Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida.

h. IV Mercadet d'Art i Artesania. Mostra i venda de productes fets
•• a19.00
Algaida, Pina i Randa. Estarà obert al públic els dies 23, 24 i 25 de juliol a partir de les 19.00 h. Organitzat per l'Associació d'Artesans d'Algaida, Pina i Randa. Al pati de la rectoria.
del llibre i exposició Vinyòvol, vocabulari pagès de
•• la19.00vinyah. iPresentació
el vi, de Pere Calafat i Joana Cabot (Documenta Balear, 2017).
Presentació a càrrec de Biel Majoral. Amb la col·laboració de l’Associació Cultura Gastronòmica de les Illes Balears. A l’espai Colomer 15. Programes a part.

21.30 h. Desfilada de moda del projecte Koluté de Càritas Mallorca. Moda
•• amb
teles africanes duites de Senegal amb disseny europeu. Peces de
VI

vestir treballades per mans de sastres senegalesos vinguts a Mallorca.
Acte acompanyat per l’Artstukada. Obert a tothom. Organitza l’Ajuntament d’Algaida i Càritas. A la placeta de l’església.

•• 22.00 h. Ballada de Swing a la placeta de l'església amb el grup
Tots aquests Dois

Dilluns, 24 de juliol
Cuina mexicana. Activitat gratuïta dirigida a joves a par•• tir11.30deh.16Talleranys.deOrganitzat
peL Casal dels Joves d'Algaida i l’Associació

de Cultura Gastronòmica de les Illes Balears. A l’espai Colomer15. Trobareu més informació i podreu formalitzar les inscripcions a www.aculturagastro.com.

•• 19.30 h. Els Cossiers faran el quadrat.
Algaidins i algaidines,
Des d’Algaida Jove vos volem recordar que durant aquestes festes
de Sant Jaume 2017 penseu a posar-vos la camiseta de les festes
el dia del quadrat! I no oblideu, tampoc, d'engalanar les vostres façanes, balcons, finestres, portals... amb alfabaguera 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!

VII

El Municipi d'Algaida

•• 19.00 h. Animació infantil. A Plaça.
•• 19.30 h. Al camp de futbol es Porrassar, partit de futbol entre:
CE ALGAIDA - Un potent equip

•• 20.00 h. Mostra: Epigrafies. Tres pintures i una ceràmica a càrrec de TAV.
Cau la pluja d'hivern
sense so, a la molsa.
I recordo ahir.

•• 23.30 h. Berbena, a ses Escoles, amb els grups:
Orquesta Galatzó
Islanders
Madona
01.00 h. Castell de focs artificials a càrrec de la pirotècnia Jordà de Llo•• ret.
Al costat de ses Escoles.

Dimarts, 25 de juliol, Sant Jaume
•• 09.00 h. Alborada pels xeremiers d’Algaida.
11.00 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.
VIII

Taniguchi Yosa Buson
1714 - 1738

La mostra romadrà oberta de les 20.00 a les 21.00 h. Organitzada per Associació Cultural Algaida. Al Molí den Xina (C/de la Ribera, 39).

•• 22.00 h. Teatre. Es representaran dos sainets:
Un casament de moda, anònim i
Beates falses d’Aina de Villalonga Zaydia.
A càrrec de la companyia Comediants d’Algaida. Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. A la placeta des Sitjar.

•• En acabar, Concert a Plaça del grup:
Tardes en el Café
Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida.
IX

Dimecres, 26 de juliol, Santa Anneta
11.00 h. Carreres de joies, cucanyes i altres entreteniments per als nins i ni•• nes.
Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.
16.00 h. 57è Gran Premi Ciclista Algaida organitzat pel Club Societat Espor•• tiva
Palma. A causa de les obres al circuit tradicional, enguany el recorre-

gut serà: Plaça, carrer des Cavallers, carrer d’Antoni Maura, carrer de Joan
Alcover i carrer del Pare B. Pou. Programes a part.

21.00 h. Acte de lliurament del 24è Premi Santa Anneta de Llengua i Cultura
•• 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 la sala polivalent del Porrassar.

•• 23.00 h. A Plaça, ball i festa amb l’actuació de
Tomeu Penya i Géminis

•• 01.00 h. Traca final i fi de festes.

X
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Molts d'anys
i
bones festes
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