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CAPARROTS
Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Algaida volem impulsar 
una nova proposta de cara a les Festes Patronals de Sant Jaume on 
els joves que enguany cursen 6è de primària en siguin els principals 
protagonistes, convidant-los a dur els Caparrots de la vila.

Hi ha un total d’onze caparrots i s’assignaran per rigorós i estricte 
ordre d’inscripció. Les inscripcions es poden fer a les Oficines Mu-
nicipals de la Casa de la Vila d’Algaida o al correu casaldelsjo-
ves@ajalgaida.net a partir de dia 4 i fins dia 14 de juliol, indicant 
nom de la persona, la data de naixement, el correu electrònic i el 
telèfon de contacte. 

DivenDres, 15 De juLiOL
•10.00 h. Taller de Caparrots per als nins i nines. Organitzat pel 

Casal dels Joves d’Algaida amb col·laboració de l’Escola d’Es-
tiu d’Algaida (New Age). Només és necessari que s'inscriguin 
els infants que no estan matriculats a l’Escola d’Estiu. Apun-
tau-vos a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila d’Algai-
da o al correu casaldelsjoves@ajalgaida.net, fins dijous dia 14 de 
juliol. Al CEIP Pare Bartomeu Pou.

•18.30 h. Amollada de coets anunciant l’inici de les festes.
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•19.00 h. Cercavila amb els Caparrots, la Banda de Música d’Al-
gaida i la Confraria Balear del Cavaller de Sant Jordi. Concen-
tració davant la Casa de la Vila. Acte organitzat per l’Ajunta-
ment d’Algaida.

•20.00 h. A Plaça 4, Cafè & Restaurant, inauguració de: 

 • l’exposició i venda de quadres d’Embruix de Cordat. Oberta 
durant totes les festes. 
 • l'exposició de pintures de Dolors Martí. Noves obres. Oberta 
durant totes les festes.

•22.00 h. Ballada popular a Plaça.

Dissabte, 16 De juLiOL
•D’11.00 a 13.00 h. Programa especial Festes de Sant Jaume 

2016 a Titoieta Ràdio. El podeu escoltar al 107.7 FM i a www.ti-
toieta.cat.

•18.00 h. Olimpíades pageses a càrrec d’Algaida Jove. A partir 
de 15 anys. Hi haurà un tasser amb begudes, menjar, bon ambi-
ent i moltes rialles. Més informació al Facebook d’Algaida Jove 
o/i a algaidajove@gmail.com. Amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Algaida. A la finca vora ses Escoles.

•19.30 h. Inauguració de l’exposició de pintura de Francesc Ra-
mis. Al carrer del Pare B. Pou, 19.

•21.00 h.  JAZZ LLULL. A R T  Inspirat en l’Art de Ramon Llull. 
Versió concert a càrrec de Manel Camp Quartet. Al santuari 
de Cura. Entrada gratuïta. Organitzat pel Consell de Mallorca 
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. Hi haurà ser-
vei de bus. Inscripcions a les  Oficines Municipals de la Casa de 
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la Vila d’Algaida (C/ del Rei, 6). Tel.: 971 12 53 35. Fins divendres 
15 de juliol. Preu per persona: 3,00 € (l’Ajuntament subvencio-
na part del cost de l’autocar). Sortida de la Plaça d’Algaida a les 
20.00 h.

Música: Manel Camp, compositor. Intèrprets: MANEL CAMP 
QUARTET, Matthew Simon (trompeta), Horacio Fumero (con-
trabaix), Lluís Ribalta (bateria), Manel Camp (piano). Rapsode: 
Joan Crosas. Textos: ramon llull. Documentació i tria de textos: 
Aina Dols. Iconografia, imatge i disseny: Jaume Falconer. Ves-
tuari: Míriam Ponsa i Josep Abril. Producció artística: BgS Pro 
(www.bgspro.eu).

DiuMenge, 17 De juLiOL
•19.00 h. IV Torneig de Futbet 5 per a joves a partir de 12 anys. 

Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida i CE Algaida. Inscrip-
cions a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila d’Algaida o 
al correu casaldelsjoves@ajalgaida.net abans de divendres dia 15 
de juliol. Al Poliesportiu Andreu Trobat.

•19.00 h. Missa i, seguidament, a la placeta de l’església: Home-
natge als nostres majors, (majors de 80 d’anys). Organitzat per 
l’Ajuntament d’Algaida.

Els que fan 80 anys o ja els han fet, les persones que vàreu néi-
xer d’entre l’any 1900 fins l’any 1936, hi estau totes convidades.

DiLLuns, 18 De juLiOL
•17.30 h. Excursió familiar amb bicicleta pel poble, organitzada 

pel Casal dels Joves. Concentració a Plaça i arribada a les pisci-
nes municipals, on l’Ajuntament d’Algaida convidarà els parti-
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cipants a un gelat o a un refresc. Recorregut adaptat per a in-
fants a partir de 3 anys.

•18.00 h. Exhibició de natació sincronitzada a càrrec de Ma-
ria de Lluc Bonnín, campiona de Balears de natació sincronit-
zada en la modalitat d’exercici Solo Juvenil (durada aproxima-
da de 3 minuts). 

•A continuació. Festa Aquàtica a la Piscina Municipal. Orga-
nitzada per Algàlia Sport amb col·laboració de l’Ajuntament 
d’Algaida.

•19.00 h. II Torneig de Vòlei Platja Nocturn (3x3) per a joves a 
partir de 12 anys. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida. Ins-
cripcions a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila d’Al-
gaida o al correu casaldelsjoves@ajalgaida.net abans de dijous 
dia 16 de juliol. A les pistes exteriors del Pavelló Andreu Trobat. 

DiMarts, 19 De juLiOL
•19.30 h. Planeta Mòbil amb la projecció La Nena que sabia 

caminar a l’inrevés. Dirigit a infants de 3 a 10 anys. Organit-
zat pel Casal dels Joves d’Algaida amb la col·laboració de l’Obra 
Social de la Caixa. Inscripcions a les Oficines Municipals de la 
Casa de la Vila d’Algaida o al correu casaldelsjoves@ajalgaida.
net abans de dilluns dia 18 de juliol. Al pavelló Andreu Trobat.

•20.15 h. Planeta Mòbil amb la projecció Astronomia. Dirigit 
a al·lots i al·lotes d’11 a 15 anys) Organitzat pel Casal dels Joves 
d’Algaida amb la col·laboració de l’Obra Social de la Caixa. Ins-
cripcions a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila d’Algai-
da o al correu casaldelsjoves@ajalgaida.net abans de dilluns dia 
18 de juliol. Al Pavelló Andreu Trobat.
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•22.00 h. Concert de Festes de la Banda de Música d’Algai-
da. Organitzat per l’Associació de la Banda de Música d’Algai-
da amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. A la place-
ta des Sitjar.

DiMecres, 20 De juLiOL
•10.00 h. Taller de Scooter + ScootGame + Exhibició per a jo-

ves a partir de 10 anys. Organitza Casal dels Joves d’Algaida 
i Roll&Roll/Switch People. Inscripcions a les Oficines Munici-
pals de la Casa de la Vila d’Algaida o al correu casaldelsjoves@
ajalgaida.net abans de dilluns dia 18 de juliol. A la zona Skate-
Park, a la zona esportiva d'es Porrassar.

•De 18.00 a 21.30 h. Donació de Sang. Germandat de Donants 
de Sang de Mallorca. Per donar sang, heu de tenir entre 18 i 65 
anys i gaudir de bona salut. No s’ha de donar en dejú, és neces-
sari haver fet la digestió. Podeu consultar els requisits per do-
nar sang a www.donasang.org/puc-donar/es. Al Centre de Salut 
d’Algaida (C/ de Joan Alcover, 5-7).

•19.00 h. Festa dels colors, festa Holi, organitzada pel Casal dels 
Joves. Obert a tothom. Els menors de 8 anys han d’anar acom-
panyats d’un adult. A Plaça. 

•20.30 h. Inauguració de l’exposició Mil dimonis, un recorregut 
per la devoció dimoniera de Mallorca. 

L’exposició, fotogràfica i temàtica, aplega 51 representacions di-
ferents del dimoni, de les més de 70 que actualment perviuen en 
la cultura popular illenca. La mostra ofereix una mirada a la di-
versitat del nostre dimoni recollida per José Juan Luna ‘Potti’, fo-
tògraf freelance que des de fa anys recorre Mallorca de ritual en 
ritual, de festa en festa, per captar els personatges, els ambients i 
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els actes més significatius de la cultura popular actual. La selec-
ció fotogràfica està estructurada en tres seccions, amb l’objectiu 
de donar llum sobre les diverses tipologies de dimonis que es do-
nen cita en l’actualitat: dimonis de Sant Antoni, dimonis de fes-
ta i dimonis de foc.

Romandrà oberta de dia 20 a dia 26 de juliol a la sala d’ex-
posicions del casal Pere Capellà de 18.30 a 21.00 h. Activitat gra-
tuïta organitzada per la Casa Pare Ginard. Museu de la parau-
la, Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca en el marc de “2016. Un any de mil dimonis”.

•21.00 h. Conferència Els dimonis a les rondalles a càrrec de Jau-
me Guiscafré. A l'auditori del casal Pere Capellà.

El professor de la UIB i cap del Departament de Filologia Ca-
talana, Jaume Guiscafré, és un gran coneixedor de la rondallísti-
ca, no tan sols mallorquina, sinó també universal. Aquest expert 
en etnopoètica ens oferirà una visió de la figura del dimoni en 
els contes i llegendes que es contaven i es conten arreu del món.

Activitat gratuïta organitzada per la Casa Pare Ginard. Mu-
seu de la paraula, Departament de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca en el marc de “2016. Un any de mil di-
monis”.

DijOus, 21 De juLiOL
•De 10.00 a 12.00 h. Gimcana per a la diversitat (LGTBI) per a 

joves d’entre 15 i 25 anys. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algai-
da, l’Associació Ben Amics i l’Ajuntament d’Algaida. Inscripci-
ons a  les Oficines Municipals de la Casa de la Vila d’Algaida o 
al correu casaldelsjoves@ajalgaida.net abans de dimecres dia 20 
de juliol. Al casal Pere Capellà i pels carrers del poble.
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•18.00 h. Taller per a nins i nines Decoració de raquetes amb pi-
lota a càrrec de Chachi Piruli al pati del casal Pere Capellà. Per 
a infants de 2 a 12 anys. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. 

•19.30 h. Contacontes El dimoni Cucarell i altres dimoniades a 
càrrec de Catalina Contacontes.  

Catalina Contacontes és l’alter ego  de Caterina Valriu, una de 
les millors narradores d’històries  de l’illa. Ens durà unes male-
tes amb les que ens portarà de viatge amb companyia del dimo-
ni Cucarell, els dimonis boiets, en Banya Verda... i ens endinsarà 
en històries fantàstiques que faran que menuts i grans s’ho pas-
sin d’allò més bé.

Activitat gratuïta organitzada per la Casa Pare Ginard. Mu-
seu de la paraula, Departament de Cultura, Patrimoni i Esports 
del Consell de Mallorca en el marc de “2016. Un any de mil di-
monis”. Per a totes les edats. Al pati del casal Pere Capellà.

•21.00 h. Master Class de Swing a càrrec de l’Associació Mallor-
ca Swing. Obert a tothom. Ho organitza l’Ajuntament d’Algai-
da amb la col·laboració de Mallorca Swing. A la placeta de l’es-
glèsia.

•22.00 h. Actuació musical i ballada amb el grup Swing It. 
Obert a tothom. Organitza l’Ajuntament d’Algaida amb la col-
laboració de Mallorca Swing. A sa placeta de l’esglèsia.

DivenDres, 22 De juLiOL
•18.00 h. Inauguració de l’Exposició Galeria Festes de Sant Jau-

me 2016, a càrrec de Mateu Canyelles Vich. La mostra roman-
drà oberta de dia 22 a dia 26 de juliol de 18.00 a 22.00 h. Al car-
rer Migdia, 2.
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•21.00 h. Sopar a la fresca. Tradicional sopar popular damunt 
Plaça. L’Ajuntament convidarà a gelat.

Per participar en el sopar a la fresca, consultau les pàgines 
d’informació d’aquest programa.

•22.30 h. XV Gran concurs de Play-back. Organitzat pel Casal 
dels Joves d’Algaida. A les pàgines d’informació d’aquest pro-
grama trobareu les bases completes. A Plaça.

Dissabte, 23 De juLiOL
•D’11.00 a 13.00 h. Programa especial Festes de Sant Jaume 

2016 a Titoieta Ràdio. El podeu escoltar al 107.7 FM i a www.ti-
toieta.cat.

•16.00 h. Tirada local de Recorregut de Caça. Programes a part.

•19.00 h. III Mercadet d’Art i Artesania. Mostra i venda de pro-
ductes fets a Algaida, Pina i Randa. Estarà obert al públic els 
dies 23 i 24 de juliol a partir de les 19.00 h. Activitat organitza-
da per l’Associació d’Artesans d’Algaida, Pina i Randa. Al pati 
de la Rectoria. 

•19.30 h. Inauguració de les exposicions.
 • Exposició de pintura a càrrec de Maria Magdalena Puigser-
ver Dantí. A la Rectoria.
 • Exposició de pintura Una porta als sentiments de Jordi Gar-
cia Antoli. Romandrà oberta de dia 23 a dia 26 de juliol de 
18.00 a 21.30 h. Al carrer des Colomer, 15.
 • Exposició de pintures de les alumnes de Juana Roig. A 
càrrec de Coloma Mascaró, Catalina Fiol, Rita Susana Mo-
lina, Catalina Puigserver, Catalina Servera, Catalina Antich, 
Ygnacio Rodado, Maria Ramis, Miguel Pastor, Damián Nico-
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lau, Maria Rosa Serrat i Maria Tous. A l’aula del primer pis de 
l’ala dreta del casal Pere Capellà.

•20.30 h. Inauguració de l’exposició Ramon Llull de l’Agru-
pació Fotogràfica d’Algaida. Organitzada per l’Agrupació Fo-
togràfica d’Algaida amb el suport de l’Ajuntament d’Algaida. A 
l’espai de l’exposició permanent de l’AFA (entrada de l’ala es-
querra del casal Pere Capellà). Pàgina web de l’Agrupació Foto-
gràfica: www.afalgaida.cat.

•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’Ajunta-
ment d’Algaida. A Plaça.

DiuMenge, 24 De juLiOL
•10.30 h. XXII Torneig d’escacs de partides ràpides. Obert 

a tothom. Organitzat pel club d’Escacs d’Algaida amb la col-
laboració de l’Ajuntament d’Algaida. A la placeta de l’Esglèsia.

•12.30 h. Inauguració de l’exposició itinerant Ramon Llull, es-
criptor, rodamón i màrtir de Crist. Organitzada per la Comis-
sió Llull del Bisbat de Mallorca amb la col·laboració de la Par-
ròquia d’Algaida. Del 24 al 31 de juliol a la capella del Roser de 
l’església.

•19.30 h. Els Cossiers faran el Quadrat. Els Cossiers d’Algaida, 
amb motiu de la celebració de l’Any Llull a Randa, Pina i Al-
gaida, estrenaran una nova cinta commemorativa dissenyada 
per Jaume Oliver “Torres”.
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•23.30 h. Verbena, a Ses Escoles, amb els grups:

ORQUESTA OASIS
THE PIkOS PARDOS

SES BUBOTES

•01.00 h. Castell de focs artificials, a càrrec de la Pirotècnia Jor-
dà de Lloret. Al costat de Ses Escoles.

DiLLuns, 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 Cos-
siers ballaran l’Oferta. En acabar la missa, els Cossiers dansa-
ran a la placeta de l’església.

Algaidins i algaidines,
Des d’Algaida Jove vos volem recordar que durant aquestes 
festes de Sant Jaume 2016 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 alfabaguera 
i amb cintes dels colors dels nostres cossiers, verd, groc i ver-
mell durant totes les festes! 
Moltes gràcies i bones festes a tothom!
Visca les festes de Sant Jaume i visca Algaida!

Associació Algaida Jove
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•19.00 h. Inauguració de la mostra de pintures OBLID a càrrec 
d’Agustí Puigserver Miralles, Antònia Cloquell, Catalina Mar-
torell, Jaume Oliver, Maite Sbert, Sebastià Vives i Víctor An-
dreu. La mostra romandrà oberta de les 19.00 a les 21.00 h. Al 
Molí d’en Xina.

•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

•22.00 h. Teatre. No em toquis sa flor, de Lluís Coquard. A càr-
rec de la companyia Comediants d’Algaida. Acte organitzat per 
l’Ajuntament d’Algaida. A la placeta des Sitjar. 

•00.00 h. Concert del grup Los Cassettes al Cafè des Poble. 
Organitzat per Cafè des Poble amb la col·laboració de Plaça 4 
Cafè & Restaurant i l’Ajuntament d’Algaida.  

DiMarts, 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 i l’AM-
PA del CEIP Pare B. Pou. A Plaça.

•16.00 h. 56è Gran Premi Ciclista Algaida organitzat pel Club 
Societat Esportiva Palma. Programes a part. 

•21.00 h. Acte de lliurament del 23è Premi Santa Anneta de 
Llengua i Cultura Catalanes del Centre Cultural d’Algaida, en-
titat promotora de Titoieta Ràdio. A l’auditori del casal Pere Ca-
pellà. Emissió de l’acte en directe per Titoieta Ràdio (107.7 FM) 
i per Internet a www.titoieta.cat.
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•23.00 h. A Plaça, ball i festa amb l’actuació de

La Tinbrass Band
•01.00 h. Traca final i fi de festes

Fotografia de la coberta: Escultura de Ramon Llull 
del retaule de l’altar major de l’església d’Algaida 

de Gabriel Munar “Riu”. 
- Agrupació Fotogràfica d’Algaida -


