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Ha tornat passar un any —un 
any que s’ha fet llarg—  i les fes-
tes de Sant Jaume ja tornen a ser 
aquí. Enguany, les celebrarem 
amb un nou escenari amb més 
llum, amb més esperança i, so-
bretot, amb molta més salut per 
a tothom.

Sortim d’un any molt difícil. 
Recordant la salutació de l’any 
passat on, entre d’altres coses, 
parlava que la pandèmia mundial 
de la COVID-19 ens havia posat a 
prova com a societat i que havia 
fet evident la nostra fragilitat i fe-
blesa, enguany vull posar en valor 
el compromís, la responsabilitat i 
el seny de tots els ciutadans i ciu-
tadanes que vivim a Algaida per-
què hem fet possible que puguem 
iniciar les nostres estimades fes-
tes de Sant Jaume amb més ale-
gria i il·lusió que l’estiu passat.

Tenim el gust de presentar-vos 
un programa d’actes per a gaudir 
amb companyia dels amics i de la 
família i, sobretot, adequat a les 
circumstàncies. D’una manera o 
l’altre, totes les persones, enti-
tats i associacions que han pre-
parat activitats troben l’equilibri 
entre les ganes de festa i la res-
ponsabilitat, amb l’objectiu que 
puguem participar a tots els ac-
tes de manera activa, però sense 

oblidar que també ho hem de fer 
amb prudència i seny.

Durant tots aquests mesos 
hem hagut d’aprendre a fer les 
coses de manera diferent. Aquest 
fet, però, malgrat les dificultats, 
ens ha fet créixer com a poble i 
com a persones, ens ha fet treure 
el millor de tots nosaltres i ha po-
sat en valor coses que, per ventu-
ra, havíem oblidat i deixat de ban-
da com ara la família, l’amistat i 
la solidaritat. Desitj que això que 
hem après durant la pandèmia no 
ho oblidem mai i que quedi per a 
sempre en la nostra manera de 
ser i d’actuar.

Durant aquestes festes de 
Sant Jaume també celebrarem 
amb orgull la commemoració del 
50è aniversari del CE Algaida. 
Sens dubte, una commemoració 
ben especial que ja es va iniciar 
amb el calendari d’enguany de 
l’Ajuntament. Aquest programa 
de Festes de Sant Jaume també hi 
està dedicat amb la coberta amb 
la fotografia de Guillem Vanrell 
Tomàs i l’article «Club Esportiu 
Algaida, cinquanta anys marcats 
pel blau i blanc (1971-2021)» de 
Pere Fullana Puigserver, una ce-
lebració que culminarà diumenge 
dia 25 de juliol amb l’homenatge 
als socis fundadors i a tots els 

SALUTACIÓ
Benvolgudes algaidines,
Benvolguts algaidins,
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Extensió del terme municipal: 87,61 km2

Orografia: 
Puig de Randa: 547 m

Randa (font): 305 m

Algaida (plaça): 192 m

Pina (plaça): 155 m

DADES D’INTERÈS 
DEL MUNICIPI D’ALGAIDA

presidents d’aquests 50 anys 
d’història del club. 

També és important tenir un 
record per a totes les persones 
que durant aquest any han patit 
les conseqüències de la pandèmia 
i per a totes aquelles altres que ja 
no hi són,  però que, d’una manera 
o altra, continuen en els nostres 
cors.  Per a tots ells el nostre més 
sentit record i homenatge.

No podem deixar tampoc 
d’esmentar i agrair de manera 
molt especial totes les persones 
i col·lectius que amb la seva feina 
diària ens han fet possible acce-
dir als serveis bàsics: salut, ser-
veis socials, seguretat, educació, 
accés a l’alimentació... han estat, 
tots plegats, la força que com a 
societat ens ha permès tirar en-
davant.  

Finalment, en nom meu i en 
nom de la Corporació Municipal 

vull agrair i donar les gràcies a 
totes les persones, entitats , as-
sociacions i personal de l’Ajun-
tament que amb la seva dedi-
cació i esforç fan possible que 
es puguin dur a terme tots els 
actes.

Vos desitjam que pugueu 
gaudir de les festes de Sant Jau-
me amb salut, alegria. Rebeu 
aquesta salutació de part de la 
vostra batlessa i dels regidors 
i regidores que formam part de 
l’Ajuntament perquè, tots ple-
gats, puguem gaudir de tots 
aquests dies de festa amb bona 
companyia i, com ja he esmentat, 
amb prudència i responsabilitat.

Molts d’anys, bones festes i bon 
estiu!

Maria Antònia Mulet Vich
Batlessa d'Algaida
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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 
AL MUNICIPI D’ALGAIDA

Any Hab. Any Hab. Any Hab. Any Hab.

1979: 3.030 1997: --- 2006: 4.339 2015: 5.410

1989: 3.150 1998: 3.542 2007: 4.527 2016: 5.394 

1990: 3.173 1999: 3.661 2008: 4.827 2017: 5.430

1991: 3.157 2000: 3.753 2009: 5.050 2018: 5.529

1992: 3.210 2001: 3.868 2010: 5.116 2019: 5.642

1993: 3.367 2002: 3.902 2011: 5.367 2020: 5.793

1994: 3.437 2003: 3.997 2012: 5.382 2021: 6.519 (prov.)

1995: 3.468 2004: 4.149 2013: 5.545 (Font INE i IBESTAT)

1996: 3.461 2005: 4.258 2014: 5.354

FIRES, FESTES I MERCATS
ALGAIDA

Festa: Sant Honorat: 16 de gener.
Festa: La Pau de Castellitx: dimarts 
després de Pasqua.
Fira d’Artesania i d’Oportunitats: 
Mes de maig.
Festa: Sant Jaume: 25 de juliol.
Fira tradicional: Mes d’octubre, el 
primer dissabte abans de sant Lluc.
Mercadet de Nadal: Mes de 
desembre.
Mercat tradicional: Cada divendres 
a Plaça.

PINA
Festa: Sant Antoni: 17 de gener.
Festes d’estiu: 1r cap de setmana 
de juliol.
Festa: Sant Cosme i sant Damià: 
26 de setembre.
Mercat: Cada dimarts a Plaça.
Fira: Al mes de setembre.

RANDA
Festa: Sant Honorat: 16 de gener.
Festes d’estiu: Darrer diumenge 
d’agost.
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CONSISTORI
batlessa, presidenta de la comissió de governació, 

seguretat ciutadana, urbanisme, ordenació del territori, 
infraestructures, manteniment, transport i circulació

Sra. Maria Antònia Mulet Vich

primera tinent de batle, presidenta de la comissió de participació 
ciutadana, transparència, serveis socials i benestar comunitari, 

cooperació i igualtat 
Sra. Margalida Puigserver Servera

segona tinent de batle, presidenta de la comissió de cultura 
i patrimoni, hisenda, pressuposts i especial de comptes

Sra. Margalida Garcias Simón 

tercera tinent de batle, presidenta 
de la comissió d’educació i de joventut

Sra. Maria Antònia Reinés Femenia

quarta tinent de batle, presidenta de la comissió 
de desenvolupament local i econòmic, fires i mercats 

Sra. Margalida Fullana Arrom 

president de la comissió d’esports, activitat física i festes 
Sr. Llorenç Gil Mateu

president de la comissió de medi ambient i promoció turística
Sr. Bartomeu Ballester Salas

presidenta de la comissió de gent gran, 
promoció de la salut i salut pública

Sra. Catalina Pastor Ramis 

batle de pina i batle de randa 
i president de la comissió de mobilitat sostenible i accessibilitat

Sr. Jaume Lliteras Ballester

regidor
Sr. Rafel Oliver Barros

regidor
Sr. Jaume Oliver Fullana

regidor
Sr. Alexandre Artigues Fernández

regidora
Sra. Joana Maria Jaume Bibiloni
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MESURES DE SEGURETAT 
DURANT TOTES LES FESTES
MESURES HIGIÈNIQUES GENERALS
●● En tot moment, respectau les mesures sanitàries vigents:

●●Usau la màscara seguint les pautes establertes en cada mo-
ment.
●●Manteniu la distància de seguretat amb la gent amb qui no 
conviviu.
●●Manteniu una bona higiene de mans i aplicau-vos gel hidro-
alcohòlic o rentar-vos les mans abans i després d’assistir a un 
acte.

●● Evitau les aglomeracions.

●● La gent major o les persones amb mobilitat reduïda tenen prio-
ritat a l’entrada.

●●Respectau la distribució de les taules i cadires dels bars, cafete-
ries i restaurants.

●●Si teniu qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19, que-
dau a ca vostra.

MESURES DE SEGURETAT 
DURANT ELS ACTES

●●Tots els actes tendran cabuda limitada. Informau-vos quin és el 
procedimient que se seguirà per a assistir-hi.

●●Arribau a l’acte amb antelació per evitar aglomeracions. 

●●45 minuts abans de començar l'acte es permetrà l'accés als re-
cintes.

●●Si heu de fer coa per entrar, heu de respectar totes les mesures 
higièniques.
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●●Als actes que es facin a les Escoles, l'entrada es farà pel carrer 
de sa Tanqueta. A les activitats que són d'assegut, no hi podrà 
haver gent dreta.

●● Els assistents als actes només podran seure a les cadires que 
trobaran preparades pels serveis municipals. Està totalment pro-
hibit moure cadires sense el consentiment dels organitzadors.

●● En tot moment hem de seguir les indicacions dels organitzadors.

ACTES INFANTILS
●●Cada infant major de 6 anys, ha de dur la seva pròpia mascareta. 

●●Cada infant o grup d’infants convivents haurà de comptar amb 
un adult que es responsabilitzi de la seva seguretat.

* * *
●● L’Ajuntament d’Algaida podrà variar o canviar les mesures de se-
guretat atenent a les indicacions de les autoritats sanitàries.

●● L’Ajuntament podrà denegar l’entrada a qualsevol persona que 
es negui a seguir les mesures de seguretat prescrites.

●●Cada persona assumeix la responsabilitat de complir amb 
aquestes mesures. És responsabilitat i obligació de tothom res-
pectar totes les pautes de seguretat i higiene. 

●●Tots els actes poden patir canvis de darrera hora.

moltes gràcies per la vostra 
col·laboració i comprensió

recordau fer-ho bé, 
és responsabilitat de tots
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Sens dubte, Algaida és un municipi gastronòmic, avalat per 
la seva tradició culinària, hostalera, de forns i gran nombre 

de cafès i bars tradicionals. 

Des del punt de vista gastronòmic, però, les festes del patró 
d’estiu no es caracteritzen per cap plat específic. En canvi, 
comptam, amb una planta aromàtica, l’alfabeguera, que, tra-
dicionalment, de la mà dels Cossiers escampa el seu perfum 
pels carrers de la vila els dies de la revetla i el dia de Sant 
Jaume o, sembrada dins cossiols, ompl finestres i portals de 

fragàncies arrelades al mes de juliol.

L’alfabeguera es cultiva per les qualitats ornamentals, medi-
cinals i culinàries i és especialment apreciada a la cuina de 
tota la Mediterrània. Durant aquestes festes de Sant Jaume, 
l’alfabeguera esdevendrà el fil conductor de tota una sèrie 
de preparacions que ens oferiran els restaurants, bars, forns 
i altres negocis d’Algaida. En aquests establiments podrem 
degustar plats, elaboracions i begudes amb el toc especial i 

aromàtic de l’alfabeguera.

Activitat organitzada per l’Ajuntament d’Algaida amb la col·
laboració dels bars, restaurants i forns d’Algaida.

Programes a part.
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INFORMACIONS IMPORTANTS

TRÀNSIT
De dissabte dia 24 a partir de les 15.00 h a dimarts dia 27 de juliol a 

les 06.00 h, romandran tancats a la circulació de vehicles els següents 
carrers: de s'Aigua, del Pare B. Pou, de Son Geant, des Cavallers, Plaça, 
del Rei, del Bisbe, Mesquida, des Sitjar, de Sant Joan i Migdia. Durant 
aquests dies no es podrà estacionar al carrer de s'Aigua ni a Plaça. En 
cas d'emergència podeu telefonar a la Policia Local: 639 681 170.

SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS
Durant les festes de Sant Jaume 2021, de divendres dia 16 de juliol 

fins dilluns dia 26 de juliol, amb la finalitat d’evitar males olors i molès-
ties al veïnats, us pregam que tragueu els fems a partir de les 22.00 h.
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FESTES de SANT JAUME
Algaida · 2021

Durant totes les festes: Sant Jaume al plat i a la copa! 
Elaboracions inspirades en l’alfabeguera, especialment preparades 
per a l’ocasió. Als bars, restaurants i forns. Activitat organitzada per 

l’Ajuntament d’Algaida. Programes a part.

DIVENDRES, 16 DE JULIOL
●● Inici del Concurs de fotografia digital Les meves festes de Sant Jaume. 

Activitat gratuïta oberta a tothom. Hi haurà cinc categories i els pre-
mis seran entrades per al parc d’atraccions aquàtic d’Aqualand. Les 
bases i les inscripcions al concurs es publicaran dijous, 15 de juliol a 
les xarxes socials del Casal dels Joves (Instagram: CasalJovesAlgaida 
i Facebook: Dinamitzadora Algaida). Organitzat pel Casal dels Joves 
d’Algaida. 

●● 18.00 h. Taller de Caparrots fets amb capses de cartró. Activitat 
gratuïta dirigida a infants nascuts entre 2016 i 2009, ambdós inclosos. 
Inscripcions al cjalgaida@gmail.com. Heu d’indicar el nom de l’infant, 
la data de naixement, un telèfon de contacte i el taller al qual s’inscriu. 
Places limitades. Durada 1,5 h. Organitzat pel Casal dels Joves. Al 
casal Pere Capellà. 

●● 20.00 h. Batalla d’arquers a càrrec de The Meadower. Es tracta 
d’un esport inspirat en el tir amb arc tradicional però amb la diferèn-
cia que és un esport en equip i la punta de les fletxes és d’espuma. 

PROGRAMA D'ACTES



10

Activitat gratuïta dirigida a joves nascuts entre el 2009 i el 2003. 
Els equips han de ser de 5 persones. Inscripcions al cjalgaida@gmail.
com. Heu d’indicar el nom de l’equip, el nom de tots els components, 
la data de naixement, un telèfon de contacte i el taller al qual s’ins-
criuen. Places limitades. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida. 
Al camp de futbol des Porrassar. 

●● 21.00 h. Concert a Plaça:

EMBOIRATS
El grup de joves algaidins presenta el seu primer disc Aquest mo-
ment i ara.

DISSABTE, 17 DE JULIOL
●● D’11.00 a 13.00 h. Programa especial Festes de Sant Jaume 2021 

a Titoieta Ràdio. El podeu escoltar al 107.7 de la FM o a través d’In-
ternet a www.titoieta.cat. 

●● A partir de les 16.00 h. Parc aquàtic flotant. Jocs d’obstacles amb 
2 parcs aquàtics flotants. Inscripcions al cjalgaida@gmail.com. Heu 
d’indicar el nom del jove, la data de naixement, un telèfon de contac-
te i el taller al qual s’inscriu. Places limitades. Activitat gratuïta or-
ganitzada pel Casal dels Joves. A la piscina municipal des Porrassar. 

16.00 h. 17.30 h. Infants nascuts entre 2015 i 2010 
18.00 h. - 19.30 h. Joves nascuts entre 2009 i 2003 

●● 17.00 h. XXVII Torneig d’escacs de Sant Jaume. Places limitades. 
Inscripcions al número 633 880 107 (Joan). A la sala polivalent des 
Porrassar. 

●● 19.00 h. Inauguració de l’exposició de Francesc Ramis Oliver:

 SIMBIOSIS MARINES
Horari d’obertura de dia 17 a dia 26: de 19.00 a 21.30 h. Dia 25 i dia 
26, també els matins d’11.00 a 13.00 h. Activitat gratuïta organitzada 
per l’artista amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. A saPeixa-
teria Espai d’Art. 
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●● 19.00 h. VII Nit del Motor. Exposició de vehicles clàssics a càrrec 
dels Amics dels vehicles clàssics i antics d'Algaida, Pina i Randa. 
Després de fer recorregut pel terme, a les 21.00 h, els vehicles tor-
naran a estar exposats a Plaça. Organitzat per Amics dels vehicles 
clàssics i antics d’Algaida, Pina i Randa amb la col·laboració de l’Ajun-
tament d’Algaida. A Plaça. 

●● 20.30 h. Presentació del videoclip

MASHUP
a càrrec de les Adolescents Cantaires de l’EMMA. Es tracta d’un gè-
nere musical basat en la combinació de dues o més cançons pregra-
vades amb la superposició de la pista vocal d'una cançó sobre la pis-
ta instrumental d'un altra. Un estil que valora molt el xoc d'artistes, 
èpoques i estils musicals. Organitzat per Joves Cantaires de l’EMMA 
amb la col·laboració del Casal dels Joves d’Algaida. Activitat gratuïta. 
Inscripcions per a assistir a l’acte: cjalgaida@gmail.com. Places limi-
tades. Al casal Pere Capellà. 

●● 20.30 h. Acte de lliurament del Premi al Concurs de Logos del Ca-
sal dels Joves d’Algaida. Es durà a terme abans de la presentació del 
videoclip Mashup. Al casal Pere Capellà. 

●● 21.30 h. Jornada de portes obertes al Casal dels Joves per a mos-
trar les millores que ha duit a terme l’Ajuntament d’Algaida al local. 
Activitat gratuïta oberta a tothom. Al Casal dels Joves. 

●● 22.00 h. Concert a les Escoles:

ARPELLOTS HAVANERS BAND
Interpretaran els temes del seu nou disc Arpellots a banda amb motiu 
de la celebració del 25è aniversari del grup.

Arpellots a banda és una experiència musical novedosa que com·
bina la música instrumental de banda amb les veus dels cantaires 
d’havaneres. 

Pere Garcias, Ferran Ortigosa, Pere Garcias i Hernández i Joan To·
màs Martínez Grimalt són els autors de la música, i Biel Oliver «Tor·
res» ha harmonitzat les peces per a la banda Arpellota, composta per 
trenta músics de diverses agrupacions musicals de Mallorca i dirigida 
per Andreu Julià. 
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El disc, amb portada del pintor Luis Maraver conté les peces se·
güents: Com és bella la mar, Marina, Una illa petita, Havanera de Mig-
jorn, Cala Vella, Cançó, Quan veig la mar, Un trosset de mar i La mar 
i ella, amb lletra de l’enyorat glosador algaidí Llorenç Antich «Móra».

Algaida està ben representada en aquest experiment sonor pels 
membres de la banda del poble, pel seu director, per l’arranjador i pel 
recordat glosador algaidí.

Localitats limitades. Inscripcions prèvies a les Oficines Municipals de 
la Casa de la Vila, de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h o al telèfon 
971 12 53 35 fins divendres 16 de juliol. Activitat gratuïta organitza-
da per l’Ajuntament d’Algaida. A les Escoles. Entrada per sa Tanqueta.

DIUMENGE, 18 DE JULIOL
●● A partir de les 10.00 h. Tirada local Festes de Sant Jaume. Format: 

Compak Sporting. Puntuació: El millor de 50 plats, sense límit de ti-
rades. Inscripcions de les 10.00 a les 17.00 h. Dissabte, dia 17 de 
juliol, hi haurà entrenaments lliures. Organitzada per l’Associació de 
Caçadors d’Algaida. A la finca Son Mesquida, carretera Algaida-Sant 
Joan, km 3.100. Programa a part.

●● A partir de les 10.00 h. V Torneig de volei platja. Inscripcions dels 
equips a cjalgaida@gmail.com abans de divendres 16 de juliol. Heu 
d’indicar el nom de l’equip i de tots els jugadors que el componen, la 
data de naixement, un telèfon de contacte i el taller al qual s’inscriuen. 
Places limitades. Preu 3,00 € per jugador/a (al correu electrònic de 
confirmació s’indicarà com es farà el pagament). S’hi inclou una gorra 
tècnica del torneig. Servei de begudes a càrrec d’Algaida Jove. Organit-
zat pel Casal dels Joves d’Algaida amb la col·laboració d’Algaida Jove 
i Algaida Volei Club. Al solar annex al camp de futbol des Porrassar. 

10.00 h. Categoria Benjamí (4 x 4) nascuts 2011-2012 (Pista 1)
10.00 h. Categoria Aleví (4 x 4) nascuts 2009 - 2010 (Pista 2)
12.00 h. Categoria Infantil (4 x 4) nascuts 2007 - 2008
16.00 h. Categoria Cadet (4 x 4 ) nascuts 2005 - 2006
18.00 h. Categoria Juvenil (4 x 4) nascuts 2002 - 2004
20.00 h. Categoria Sènior (2 x 2) nascuts 2001 i anteriors

●● 19.00 h. Missa i Homenatge als nostres majors. Hi estan convi-
dades totes les persones que enguany fan 80 anys o ja els han fet. 
Organitzat per l’Ajuntament d'Algaida.
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●● 20.30 h. Conferència:
 La Germania a Mallorca. Algunes referències algaidines

a càrrec de Maria Margalida Perelló, historiadora. Activitat gratuïta or-
ganitzada 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. 

●● 21.30 h. Concert a càrrec del grup

 TELEPREDICADORS
Activitat gratuïta organitzada per la Delegació d’Algaida de l’Obra Cul-
tural Balear amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. A la pla-
ceta de l’església. 

DILLUNS, 19 DE JULIOL
●● De 17.00 a 20.00 h. Recollida de les camisetes de Sant Jaume 2021. 

Recomanam que les reserveu amb antelació a través de les xarxes 
socials d’Algaida Jove: (Instagram: @algaidajove i Facebook: Algaida 
Jove). Preu de la camiseta: 8,00 €. Es vendran camisetes fins a final 
d'existències. Organitzat per Algaida Jove. Al Casal dels Joves (entra-
da pel C/ de sa Farinera). 

●● 19.00 h. Amollada de coets anunciant l’inici de les festes.

●● 19.30 h. Cercaviles amb els Caparrots i la Banda de Música d’Al-
gaida. Concentració a davant la Casa de la Vila. Acte organitzat per 
l’Ajuntament d’Algaida. 

Des de l’Ajuntament d’Algaida demanam que no aneu darrere el 
cercaviles. Recordau que encara hem de mantenir totes les pautes de 
prevenció.

●● 20.00 h. I Torneig de bàdminton 2 x 2 familiar. Activitat gratuïta 
dirigida a joves a partir de 10 anys (nascuts 2011) acompanyat d’un 
familiar major d’edat. Inscripcions al cjalgaida@gmail.com. Heu d’in-
dicar el nom del jove i de l’acompanyant, les dates de naixement, un 
telèfon de contacte i el taller al qual s’inscriuen. Inscripcions limita-
des. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida. A Plaça. 
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●● 21.00 h. Presentació del llibre de Marc García:

Mitos del cielo estrellado
(Ed. Libros del Innombrable, Saragossa, 2020). A càrrec de Mireia 
Valls i de l’autor.

Un recorregut didàctic i amè pels mites associats a les constel·
lacions celestes visibles en les quatre estacions de l’any, basat en 
textos antics dels grecs i dels romans.

Entrada gratuïta amb cabuda limitada. Organitzada per l’Ajuntament 
d’Algaida. A l’auditori del casal Pere Capellà.

●● 22.00 h. Nit d’estels a cel obert. Reconeixement visual de les prin-
cipals constel·lacions del cel de les nits d’estiu i record dels seus mi-
tes. A càrrec de Marc García. Entrada gratuïta. Acte organitzat per 
l’Ajuntament d’Algaida. Al camp de futbol es Porrassar. 

DIMARTS, 20 DE JULIOL 
●● De les 17.00 a les 18.30 h. Taller de Robòtica a càrrec de Robotix 

Balears dirigida a joves d’entre 10 i 16 anys (nascuts 2011 - 2005). 
Inscripcions al cjalgaida@gmail.com. Heu d’indicar el nom del jove, la 
data de naixement, un telèfon de contacte i el taller al qual s’inscriu. 
Places limitades. Activitat gratuïta organitzada pel Casal dels Joves 
d’Algaida. Al casal Pere Capellà. 

●● 19.30 h. Taller de Bosses hippies. Activitat gratuïta dirigida a jo-
ves de 10 a 16 anys (nascuts 2011-2005). Inscripcions al cjalgaida@
gmail.com. Heu d’indicar el nom del jove, la data de naixement, un 
telèfon de contacte i el taller al qual s’inscriu. Places limitades. Orga-
nitzat pel Casal dels Joves d’Algaida. Al casal Pere Capellà. 

●● 20.00 h. Cercaviles pels carrers d'Algaida a càrrec de la batucada

XICARANDANA PERCUSSIÓ
Es recomana no seguir el cercaviles durant el recorregut. Així ma·

teix, durant tot l’acte s’han de complir totes les mesures de prevenció.

Organitzat per Xicarandana amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Algaida.
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DIMECRES, 21 DE JULIOL
●● De 17.00 a 20.00 h. Recollida de les camisetes de Sant Jaume 2021. 

Recomanam que les reserveu amb antelació a través de les xarxes 
socials d’Algaida Jove: (Instagram: @algaidajove i Facebook: Algaida 
Jove). Preu de la camiseta: 8,00 €. Es vendran camisetes fins a final 
d'existències. Organitzat per Algaida Jove. Al Casal dels Joves (entra-
da pel C/ de sa Farinera). 

●● 20.30 h. Conferència-col·loqui:
El nou vitrall dedicat al beat Ramon Llull de l'església d'Algaida

a càrrec de l’autor, l’artista Nils Burwitz, i de l’historiador Pere Fulla-
na Puigserver. El vitrall fou presentat oficialment el passat 26 de no-
vembre de 2020, en plena pandèmia. Amb aquesta acte ara tendrem 
l’ocasió de poder conèixer de primera el procés de creació, les tècni-
ques artístiques i tot el procés que ha culminat amb la instal·lació de 
la vidriera artística a l’església. Activitat gratuïta organitzada per la 
Parròquia d’Algaida. A l’església.

●● 21.00 h. Ballada popular a Plaça organitzada per l'Ajuntament d'Al-
gaida amb el grup:

ROADA

DIJOUS, 22 DE JULIOL 
●● A partir de les 17.00 h. Rocòdrom portable. Es tracta d'una torre 

d'escalada homologada, de 6'5 m d'altura. Activitat gratuïta dirigida 
a joves nascuts entre el 2014 i 2003. Inscripcions al cjalgaida@gmail.
com. Heu d’indicar el nom del jove, la data de naixement, un telèfon 
de contacte i el taller al qual s’inscriu. Places limitades. Organitzat 
pel Casal dels Joves d’Algaida. A les Escoles. 

17.00 h. nascuts 2014 - 2011
18.00 h. nascuts 2010 - 2007
19.00 h. nascuts 2006 - 2003 

●● 20.00 h. Taller de perruqueria i estètica jove. Activitat gratuïta diri-
gida a joves majors de 10 anys (nascuts 2011). Inscripcions al cjalgai-
da@gmail.com. Heu d’indicar el nom del jove, la data de naixement, 
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un telèfon de contacte i el taller al qual s’inscriu. Places limitades. 
Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida amb la col·laboració dels 
alumnes del FPB Perruqueria i Estètica i CFGM Estètica i Bellesa de 
l’IES Llucmajor. A Plaça. 

●● 21.30 h. Concert a Plaça:

SMOLD BAND
formació musical sorgida dins de la Big Algaidarts Band i que cami-
na per les dreceres del rock. Components: Saxòfon alt: Joan Parets; 
saxòfon tenor: Dirk Diester; guitarra: Gonçal Prohens i Pep Fiol; baix: 
Pere Llabrés i bateria: Joan Miquel Riera. Acte gratuït organitzat per 
l’Ajuntament d’Algaida.  

DIVENDRES, 23 DE JULIOL
●● De 10.00 a 13.00 h. Recollida de les camisetes de Sant Jaume 2021. 

Recomanam que les reserveu amb antelació a través de les xarxes 
socials d’Algaida Jove: (Instagram: @algaidajove i Facebook: Algaida 
Jove). Preu de la camiseta: 8,00 €. Es vendran camisetes fins a final 
d'existències. Organitzat per Algaida Jove. A Plaça. 

●● 18.30 h. Sortida rodadora popular amb pares i fills. Volta de de-
vers 8 km amb MTB. El club Rodadors obsequiarà amb una camiseta 
tots els infants que hi participin. Inscripcions: contactau per What-
sApp al 609 206 392 abans de dia 16 de juliol per reservar plaça. Ac-
tivitat gratuïta organitzada pel club Rodadors. Concentració a Plaça.

●● 19.00 h. Inauguració de l’exposició:

ART OU VERD
Organitzada per l’Associació Ou Verd. Horaris de visita: els dies 24, 
25 i 26 de juliol, de 18.00 a 21.00 h. Al celler de Can Borràs, al carrer 
de la Victòria núm. 11 d’Algaida. 

●● 19.00 h. Tast de vins, pans i oli d’Algaida. Inscripcions prèvies a: 
Instagram: @algaidajove i a Facebook: Algaida Jove. Més informació 
a les xarxes socials d’Algaida Jove. Preu per persona: 10,00 €. Places 
limitades. Organitzat per Algaida Jove i Vins Can Majoral amb la col-
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laboració de l’Ajuntament d’Algaida. Al celler de Can Majoral (carreró 
des Campanar). 

●● 22.00 h. Concert de Sant Jaume de la Banda de Música d’Algaida:

 MÚSICA POP DELS ANYS 80
La Banda presenta un recorregut per la música pop espanyola dels 
anys 1980: Mecano, Duncan Dhu, Miguel Ríos, Miguel Bosé, Sabina… 
Dirigit per Andreu Julià Serra. Organitzat per l’Associació de la Banda 
de Música d’Algaida amb la col·laboració de l’Ajuntament. Activitat gra-
tuïta amb localitats limitades. A les Escoles. Entrada per sa Tanqueta.

DISSABTE, 24 DE JULIOL. 
REVETLA DE SANT JAUME

COMUNICAT D'ALGAIDA JOVE
Algaidines i algaidins!

Des d’Algaida Jove vos animam a posar-vos la camiseta de les Festes 
de Sant Jaume 2021 el dia de la Revetla.

També vos convidam a engalanar façanes, balcons, finestres, portals 
de ca vostra... amb alfabeguera i amb cintes dels colors dels Cossiers! 

Enguany, també, com any especial de celebració del 50è aniversari del 
CE Algaida, també vos proposam introduir el color blau que identifica 
el nostre club esportiu de futbol. 

Moltes gràcies i bones festes a tothom! 

Visca les festes de Sant Jaume i visca Algaida!

●● 19.30 h. Sortida i danses dels Cossiers. Pendent de les mesures de 
prevenció. 

Des de l'Ajuntament d’Algaida demanam que no aneu darrere el 
quadrat dels Cossiers. Recordau que encara hem de mantenir totes 
les pautes de prevenció.
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●● 22.30 h. Vetllada musical a les Escoles amb

ORQUESTRA CALYPSO
Organitzada per l'Ajuntament d'Algaida. Places limitades. Entrada 
per sa Tanqueta.

●● 00.00 h. Castell de focs artificials a càrrec de la pirotècnia Jordà de 
Lloret. A l’aparcament del costat de les Escoles. 

●● A continuació concert en format acústic dels grups:

CABOT
ANEGATS

Localitats limitades. Inscripcions prèvies a les Oficines Municipals de 
la Casa de la Vila, de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h o al te-
lèfon 971 12 53 35 fins divendres 16 de juliol. Activitat gratuïta or-
ganitzada per l’Ajuntament d’Algaida. A les Escoles. Entrada per sa 
Tanqueta.

DIUMENGE, 25 DE JULIOL. 
SANT JAUME

●● 11.00 h. Missa de festa cantada per l'Orfeó Castellitx. Benedicció 
del vitrall dedicat al Beat Ramon Llull per monsenyor Sebastià Tal-
tavull Anglada, Bisbe de Mallorca. Cabuda limitada.

●● 19.00 h. Animació Infantil a càrrec de MUSIC MEK. Activitat gratuï-
ta organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça. 

●● 19.30 h. Al camp de futbol es Porrassar, partit de futbol entre: 

CE ALGAIDA - UN POTENT EQUIP
Amb motiu de la commemoració del 50è aniversari de la fundació del 
Club Esportiu Algaida, al descans del partit es durà a terme un home-
natge als socis fundadors i a tots els presidents que el club ha tingut 
durant aquests 50 anys d'existència. 
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●● 22.00 h. Teatre. La companyia Comediants d’Algaida interpretarà

 els sainets:

Es prometatge d’Anton Chejov
Esperant es metge d'Aina Villalonga

 i el monòleg:
Històries de la Pura Mili de Tomàs Bosch

Entrada gratuïta. Localitats limitades. Act organitzat l’associació Co-
mediants d’Algaida amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. A 
les Escoles. Entrada per sa Tanqueta.

DILLUNS, 26 DE JULIOL. 
SANTA ANNETA

●● 10.00 h. Ludoteca mòbil. Activitat gratuïta dirigida a famílies amb 
infants a partir de 2 anys. Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. A 
Plaça i voltants. 

●● 20.00 h. Acte de lliurament del 28è Premi Santa Anneta. Cabuda 
limitada. Organitzat per Titoieta Ràdio. A l’auditori del casal Pere Ca-
pellà. 

●● 21.00 h. Concert a Plaça:

 .CAT
Un grup que en temps de pandèmia sorgeix per omplir escenaris amb 
cançons de rock en català. Activitat gratuïta organitzada per l’Ajunta-
ment d’Algaida.

●● 22.30 h. Concert a Plaça:

ME COLÉ 
Tribut a Mecano

Un viatge nostàlgic a través dels èxits del grup. Activitat gratuïta or-
ganitzada per l’Ajuntament. A Plaça. 
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els 29 socis fundadors del ce algaida a l'any 1971.
«Aquest grup de joves herois, constituïren el club, llogaren el terreny per fer-
hi el camp, cercaren coŀlaboracions aquí i allà per enllestir unes instaŀlacions 
dignes i ben aviat comptaren amb un nombre de fitxes suficient per competir 

a la segona regional del futbol balear.»
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CLUB ESPORTIU ALGAIDA, 
CINQUANTA ANYS MARCATS PEL BLAU I BLANC

(1971-2021)

Pere Fullana Puigserver

l’horabaixa de sant jaume de 
1971 simbolitza, en part, l’entrada 
d’Algaida a una certa modernitat. La 
inauguració del camp de futbol des 
Porrassar apareixia com un acte de 
compromís per part d’un grup de jo-
ves i d’adults joves —empresaris, bo-
tiguers, empleats qualificats, univer-
sitaris, joves jugadors, mestres, però 
també jornalers, camioners, cam-
brers i picapedrers…— que tenien en 
comú un somni. D’aquesta manera, 
comunitàriament sembraren un pro-
jecte sense el qual difícilment podrí-
em explicar globalment el municipi 
d’Algaida actual. Aquells 29 empre-
nedors van quedar immortalitzats 
des de l’inici com a Socis Fundadors. 
D’aquells 29, cinquanta anys després 
n’hi ha encara 22 de vius. Un bon mo-
ment per fer un sentit homenatge als 
set difunts: Miquel Amengual, An-
toni Barceló, Guillem Jaume, Josep 
Noguera, Miquel Oliver Mir, Joan 
Oliver i Joan Rafael. Aquest grup de 
joves herois, constituïren el club, llo-
garen el terreny per fer-hi el camp, 
cercaren coŀlaboracions aquí i allà per 
enllestir unes instaŀlacions dignes i 
ben aviat comptaren amb un nom-
bre de fitxes suficient per competir 
a la segona regional del futbol bale-

ar. Amb petits retocs, l’estructura de 
l’equip va ser la mateixa que es presen-
tà aquell dia de Sant Jaume, i poc des-
prés també es constituí un equip de 
categoria infantil, un equip que, pa-
radoxalment, competí amb una in-
dumentària diferent als colors blau i 
blanc de l’Algaida.

Cinquanta anys després, es Porras-
sar és una instal·lació municipal, la 
Junta directiva que gestiona el club i 
l’estructura de futbol base, futbol fe-
mení i un segon equip amateur, i una 
gran família de pares i de jugador re-
sulten la demostració evident de l’estat 
de salut de l’entitat i de la dimensió so-
cial i esportiva que ha assolit el Club 
Esportiu Algaida. Durant aquest llarg 
trajecte es palesa una línia de continu-
ïtat i de regularitat que han conver-
tit l’entitat en una de les associacions 
emblemàtiques de la identitat del mu-
nicipi i molt probablement una de les 
que més s’ha significat en la tasca d’in-
tegració de centenars de famílies que 
han elegit el municipi d’Algaida per 
viure. Moltes famílies joves han trobat 
en l’escola i en el Club una mediació 
idònia per compartir el components 
intangibles sobre la qual es fonamen-
ta la convivència i es construeixen els 
projectes de ciutadania local.
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El Club Esportiu Algaida segura-
ment s’entén millor si giram la mirada 
cap enrere, i tornam als anys setanta a 
Algaida. Ben aviat ens adonam del va-
lor simbòlic d’aquells anys i de l’ener-
gia que desprenia saber que constru-
íem finalment una certa societat del 
benestar. Es tractava d’una circums-
tància socialment, econòmicament i 
políticament portadora d’esperances 
i de grans anhels. Eren temps de can-
vi i de revolucions socials, tipificades 
en el Maig del 68, una circumstàn-
cia de gran protagonisme de la joven-
tut en el procés de transformació del 

món. De fet, feia uns anys que un grup 
de joves s’havia incorporat a l’Ajun-
tament d’Algaida, les elits locals amb 
més sensibilitat i dinamisme cultural i 
educatiu també havien renovat la fes-
ta de la Pau, un coŀlectiu considerable 
de joves estudiava batxiller com a re-
sultat d’anys de dedicació de l’Acadè-
mia, i ben aviat també es consolidari-
en noves i potents entitats culturals i 
ciutadanes, com ara l’Obra Cultural 
Balear, els Cossiers, Caçadors, Coope-
rativa agrícola, etc. Avui sabem que es 
posaven els fonaments d’un nova so-
cietat lliure i pròspera, utòpica i de-
mocràtica, igualitària i socialitzada al 
voltant de valors bàsics, tot plegat co-
incidint amb el boom turístic i l’explo-
sió del consumisme capitalista. Algai-
da necessitava respirar, curar de forma 
natural, incorporar valors de moder-
nitat i expressar en la seva convivèn-
cia que hi havia alguna cosa més que 
la vida nocturna a la bodega o com-
partir el joc furtiu i tot allò que ana-
va associat a la nit fosca del passat. El 
futur havia de ser en color, i els colors 
dels Cossiers i del Club Esportiu Al-
gaida aportaren lluminositat a anys 
de foscor i massa racons dominats per 
l’obscuritat.

La commemoració de les noces 
d’argent del Club primer (1971-1996) i 
ara de les noces d’or (1971-2021) potser 
fa que dividim la història del Club en 
dues gran etapes cronològiques. En re-
alitat sabem que no és així, però tam-

coberta del llibre
Història del futbol a Algaida

de Pere Fullana Puigserver i Joan Jo-
sep Pàez Rosselló (Col·lecció Pere Ca-

pellà, 4), publicació que edità l'any 1996  
l'Ajuntament d'Algaida per commemo-

rar el 25è aniversari del CE Algaida.
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poc no és fàcil compartimentar els di-
ferents moments que ha viscut el Club 
i, molt menys encara, coincidir amb 
les emocions i les experiències de cen-
tenars de jugadors, entrenadors, diri-
gents i aficionats que, entre tots, han 
construït aquesta icona que constitu-
eix el CE Algaida. 

Pel que fa a les principals etapes vis-
cudes pel CE Algaida, a partir de la 
publicació del llibre sobre els vint-i-
cinc anys d’història i la informació sis-
temàtica i puntual que podem seguir 

a Es Saig des del 1981, molt probable-
ment els més futbolers coincidirien en 
que l’entitat ha viscut com a mínim 
un moment fundacional molt potent 
i tres grans etapes. De les sensacions i 
de la circumstància inicial ja hi hem fet 
algunes referències. Així mateix, tam-
bé es recordarà l’any del Cinquantena-
ri, com la temporada afectada per la 
Covid-19, indubtablement la tempo-
rada més atípica que ha viscut el Club 
fins a dia d’avui.

Temps fundacional: els inicis
Les primeres temporades de com-

petició, sempre a la Segona Regional, 
van tenir un aire molt particular. Hi 
havia fam i set de futbol, i els afers 
de l’Algaida ocupaven bona part del 
temps de conversa de tot un poble, 
especialment per part de la població 
masculina, però també d’un petit 
grup de dones que durant cinquan-
ta anys ha seguit de manera lleial els 
partits de casa —com a Magdalenes 
aquestes tres o quatre dones han es-
tat sempre presents, també en els 
moments més terribles i més tràgics 
pel Club—. Al principi, el debat se 
concentrava damunt Plaça i als ca-
fès, tots els diumenges, d’una mane-
ra especial després dels partits, i més 
encara quan l’equip jugava a fora. El 
seguiment dels resultats i les classifi-

cacions, a través de la premsa escrita, 
esdevingueren una cita i una addic-
ció pròpia de gran part dels aficio-
nats. Els socis fundadors manejaven 
la roda de l’opinió pública, alguns 
d’amagat de ca seva fins i tot finan-
çaven despeses puntuals —pagaven 
viatges de jugadors i oferien primes 
per estimular l’equip, organitzaven 
sopars i festes, recordem que fins 
i tot s’arribaren a fer foguerons de 
Sant Honorat a es Porrassar. 

Eren temps màgics, un somni fet 
realitat, i ben aviat s’aconseguí l’ob-
jectiu de pujar de categoria. L’esforç 
coŀlectiu havia estat gegantí i s’asso-
liren alguns dels grans objectius ini-
cials. Algaida despertava a la moder-
nitat, es Porrassar ajudava a canviar 
l’imaginari dels algaidins i de Ma-
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llorca respecte a Algaida. Montuïri 
jugava a es Revolt, prop de la carrete-
ra, Algaida bastí el camp de futbol a 
un lloc amagat pels externs. Fins lla-
vors el nom d’Algaida anava associ-
at a un indret de carretera, i a partir 

dels setanta el futbol ajudà a enten-
dre Algaida d’una altra manera. Poc 
després es bastiria el velòdrom i du-
rant un temps, futbol i ciclisme situ-
aren Algaida en el mapa de l’esport 
insular.

Primera gran etapa: jugadors-socis fundadors
La primera generació, liderada 

pels jugadors-socis fundadors, ani-
mà el Club durant una quinzena 
d’anys. L’equip amateur, aconseguí 
fins i tot l’ascens a Regional Prefe-
rent per primer cop i comptava amb 
un planter de joves jugadors locals 
amb bons fonaments futbolístics, 
però no eren temps massa favorables 
per estabilitzar el futbol base, amb 
una pedrera consistent i nombrosa, 
entre d’altres causes perquè la demo-
grafia del municipi era relativament 
baixa, atès que durant les dècades 
de 1960 i 1970 moltes famílies joves 
d’origen algaidí s’havien establert a 
Palma per motius professionals.

El futbol a Algaida és una ex-
pressió de la sociologia municipal 
del començament dels setanta. Un 
municipi que llavors rondava al vol-
tant de tres mil habitants i més avi-

at a la baixa, la qual cosa dificulta-
va la confecció d’equips de futbol 
base, i molt més que aquests tingues-
sin continuïtat. El manteniment de 
la instal·lació esportiva anava a càr-
rec dels mateixos socis fundadors, 
amb el suport d’un servei de bar du-
rant els partits i entrenaments. Ima-
ginau per uns instants el que supo-
sava entrenar les nits d’hivern amb 
una mínima iŀluminació, fang i amb 
una precarietat de materials evident. 
Els socis fundadors, els socis honora-
ris i els socis sumaven un coŀlectiu de 
centenars d’algaidins i formaren una 
xarxa de complicitats que ha perdurat 
fins avui. Conformar un planter es-
devenia el gran repte de cada tempo-
rada, però sempre s’obrava el miracle 
de trobar familiars, amics o soldats 
d’aviació per acabar de completar el 
nombre imprescindible de fitxes.

Segona etapa: temps d’alts i baixos
Amb la retirada sistemàtica dels 

jugadors-socis fundadors i la crea-
ció de l’equip de veterans, l’estruc-

tura del Club se’n ressentí, tot i que 
molts d’aquells acabaren presidint el 
Club, fent part de la junta directiva 
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o coŀlaborant-hi. Durant les dècades 
dels vuitanta i dels noranta del segle 
xx, la història esportiva i social del 
Club és força desigual. Durant els 
anys vuitanta es feren les primeres 

reformes al terreny de joc, es basti-
ren vestidors nous amb una tribuna i 
s'instal·là un nou enllumenat, nove-
tats i millores que van permetre fer 
un pas de qualitat a l’entitat. En gran 

A dalt: equip del ce algaida que diumenge dia 25 de juliol de 1971, diada de 
Sant Jaume, inaugurà el camp es Porrassar. Fotografia de Joan Balaguer Mulet. A baix: 

imatge de part de l'equip que diumenge dia 25 de juliol de 2o21 jugarà el par-
tit del cinquantanari. Cinquanta anys exactes separaran les dues fotografies. Foto-

grafia de baix feta per Francisco Ruíz Franco al camp de futbol de Son Verí.
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mesura darrera aquelles millores en-
cara hi havia els socis fundadors, 
però hi entrà de ple l’Ajuntament 
d’Algaida, consolidat institucional-
ment i amb suport de la Comunitat 
Autònoma, creada el 1983. Els ter-
renys del camp de futbol i de l’en-
torn van ser adquirits per l’Ajun-
tament, entre d’altres coses perquè 
aquest era un dels grans objectius 
dels socis fundadors i de tot l’entorn 
del Club.

Des de la municipalització de les 
instaŀlacions, el Club Esportiu Al-
gaida s’ha sentit emparat per l’Ajun-
tament, i en paraŀlel també ha assu-
mit un rol social i de servei públic 
que per ventura no havia pogut de-
senvolupar fins llavors. Ja al final 
dels vuitanta l’estructura del Club 
s’estabilitzà amb una sèrie de presi-
dents que de forma ininterrompuda 
van gestionar els alts i baixos emoci-
onals, esportius i socials de l’entitat.

Tercera etapa: el Club del segle XXI
Al començament del segle xxi, 

l’equip amateur passava per una 
bona situació esportiva. Havia acon-
seguit l’ascens a Regional Preferent 
i reunia un coŀlectiu de jugadors jo-

ves, formats a les categories inferiors 
del Club, i un equip tècnic també 
jove, amb una directiva amb men-
talitat guanyadora. L’Ajuntament 
d’Algaida i el CE Algaida van enge-

equip femení del ce algaida que la temporada 2011-2012 
fou campió de Lliga, de la Copa Federació i aconseguiren el darrer ascens 

a la Lliga Autonòmica. Un dels nombrosos exemples de «projecte de Club socialment 
inclusiu i esportivament guanyador.» Fotografia de Guillem Vanrell Tomàs.
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gar el projecte de Club socialment 
inclusiu i esportivament guanyador, 
però sempre imaginant que tot allò 
que parlava de futbol havia de ser 
educatiu i constructiu. 

Convertir es Porrassar en una 
instal·lació esportiva moderna, amb 
gespa artificial i un entorn esportiu 
de qualitat significà l’entrada defini-
tiva a la pràctica esportiva de l’entitat. 
Feia relativament poc que s’havia in-
augurat el pavelló d’esports, i encara 
se sumaria la construcció de les pisci-
nes municipals i l’àrea esportiva que 
l’envolta. En aquest sentit, el CE Al-
gaida iniciava una trajecte nou, amb 
expectatives i horitzons renovats. 

El somni competitiu del primer 
equip patí una certa crisi al cap de 
poc temps; emergí un equip feme-
ní de primeríssim nivell que, a més, 
després de vàries temporades molt 
competitives, assolí l’ascens a catego-
ria nacional; i mica en mica el Club 
anà apostant pel futbol base i per fer 
del Club un dels eixos de sociabilitat 
del municipi. Ajuntament d’Algaida, 
Col·legi Públic Pare Bartomeu Pou, 
CE Algaida i altres entitats van anar 
trobant la manera de fer xarxa; i en el 
cas del CE Pina, la manera de gene-
rar una confrontació esportiva salu-
dable. Durant moltes temporades el 
Club mantenia un equip amateur i 
un o dos equips de futbol base, sen-
se continuïtat; cinquanta anys des-
prés, compta amb dos equips ama-

teurs masculins i un femení, i dotze 
equips de futbol base. Parcialment, 
això és possible perquè el padró mu-
nicipal ha passat dels tres mil habi-
tants el 1970 a prop de sis mil el 2021.

Bernat Verger, president i soci fun-
dador del Club, assegura que els ini-
cis van ser complicats, però que vist 
en perspectiva el futbol ha estat un 
dels grans espais de diàleg i de par-
ticipació de gent molt diversa, una 
ciutadania que els setanta encara es 
manifestava especialment reservada 
i desconfiada. Ara, cinquanta anys 
després, l’actual president de l’enti-
tat, Antoni Mudoy, ben bé podríem 
manifestar que representa el canvi 
que, a foc lent, ha anat transformant 
la societat algaidina. Antoni Mu-
doy, fill de soci fundador, tenia vuit 
mesos quan s’inaugurà el camp de 
futbol. El seu pare és un dels grans 
referents de la fundació del club, ju-
gador, jugador-entrenador, capità, 
directiu, animador de l’equip veterà, 
sempre compromès amb tot allò que 
era futbol a Algaida. Antoni Mudoy, 
fill, ha viscut el futbol a casa, ha es-
tat jugador, és pare de jugador i actu-
alment porta la torxa de la respon-
sabilitat i del servei. Amb cinquanta 
anys presideix el Club l’any del cin-
quantenari. Els déus olímpics o de 
l’esport han fet possible que aques-
ta casualitat també sigui la gran me-
tàfora d’allò que representa actual-
ment el futbol a Algaida. 
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COMUNICAT DE L’AJUNTAMENT D’ALGAIDA
DIRECTORI COMERCIAL D'ALGAIDA, PINA I RANDA

Amb el programa de les Festes de Sant Jaume 2021 tenim el gust de 
fer-vos arribar el Directori comercial d’Algaida, Pina i Randa. Es trac-
ta d’una guia comercial, amb els telèfons i les adreces de contacte de 
les empreses i comerços del Municipi, que ha editat en paper l’Ajunta-
ment d’Algaida amb el suport del Departament de Promoció Econòmi-
ca i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.

Tant per a les empreses i comerços com per a tots els ciutadans, aques-
ta publicació és gratuïta i serà repartida pels domicilis dels tres pobles 
i a les bústies dels residents de fora vila. Així mateix, també la podreu 
trobar a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila i a la Biblioteca 
Municipal i, en versió electrònica i en format PDF, al web de l’Ajunta-
ment d’Algaida.

Amb aquest Directori, des de l’Ajuntament d’Algaida volem reivindicar 
una vegada més els comerços i empreses d’Algaida, Pina i Randa i ofe-
rir-vos una eina pràctica per a tenir-los més a prop, agrupats per àm-
bits temàtics i amb una completa informació de contacte (adreces pos-
tals i electròniques, telèfons, xarxes socials i webs comercials). 

Vos convidam a fer-lo servir: que el Directori sigui el primer recurs 
a l’hora de cercar i trobar els professionals que necessitam, a l’hora 
de contactar amb un comerç o amb una empresa. Així, tots hi sortim 
guanyant.

ajuntament d'algaida



Continua a la contracoberta >>>>>

BENESTAR SOCIAL
ASSISTÈNCIA SOCIAL: 971 66 57 10

CENTRE DE DIA D’ALGAIDA: 971 12 56 56

CULTURA
ARXIU MUNICIPAL: 971 66 56 79 -  
biblioteca@ajalgaida.net

AUDITORI DEL CASAL PERE CAPELLÀ:  
971 66 56 79 - biblioteca@ajalgaida.net

BIBLIOTECA MUNICIPAL: 
971 66 56 79 - biblioteca@ajalgaida.net

ESPAI D’ART SA PEIXATERIA: 
971 66 56 79 - biblioteca@ajalgaida.net

SALA D’EXPOSICIONS 
DEL CASAL PERE CAPELLÀ:  
971 66 56 79 - biblioteca@ajalgaida.net

TITOIETA RÀDIO, EMISSORA MUNICI-
PAL 107.7 FM: 
971 12 53 81

EDUCACIÓ
CEIP PARE B. POU : 971 66 53 48

ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL 
(CEIP. PARE B. POU): 971 66 53 48

ESCOLA MUNICIPAL D’INFANTS 
FLOR DE MURTA: 971 66 58 20

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
D’ALGAIDA (CASAL DE MÚSICA): 
971 59 58 84 - emma@ajalgaida.net

ESPORTS
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL 
ES PORRASSAR: 971 12 56 78

PAVELLÓ MUNICIPAL ANDREU TROBAT: 
971 66 52 63

PISCINES MUNICIPALS: 971 12 57 71

JOVENTUT
CASAL DELS JOVES: 971 66 80 66 
casaldelsjoves@ajalgaida.net

TELÈFONS D’INTERÈS

OFICINES MUNICIPALS 
DE LA CASA DE LA VILA
C/ del Rei, 6. 07210 Algaida

TELÈFON
971 12 53 35

ADREÇA ELECTRÒNICA
ajuntament@ajalgaida.net

PÀGINA WEB
www.ajalgaida.net

URGÈNCIES
TELÈFON D’EMERGÈNCIES: 112

BOMBERS: 085

GUÀRDIA CIVIL (URGÈNCIES): 062

POLICIA LOCAL D’ALGAIDA
639 681 170 - 971 12 50 76
GUÀRDIA CIVIL D’ALGAIDA
971 66 51 05
IB-SALUT (URGÈNCIES): 061

PAC DE LLUCMAJOR (URGÈNCIES)
971 66 14 11

PROTECCIÓ CIVIL D’ALGAIDA
971 66 50 86



SANITAT
UNITAT SANITÀRIA D’ALGAIDA 
(ADMINISTRACIÓ): 971 12 52 19

UNITAT SANITÀRIA D’ALGAIDA 
(CITA PRÈVIA): 902 079 079

UNITA SANITÀRIA DE PINA: 971 12 54 78

UNITAT SANITÀRIA DE RANDA: 
971 66 92 51

SERVEIS FUNERARIS 
MUNICIPALS

FUNERÀRIA LLAR D’ESTELS: 
659 140 296 (Servei d’urgència 24h).

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA 
D’ALGAIDA: afalgaida@afalgaida.cat

ALGAIDA SOLIDARI: 
971 66 50 40 - 971 12 51 66 
jeroniamaria@yahoo.es

AMPA CEIP PARE B. POU: 
ampa.pare.bartomeu.pou@gmail.com

ASSOCIACIÓ ALGAIDA JOVE: 
algaidajove@gmail.com

ASSOCIACIÓ ALGAIDARTS: 
algaidarts@gmail.com

ASSOCIACIÓ 
DE LA BANDA DE MÚSICA D’ALGAIDA: 
679 012 240 
bandamusicaalgaida@gmail.com

ASSOCIACIÓ COF PINA: cofpina@gmail.com

ASSOCIACIÓ ORFEÓ CASTELLITX: 
bernatsureda56@gmail.com

ASSOCIACIÓ 
CULTURA GASTRONÒMICA: 
associacioculturagastronomica@gmail.com

ASSOCIACIÓ D’ARTESANIA 
D’ALGAIDA, PINA I RANDA: 
686 83 32 94 
associacioartesania.apr@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I EMPRESA 
D’ALGAIDA, PINA I RANDA: 
acemunicipialgaida@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS: 
971 12 50 64

CENTRE CULTURAL D’ALGAIDA. 
TITOIETA RÀDIO: 
971 12 53 81 
radio@titoieta.cat

CLUB BALEAR DE RECORRIDOS DE CAZA: 
617 30 22 53 
tirosplatosbalear@hotmail.com

CLUB D’ESCACS DIMONIS D’ALGAIDA: 
680 619 980 
jaumejuanbonnin@gmail.com

CLUB ESPORTIU ALGAIDA: 
cealgaida@gmail.com - www.cealgaida.com

COL·LECTIU COSSIERS D’ALGAIDA: 
cossiersdalgaida@gmail.com

COMEDIANTS D’ALGAIDA. TEATRE: 
680 619 980 - jaumejuanbonnin@gmail.com

OBRA CULTURAL BALEAR. ES SAIG: 
971 66 50 40 - 971 12 53 08 
essaig@premsaforana.cat

PARRÒQUIA D'ALGAIDA: 
626 462 092 - 618 373 810

SOCIETAT DE CAÇADORS D’ALGAIDA: 
626 039 641

TROTADORS D’ALGAIDA: 659 022 849 
trotadorsdalgaida@gmail.com

CONTACTES 
DE LES ENTITATS DEL MUNICIPI
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