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SALUTACIÓ

Benvolgudes algaidines,
Benvolgut algaidins,

És un honor i un privilegi, en nom 
de la Corporació, saludar i donar 
els molts d’anys a totes les algai-
dines i a tots els algaidins. Just fa 
uns dies que hem encetat una nova 
legislatura i, per a mi, representa 
una gran satisfacció poder desit-
jar-vos com a batlessa, tal com 
he fet els darrers quatre anys, 
unes bones festes de Sant Jaume.

Com deia abans, hem iniciat un nou 
mandat, i per poder seguir fent 
feina per a aconseguir un munici-
pi millor, com equip de govern hem 
començat una nova etapa durant 
la qual dos grups polítics compar-
tirem full de ruta. El nou equip de 
govern està format per un con-
junt de persones que tenim un ob-
jectiu comú: fer feina de manera 
conjunta i sumar complicitats i 
capacitats pel bé dels ciutadans 
per, d’aquesta manera,  continu-
ar transformant el nostre poble 
perquè esdevingui, encara més, un 
municipi sostenible, solidari, igua-
litari i de progrés amb la parti-
cipació i la implicació de tothom.

I des d’aquesta complicitat desit-
jam que aquests siguin uns dies de 
festa durant els quals tots ple-
gats ens mostrem com som com 
a poble i, a la vegada, també po-
sem de manifest el nostre patri-
moni cultural i humà en el sentit 
més ample.

També vull aprofitar aquesta sa-
lutació per agrair la feina feta 
als regidors i regidores que du-
rant els darrers quatre anys han 
format part del Consistori i, tam-
bé, donar la benvinguda als nous, 
als quals desitj sort i empen-
ta per dur endavant aquesta nova 
tasca.

Les festes de Sant Jaume són uns 
dies que ens fan viure moments 
d’alegria i de diversió. Tots sortim 
al carrer per a gaudir, amb la com-
panyia de la família, dels amics i 
veïns, de tot un gruix d’activitats 
que, des dels més petits fins als 
més grans fruïm amb il·lusió i ale-
gria. Però no podem deixar de te-
nir un record i unes paraules per 



3

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 
AL MUNICIPI D’ALGAIDA
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(Font INE i IBESTAT)

tots aquells veïns que ens han dei-
xat o per tots els que per diversos 
motius no les poden gaudir. Desig 
que l’esperit de les nostres festes 
d’estiu els ajudi a superar aquests 
moments i que puguin refer-se de 
les adversitats.

En nom meu i en nom de tota la 
Corporació Municipal vull agrair i 
donar les gràcies a totes les per-
sones, entitats i associacions so-
cials, culturals i esportives i per-
sonal de l’Ajuntament que amb 

dedicació i esforç fan possible 
que els actes organitzats es pu-
guin dur a terme i siguin diversos i 
oberts a tothom. 

Amb el desig que pugueu gaudir de 
les Festes de Sant Jaume amb sa-
lut i alegria, rebeu una salutació 
ben cordial de la vostra batlessa. 

Molts d’anys! 

Maria Antònia Mulet Vich
Batlessa d’Algaida 
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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, mobilitat 

sostenible i accessibilitat 
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. Antoni Rigo Company

presidenta de la com. de gent gran, promoció de la salut i salut pública
Sra. Catalina Pastor Ramis 

batle de pina i batle de randa 
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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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

 ►  TELÈFON D’EMERGÈNCIES: 112

 ►  BOMBERS: 085

 ►  GUÀRDIA CIVIL (URGÈNCIES): 
062

 ►  POLICIA LOCAL D’ALGAIDA: 
971 12 50 76 - 639 681 170

 ►  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

URGÈNCIES

 ■ ASSISTÈNCIA SOCIAL:  971 66 57 10

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

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

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

 ■ CENTRE DE DIA D’ALGAIDA:  
971 12 56 56

 ■ 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

 ■ PAVELLÓ MUNICIPAL 
ANDREU TROBAT:  971 66 52 63
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CONTACTES DE LES ENTITATS 
SOCIOCULTURALS I ESPORTIVES
 ■ 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 FAMÍLIES PANXES 
ROGES: afpaxesroges@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

 ■ PISCINES MUNICIPALS:   971 12 57 71

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

 ■  UNITAT SANITÀRIA D’ALGAIDA  

(AD MINISTRACIÓ):  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

 ■ 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
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FIRES, FESTES I MERCATS
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.

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.

Mercat de PAM a PAM: Segon dissabte 
de cada mes.

DADES D’INTERÈS DEL MUNICIPI D’ALGAIDA
Extensió del terme municipal: 87,61 km2

Orografia: 
Puig de Randa: 547 m               Pina (plaça): 155 m
Algaida (plaça): 192 m               Randa (font): 305 m

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

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

 ■ JUNTA LOCAL D’ AECC D’ALGAIDA, 
PINA I RANDA: algaida@aecc.es

 ■ MERDUFAIS DE PINA: 
merdufaispina@gmail.com

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

 ■ SOCIETAT DE CAÇADORS D’ALGAIDA: 
626 039 641

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

TRÀNSIT
Divendres, 19 de juliol: Amb motiu de la preparació del Sopar a la Fresca, sa Pla-
ça i els carrers de s’Aigua, des Cavallers, de Sant Joan, Migdia, del Rei, del Bis-
be, des Sitjar i Mesquida romandran tancats al trànsit rodat a partir de les 
11.00 h.

Dimecres, 24 de juliol, Revetla de Sant Jaume: Amb motiu del quadrat dels Cos-
siers, sa Plaça i els carrers de s’Aigua, des Cavallers, del Pare Bartomeu Pou, de 
Sant Joan, Migdia, del Rei, del Bisbe, des Sitjar i Mesquida romandran tancats al 
trànsit rodat a partir de les 18.00 h. 

Dijous, 25 de juliol, Sant Jaume: De les 13.00 h a les 09.00 h de l’endemà, el car-
rer des Sitjar estarà tancat al trànsit rodat i no s’hi podrà aparcar amb motiu 
del muntatge de l’escenari de la representació teatral. A partir de les 18.00 h, 
sa Plaça i els carrers de s’Aigua, des Cavallers, de Sant Joan, Migdia, del Rei, del 
Bisbe, Mesquida i des Sitjar romandran tancats al trànsit rodat.

Divendres, 26 de juliol, Santa Anneta: Amb motiu de la celebració del Gran Pre-
mi Ciclista Algaida, a partir de les 12.00 h, estarà PROHIBIT estacionar vehi-
cles, als següents carrers del recorregut: Sa Plaça i carrers de s’Aigua, des Ca-
vallers, d’Antoni Maura, de Joan Alcover, del Metge Verger i de la Ribera. Així 
mateix, els esmentats carrers estaran tancats al trànsit rodat a partir de les 
15.00 h, juntament amb el carrer del Pare B. Pou, de Sant Joan, Migdia, del Rei, 
del Bisbe, Mesquida i des Sitjar .

TRASLLAT DEL MERCAT SETMANAL
Amb motiu de la preparació del Sopar a la Fresca, divendres dia 19 de juliol, el 
tradicional mercat setmanal d’Algaida se celebrarà al carrer de sa Serradora.

BANYS PÚBLICS
Durant les Festes de Sant Jaume, hi haurà un servei de banys públics situats al 
carrer del Pare B. Pou.
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SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS 
Durant les Festes de Sant Jaume, de dimecres dia 17 a divendres dia 26 de juliol, 
amb la finalitat d’evitar males olors i molèsties al veïnat, us pregam que tra-
gueu el fems a partir de les 22.00 h. 

Aprofitam, també, per recordar-vos que des del passat mes de juny es duu a 
terme la recollida d’oli vegetal porta a porta per a reciclar-lo.

L’oli vegetal (qualsevol: oliva, girasol, soja, de llaunes de conserva…) s’ha de 
treure dins d’una botella de plàstic ben tapada.

Es recull tots els dimarts al matí, amb el vidre.

Trobareu més informació a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila.

SOPAR A LA FRESCA 
1. Per participar en el sopar a la fresca és imprescindible fer la reserva de la 

taula a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila de dimecres dia 10 a di-
marts dia 16 de juliol.

2. Recollida del tiquet amb el número de la taula i el número de comensals: Di-
vendres dia 19 de juliol, de les 9.00 a les 14.00 h, a les Oficines municipals de 
la Casa de la Vila.

3. El dia del sopar, divendres 19 de juliol, heu de consultar el plànol amb la si-
tuació i numeració de les taules que estarà situat al cantó de la portassa de 
la rectoria, a la bocana del carrer del Rei.

4. En haver sopat, l’Ajuntament convida a gelat. Podeu passar a recollir-lo, amb 
el tiquet de la taula, a davant la portassa de la rectoria, al carrer del Rei.

5. Tothom que ho vulgui, pot participar al PREMI ESPECIAL a la taula millor 
decorada.

6. Us demaman la col·laboració de tothom per, en haver acabat de sopar, fer la 
recollida selectiva dels fems.

a) A damunt les taules trobareu sacs de fems per fer la neteja de la taula.

b) Us pregam que, després, els dipositeu dins dels contenidors de recollida 
selectiva que hi haurà als voltants de Plaça.
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BASES DEL CONCURS 
DE PLAY  -BACK

CAMPANYA DE REDUCCIÓ DE DEIXALLES

Zero (residus) 
Zero (contaminació)

Amb la finalitat d’eliminar definitivament les deixalles de plàstic al 
Sopar a la Fresca, l’Ajuntament d’Algaida us prega que no faceu servir 
plats, coberts i tassons d’un sol ús, i que utilitzeu vaixelles de materials 
orgànics reciclables o vaixelles que es puguin usar més d’una vegada. 

Així mateix, amb el mateix objectiu de reduir els residus, us feim a 
saber que no es posaran estovalles de paper a les taules. Per aquest 
motiu, us pregam que cada taula porti estovalles reutilitzables.

INSCRIPCIONS
1. Les actuacions tendran lloc per rigorós ordre d’inscripció.

2. En el moment de la inscripció, heu de facilitar:
a) El nom de l’equip
b) El nom, llinatges, número de telèfon i correu electrònic d’un portaveu
c) El nom, llinatges i data de naixement de tots els participants

ATENCIÓ: A l’hora de formalitzar la inscripció heu d’entregar 1 CD no retornable 
o un USB dins d’un sobre on NOMÉS hi hagi enregistrat el tema que s’interpreta-
rà. Tant el CD com l’USB han de complir obligatòriament els següents requisits:
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a) El tema ha d’estar enregistrat en format mp3. No s’acceptarà cap altre 
tipus de format.

b) Tant el CD com el sobre que conté l’USB ha d’estar correctament identi-
ficat amb el nom del grup que interpretarà el play-back i el títol de la 
cançó.

c) La duració del tema musical no pot superar, en cap cas, els 3 minuts. Si el 
tema ultrapassa els 3 minuts, quedarà automàticament desqualificat i no 
podrà participar al concurs de Play-Back.

d) És responsabilitat de cada grup comprovar que el tema que s’interpreta-
rà pugui ser reproduït per un lector de CD.

3. Inscripcions: de dilluns dia 8 a dilluns dia 15 de juliol, de les 9.00 a les 14.00 h, 
a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila d’Algaida.

4. Cap grup es considerarà inscrit si no presenta tota la documentació que es 
demana, inclòs l’arxiu informàtic (CD o USB) amb el tema que s’interpretarà.

Més informació al telèfon: 971 12 53 35 (Oficines municipals) 
o al 971 66 56 79 (Biblioteca municipal)

PARTICIPANTS, GRUPS I CATEGORIES
5. Els participants han de tenir 6 anys o més.

6. Els grups participants han d’estar formats per un mínim de dues persones. No 
hi ha màxim.

7. Categories.

* Primera categoria: De 6 a 11 anys (persones nascudes entre l’any 2013 i 
2008, ambdós inclosos).

* Segona categoria: De 12 a 17 anys (persones nascudes entre l’any 2007 i 
2002, ambdós inclosos).

* Tercera categoria: A partir de 18 anys (persones nascudes l’any 2001 i 
anteriors).

8. Si un grup compta amb components que, per edat, estan inclosos en categori-
es diferents, aquest grup participarà a la categoria que tengui més membres.
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© Ajuntament d’Algaida
C/ del Rei, 6. 07210 Algaida (Illes Balears)
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COBERTA
Llucia Santa Cruz Ramis 

DISSENY I MAQUETACIÓ
Bartomeu Sales Mascaró

IMPRESSIÓ
Impremta Moderna, Llucmajor

D.L.: PM 939-2019

PREMIS
9. En la primera categoria i segona categoria hi haurà un premi comunitari, el ma-

teix per a tots els participants (un sopar).

10. Es premiaran els tres millors grups de la tercera categoria de la següent 
manera:

200 € (1r classificat)
150 € (2n classificat)
100 € (3r classificat)

11. S’estableix un premi especial a la taula més animada i millor ambientada.

12. L’organització no es responsabilitza dels accidents o anomalies en què hagin 
pogut incórrer els participants.

13. Les decisions de l’organització seran inapel·lables.

14. La inscripció implica l’acceptació d’aquestes bases.

ATENCIÓ, MOLT IMPORTANT:
Dijous dia 18, a les 16.00 h, hi haurà una reunió informativa amb tots els parti-
cipants (o representants dels participants) al Casal dels Joves. 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 relacio-
nades amb el Concurs de Play-Back.
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DIMECRES, 17 DE JULIOL 
De les 12.00 a les 13.00 h. Taller de Caparrots per a infants. Ins-

cripcions a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila 
d’Algaida fins dimarts dia 16 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 i no cal que venguin acompa-
nyats. Activitat gratuïta organitzada pel Casal dels Jo-
ves d’Algaida. Al Casal dels Joves. 

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’Al-
gaida. Concentració a davant la Casa de la Vila. Acte or-
ganitzat per l’Ajuntament d’Algaida. 

20.30 h. I Volei Platja Nocturn Infantil 4x4. Activitat gratuï-
ta dirigida a infants i joves menors de 14 anys (nascuts 
2005 inclòs). Inscripcions a les Oficines Municipals de la 
Casa de la Vila d’Algaida fins dimarts dia 16 de juliol a les 
14.00 h. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida i Algai-
da Volei Club. A les Escoles. Places limitades.

21.00 h. Presentació de la campanya Comença amb un Bon Dia a 
càrrec de Josep de Luís, president de l’Obra Cultural Ba-
lear. Presentació del llibre L’ensaïmada: l’espiral del 
plaer (El Gall Editor) de Tomàs Vibot, a càrrec del perio-
dista Joan Carles Palos. En finalitzar l’acte, l’Obra Cultu-
ral Balear convidarà als assistents a degustar les ensaï-
mades llises de Can Salem. Organitzades per la Delegació 
d’Algaida de l’OCB. A la placeta de l’església. 



15III

DIJOUS, 18 DE JULIOL
17.00 h. III Torneig Sant Jaume de Truc partides ràpides a 

la placeta de l’església. Inscripcions, fins dia 16 de 
juliol, a Miquel Munar 609 045 225 o al restaurant 
Es Repic 971 125 856. Places limitades. Programes 
a part. 

18.30 h. Reunió informativa amb un representant de cada 
grup que participen del Play-back. L’assistència és 
imprescindible per a poder actuar. En aquesta reu-
nió es facilitarà als concursants l’ordre d’actuació 
i tota una altra sèrie d’informacions relacionades 
amb el Concurs. Al Casal dels Joves.

20.00 h IV Volei Platja Nocturn 2 X 2. Activitat gratuïta di-
rigida a joves i adults majors de 15 anys (nascuts 
2004 inclòs). Hi haurà servei de bar i entrepans. 
Inscripcions a les Oficines Municipals de la Casa de 
la Vila d’Algaida fins dimarts dia 16 de juliol a les 
14.00 h. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida, 
Algaida Volei Club i Algaida Jove. Places limitades. 
A les Escoles.  

22.00 h. Ballada popular a Plaça. Amb l’actuació de ROADA. 
Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida.
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DIVENDRES, 19 DE JULIOL
De 10.00 h a 13.00 h. Durant el tradicional mercat del diven-

dres, venda i recollida de les camisetes de les Festes de 
Sant Jaume. Organitzada per Algaida Jove. Al carrer de 
sa Serradora.

21.00 h. Sopar a la fresca. Tradicional sopar popular damunt Pla-
ça. L’Ajuntament convidarà a gelat. Per a participar en el 
sopar a la fresca, consultau les pàgines d’Informacions 
importants.

22.30 h. XVIII Gran concurs de Play-Back. A les pàgines d’Infor-
macions importants d’aquest programa trobareu les ba-
ses completes per a participar-hi. Organitzat pel Casal 
dels Joves d’Algaida. A Plaça. 

DISSABTE, 20 DE JULIOL
D’11.00 a 13.00 h. Programa especial Festes de Sant Jaume 2019 a 

Titoieta Ràdio. El podeu escoltar al 107.7 de la FM i a tra-
vés d’Internet a www.titoieta.cat. 

18.00 h. II Gimcana Jove. Activitat gratuïta dirigida a joves ma-
jors de 16 anys (nascuts 2003 inclòs). Hi haurà servei de 
bar amb begudes, menjar, bon ambient i moltes rialles. 
Més informació al Facebook d’Algaida Jove. Inscripcions a 
algaidajove@gmail.com abans de dijous, 18 de juliol. 

A partir de les 19.30 h. Inauguració de les exposicions:

Exposició d’olis i aquarel·les. A càrrec de Maria Tous i Carles 
Marieges. Organitzada per la Delegació d’Algaida de 
l’Obra Cultural Balear. Al local social de la Dele-
gació, al carrer del Laberint.



17

Exposició de pintura. Alumnes de Joana Roig. A càrrec de Ca-
talina Antich, Catalina Fiol, Susana Molina, Catali-
na Puigserver, Maria Ramis, Coloma Sastre, Maria 
Rosa Serrat i Margalida Tomàs. A la rectoria d’Al-
gaida. 

Exposició de pintura. A càrrec de Maria Antònia Gomila Fulla-
na. Romandrà oberta fins dia 26 de juliol, de 19.00 a 
22.00 h. Al carrer de Sant Joan, núm. 9. 

Verano Azul. Exposició d’art a càrrec d’Eugenia Mihalska. Ro-
mandrà oberta fins dia 26 de juliol, de 18.30 a 20.30 
h. Al pati de la rectoria. 

Popland. Exposició de pintura a càrrec de Llorenç Garrit. Ro-
mandrà oberta fins dia 26 de juliol. Al primer pis de 
la Casa de la Vila. 

23.30 h. X Aniversari Dissabte de Gramola. Vine a passar un bon 
vespre amb nosaltres.

Lost Time Music – Febre de Ball
Organitzat per Lost Time Music – Febre de Ball i l’Ajuntament 

d’Algaida. A Plaça. 
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DIUMENGE, 21 DE JULIOL
10.30 h. XXVI Torneig d’escacs Sant Jaume. A la sala polivalent des 

Porrassar.

19.00 h. Missa i, seguidament, a la placeta de l’església, Homenat-
ge als nostres majors. Hi estan convidades totes les per-
sones que enguany fan 80 anys o ja els han fet. Organit-
zat per l’Ajuntament d’Algaida. 

19.00 h. II Concurs de menjar síndria. Activitat gratuïta oberta a 
tothom. Inscripcions a les Oficines Municipals de la Casa 
de la Vila d’Algaida fins divendres dia 19 de juliol, a les 
14.00 h. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida i Algai-
da Jove. A Plaça. 

21.00 h. II Vetlada musical solidària AECC, amb l’actuació de Mar-
ga Pocoví i Biel Tous i Big Algaidarts Band. Preu: 6,00 € 
(gelat, ensaïmada o coca i sorteig). Venda anticipada: po-
deu contactar amb qualsevol dels membres de la Junta 
Local d’Algaida, Pina i Randa, V5 Arquitectes, Perruque-
ria Masiana, Ca na Maria Apol·lònia i a les Oficines Munici-
pals de la Casa de la Vila. 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. 
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DILLUNS, 22 DE JULIOL
De 18.00 h a 20.00 h. Venda i recollida de les camisetes de les Festes. 

Organitzada per Algaida Jove. Al Casal dels Joves.

18.00 h. Excursió familiar amb bicicleta pel poble. Concentració a Plaça 
i arribada a les Piscines municipals. En acabar l’excursió, l’Ajun-
tament d’Algaida convidarà els participants a un gelat o a un re-
fresc. Recorregut adaptat per a infants a partir de 3 anys. Orga-
nitzada pel Casal dels Joves d’Algaida. 

A continuació: Un capficó refrescant a les Piscines municipals. Entra-
da lliure per a tothom. Organitzat per Algàlia Sport amb col-
laboració de l’Ajuntament d’Algaida. 

20.00 h. VII Torneig de Futbet 5 (Familiar). Posam valor a l’esport. Ac-
tivitat gratuïta. Organitzada pel Casal dels Joves d’Algaida i 
el CE Algaida. Els equips han d’estar formats per 3 menors de 
18 anys i 2 majors de 18 anys que siguin família. Inscripcions a 
les Oficines Municipals de la Casa de la Vila d’Algaida fins di-
vendres dia 19 de juliol a les 14.00 h. Al pavelló municipal An-
dreu Trobat. 

20.00 h. Trobada ball en línia. Organitzada per l’Associació de Gent Gran 
d’Algaida, Pina i Randa i l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.

DIMARTS, 23 DE JULIOL
De 18.00 h a 20.00 h. Venda i recollida de les camisetes de les Festes de 

Sant Jaume. Organitzada per Algaida Jove. Al casal dels Joves.

19.30 h. Taller de senyes d’iniciació a la percussió, dirigit a totes les 
persones que vulguin iniciar-se a la batucada. A càrrec de Fede 
Molvert. En acabar, actuació de l’ARTSTUCADA. Acte organitzat 
per l’Associació Algaidarts. A Plaça. 
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22.00 h. Concert de Festes de la Banda de Música d’Algaida.

       ALGAIDAVISIÓ
La Banda de Música presenta el seu darrer show, ba-
sat en el concurs de cançons d'Eurovisió. Tendrem 
cantants, presentadors, vídeos, votacions per part 
del públic, cançons de diferents països i anys... Un 
vespre de bona música, diversió i humor. Amb la par-
ticipacions dels cantants: Antònia Monroig i Guillem 
Monserrat i la col·laboració del Casal dels Joves, 
Titoieta Ràdio i l’Ajuntament d’Algaida. A la place-
ta de l’església.

DIMECRES, 24 DE JULIOL, 
LA REVETLA

A partir de les 19.00 h. VI Mercadet d’Art i Artesania. 
Mostra i venda de productes fets a Algaida, Pina i 
Randa. Organitzat per l’Associació d’Artesans d’Al-
gaida, Pina i Randa amb la col·laboració de l’Ajun-
tament. Al carrer del Rei.

19.30 h. Els Cossiers faran el quadrat.

COMUNICAT D’ALGAIDA JOVE
Algaidins i algaidines,
Durant les Festes de Sant Jaume, des d’Algaida Jove, un any 
més,  vos convidam que vos poseu la camiseta de les festes i 
que engalaneu les vostres façanes, balcons, finestres, por-
tals... amb alfabaguera i amb cintes dels colors dels Cos-
siers.
Moltes de gràcies i bones festes a tothom! 
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23.30 h. Verbena, a les Escoles, amb els grups:

ORQUESTRA OASIS
HORRIS KAMOI

MADONA
De les 23.00 a les 1.00 h. Punt d’informació d 

les campanyes No Siguis Ase i No i Punt. 
A les Escoles.

01.00 h. Castell de focs artificials a càrrec 
de la pirotècnia Jordà de Lloret. A 
l’aparcament del costat de les Esco-
les. 

COMUNICAT DELS COSSIERS
Enguany, els Cossiers d'Algaida tenim la il·lusió d'impulsar 
un caire més participatiu a la festa. Voldríem que els rams 
d'alfabaguera fossin, més que mai, el perfum del nostre po-
ble, així com també els mocadors que duim a les mans.
Per això, demanam a tots els que vulgueu col·laborar que el 
dia de la revetla, el 24 de juliol, dugueu rams d'alfabaguera 
de fulla petita i mitjana i/o mocadors quadrats d'uns 75x75 
cm, que vos faci ganes que els cossiers lluesquin.
Us esperam al local de l'Obra Cultural, carrer del Labe-
rint, 13, entre les 11.30 i les 13.00 h o entre les 16.00 i les 
17.30 h de dimecres dia 24 de juliol.

Moltes de gràcies!
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DIJOUS, 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. 

19.00 h. Animació infantil a càrrec de MEL I SUCRE. Organit-
zat per l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.

19.00 h. Suma’truck. Camió botiga itinerant de Càritas que 
comercialitza productes de Koluté (vestits, cami-
setes, faldes, bolsos, complements) que s’elabo-
ren al taller de formació i confecció industrial per 
persones immigrants de Càritas Mallorca, junta-
ment amb productes artesans i alimentaris de Co-
merç Just. A Plaça.

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

CE ALGAIDA - Un potent equip

21.30 h. Teatre, es representarà l’obra: Això es una casa de 
p..., adaptació de l’obra de Lluis Coquart: Aqui hi 
ha mullader. A càrrec de la companyia Comediants 
d’Algaida. Acte organitzat per l’Ajuntament d’Al-
gaida. A la placeta des Sitjar.
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DIVENDRES, 26 DE JULIOL, 
SANTA ANNETA

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

16.00 h. 59è Gran Premi Ciclista Algaida organitzat pel Club So-
cietat Esportiva Palma. Programes a part. El Casal dels 
Joves d’Algaida muntarà una paradeta pro-viatge 2020. 

20.00 h. Acte de lliurament del 26è Premi Santa Anneta de Llengua 
i Cultura Catalanes del Centre Cultural d’Algaida, enti-
tat promotora de Titoieta Ràdio. A l’auditori del casal 
Pere Capellà. Emissió de l’acte en directe per Titoieta Rà-
dio (107.7 FM) i per Internet a www.titoieta.cat. 

23.00 h. A Plaça, ball i festa amb l’actuació de l’

Orquestra Galatzó
01.00 h. Traca final i fi de festes.
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DISSABTE, 27 JULIOL
18.00 h. Aquaenjoy, parc de jocs amb circuits sobre aigua. Activitat gra-

tuïta dirigida a majors de 14 anys (2005 inclòs) organitzada pel 
Casal dels Joves d’Algaida, Algalia Sport i Algaida Jove. Inscrip-
cions a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila d’Algaida fins 
dimarts dia 23 de juliol, a les 14.00 h. A la piscina municipal. 

De les 19.00 a les 20.00 h. VI Nit del Motor. Concentració i exposició de 
cotxes i vehicles clàssics i antics. Organitzada per l’Associa-
ció Amics dels vehicles clàssics i antics d’Algaida amb la col-
laboració de l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.

21.00 h. Concert, SEMBRANT VEUS, Alejandra Scotto i Neus Salvà. Músi-
ques d’ARREL, músiques d’ARREU del món que s’uneixen en essèn-
cia. Acte organitzat per #HomesTransitant, amb col·laboració 
de l’Ajuntament d’Algaida. A la placeta de l’església.

LESFESTESDESANTJAUMEFA50ANYS 

Reproducció del programa de les Festes de Sant Jaume de l’any 1969. Fons de la Col·lecció Local 
de l’Arxiu Municipal d’Algaida. Podeu consultar tot aquest fons mitjançant la web de l’Arxiu Di-
gital del Municipi d’Algaida: http://projecte2020.com.
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LESFESTESDESANTJAUMEFA50ANYS 

Reproducció del programa de les Festes de Sant Jaume de l’any 1969. Fons de la Col·lecció Local 
de l’Arxiu Municipal d’Algaida. Podeu consultar tot aquest fons mitjançant la web de l’Arxiu Di-
gital del Municipi d’Algaida: http://projecte2020.com.
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