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SALUTACIÓ
Benvolgudes algaidines,
Benvolgut algaidins,
Després d’haver passat dos anys molt difícils, dos anys que s’han fet
molt llargs, ja tornen a ser aquí les festes de Sant Jaume. Vertaderament, unes festes esperades per tothom durant les quals, de segur,
tornarem a viure dies plens d’il·lusió, de trobades amb els veïnats i les
amistats, durant les quals tornarem a recuperar l’esperit de festa que
sempre ha caracteritzat Algaida durant aquests dies.
Enguany, i sense oblidar que no podem abaixar la guàrdia, podrem
iniciar les nostres estimades festes de Sant Jaume encara amb més
alegria i il·lusió que els dos anys passats. I, sobretot, podrem tornar a
mostrar el compromís, la responsabilitat i el seny que durant aquests
anys de pandèmia hem posat de manifest.
Com deia al principi, han estat un temps molt difícils a causa de la
pandèmia, i tampoc no podem oblidar que just quan començàvem
a veure un poc de llum i esperança en l’emergència sanitària, fa uns
mesos es va iniciar una guerra contra Ucraïna, que ha fet que tot un
col·lectiu de ciutadans hagi hagut de fugir del seu país com a refugiat
i ha perdut els seus familiars i amics. Per tant, aprofit aquesta oportunitat per mostrar la nostra solidaritat amb el poble ucraïnès i demanar que torni la pau i la convivència i, sobretot, el respecte cap als
drets humans.
En l’àmbit esportiu, és un honor poder felicitar, en nom de tota la
Corporació Municipal i en nou meu, tant el CE Algaida pels grans èxits
esportius obtinguts aquesta temporada 2021-2022 en les lligues regulars, com també l’Algaida Vòlei Club pels magnífics resultats obtinguts en els Campionats de Balears i d’Espanya. A més a més, durant
aquestes festes de Sant Jaume, tendrem l’orgull de celebrar el 25è
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aniversari de l’equip femení del CE Algaida; sens dubte una commemoració molt important que posa en valor, una vegada més, tot l’esport del nostre municipi i, en aquest cas en concret, l’esport femení.
Enhorabona i endavant!
Enguany també vull fer arribar el nostre agraïment a la Impremta
Moderna de Llucmajor que, salvant algunes excepcions, ha estat qui
ha imprès el programa de festes de Sant Jaume durant els darrers
50 anys. Les maquetacions, les tipografies, els gravats comercials i
la bona feina, la serietat i la implicació d’aquesta empresa, durant
mig segle ens han acompanyat durant els mesos de juliol. Desitjam a
Miquel Barceló Garcias, responsable de la Impremta Moderna, molt
d’èxit en la nova etapa que ha emprès.
En nom meu i en nom de les regidores i els regidors que conformam
Corporació Municipal vull agrair, donar les gràcies i reconèixer l’esforç de totes les persones, entitats, associacions socioculturals i esportives i a tots els treballadors de l’Ajuntament perquè, amb la seva
dedicació i esforç, fan possible que els actes organitzats es puguin
dur a terme i siguin diversos i oberts a tothom.
Au idò, algaidines i algaidins! Tothom a viure les festes amb salut i alegria! Gaudim-les amb bona companyia i celebrem Sant Jaume amb
salut i alegria, al costat dels qui estimam, i sense oblidar mai la prudència i la responsabilitat.
Molts d’anys, bones festes i bon estiu!
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

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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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
AL MUNICIPI D’A LGAIDA
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: 5.963

1995: 3.468

2004: 4.149

2013: 5.545

1996: 3.461

2005: 4.258

2014: 5.354

(Font INE i IBESTAT)

FIRES, FESTES I MERCATS
ALGAIDA
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• Festa: Sant Honorat: 16 de gener.

• Festa: Sant Antoni: 17 de gener.

• Festa: La Pau de Castellitx:
dimarts després de Pasqua.

• Festes d’estiu:
1r cap de setmana de juliol.

• Fira d’artesania i d’oportunitats:
Mes de maig.

• Festa: Sant Cosme i sant Damià:
26 de setembre.

• Festa: Sant Jaume: 25 de juliol.

• Mercat: Cada dimarts a Plaça.

• Fira tradicional: Mes d’octubre,
el primer dissabte abans de sant Lluc.

• Fira: Al mes de setembre.

• Mercadet de Nadal:
Mes de desembre.

• Festa: Sant Honorat: 16 de gener.

• Mercat tradicional:
Cada divendres a Plaça.

• Festes d’estiu: Darrer diumenge
d’agost.

RANDA

INFO

INFORMACIONS IMPORTANTS
TRÀNSIT
Diumenge, 24 de juliol, Revetla de Sant Jaume

Amb motiu del quadrat dels Cossiers, 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.

Dilluns, 25 de juliol, Sant Jaume

De les 10.30 h a les 14.00 h, i a partir de les 18.00 h, sa Plaça i els carrers de
s’Aigua, des Cavallers, de Sant Joan, Placeta, Migdia, del Rei, del Bisbe, Mesquida i des Sitjar romandran tancats al trànsit rodat.

Dimarts, 26 de juliol, Santa Anneta

Amb motiu de la celebració de les carreres de joies i cucanyes, del Gran Premi Ciclista Algaida i del concert del vespre que tanca les festes: sa Plaça i els
carrers de s’Aigua, des Cavallers, de Sant Joan, Placeta, des Migdia, del Rei,
del Bisbe, de la Beata, Mesquida i des Sitjar romandran tancats al trànsit rodat a partir de les 10.00 h.
A partir de les 12.00 h, amb motiu de la celebració del Gran Premi Ciclista Algaida, estarà prohibit estacionar vehicles als següents carrers del recorregut: sa Plaça, de Sant Joan, des Migdia, des Colomer, de Jaume I, Ronda Migjorn, de sa Farinera, d’Antoni Maura, Joan Alcover i Pare Bartomeu Pou.
Així mateix, els esmentats carrers estaran tancats al trànsit rodat a partir de
les 14.00 h fins que acabi la cursa ciclista, juntament amb el carrer de s’Aigua,
des Cavallers, Nou, de l’ Amargura (el tram que va del cap de cantó del carrer
des Campet en direcció al carrer des Colomer) i de l’Esperança.

SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS
Durant les Festes de Sant Jaume, de divendres dia 15 a dimarts dia 26 de juliol, amb la finalitat d’evitar males olors i molèsties al veïnat, us pregam que
tragueu el fems a partir de les 22.00 h.
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SOPAR SOLIDARI A LA FRESCA
1. Per a participar en el SOPAR SOLIDARI A LA FRESCA és imprescindible
fer la reserva de la taula a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila de
dijous dia 14 a dimarts dia 19 de juliol.
2. Per a participar-hi, s’haurà d’abonar 1,00 € per cada comensal el dia que
es faci la reserva. Tota la recaptació es destinarà a les víctimes de la guerra
d’Ucraïna a través del Fons Mallorquí de Solidaritat.
3. Recollida del tiquet amb el número de la taula i el nombre de comensals: Divendres dia 22 de juliol, de les 9.00 a les 14.00 h, a les Oficines municipals de la Casa de la Vila.
4. El dia del sopar, divendres 22 de juliol, heu de consultar el plànol amb la
situació i numeració de les taules que estarà situat a l’entrada del recinte.
5. En haver sopat, l’Ajuntament convida a gelat. Podeu passar a recollir-lo,
amb el tiquet de la taula.
6. Tothom que ho vulgui, pot participar en el PREMI ESPECIAL a la taula millor decorada.
7. Us demanam 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 d’envasos, vidre i orgànic.
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CAMPANYA DE REDUCCIÓ DE DEIXALLES

Amb la finalitat d’eliminar definitivament les deixalles de plàstic i les que no
es puguin reciclar del Sopar a la Fresca, estarà prohibit utilitzar plats, coberts i tassons d’un sol ús o no reciclables. Hem de fer servir vaixelles de materials orgànics o que es puguin usar més d’una vegada.
Amb el mateix objectiu de no produir residus, no es podran emprar estovalles de paper a les taules i hauran de ser de tela o de qualsevol altre material reutilitzable.
Després de sopar, per fer la recollida de residus, trobarem contenidors d’envasos, vidre i d’orgànic. No n’hi haurà ni de paper ni de rebuig.

BASES DEL CONCURS DE PLAY-BACK
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 un USB, no
retornable, dins d’un sobre on NOMÉS hi hagi enregistrat el tema que

s’interpretarà. S’ha de complir obligatòriament els següents requisits:
a) El tema ha d’estar enregistrat en
format mp3. No s’acceptarà cap altre tipus de format.
b) L’USB ha d’estar correctament
identificat 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.
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d) És responsabilitat de cada grup
comprovar que el tema que s’interpretarà pugui ser reproduït.

Tercera categoria: A partir de 18
anys (persones nascudes l’any
2004 i anteriors).

3. Inscripcions: De dilluns dia 18 fins
dimecres dia 20 de juliol, de les 9.00
a les 14.00 h, a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila d’Algaida.

8. Si un grup compta amb components que, per edat, estan inclosos
en categories diferents, aquest grup
participarà en la categoria que tengui més membres.

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

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.
7. Categories
Primera categoria: De 6 a 11 anys
(persones nascudes entre l’any
2016 i 2011, ambdós inclosos).
Segona categoria: De 12 a 17 anys
(persones nascudes entre l’any
2010 i 2005, ambdós inclosos).

Premis

9. En totes les categories hi haurà
un premi comunitari, el mateix per
a tots els participants (un sopar).
10. L’organització no es responsabilitza dels accidents o anomalies en què hagin pogut incórrer els
participants.
11. Les decisions de l’organització
seran inapel·lables.
12. La inscripció implica l’acceptació
d’aquestes bases.
S’informarà als grups inscrits de
l’hora de trobada

Més informació als telèfons

971 12 53 35 (Oficines municipals) - 971 66 56 79 (Biblioteca municipal)

BUS R EVE TL E R
1. Aquest servei, proporcionat per l’Ajuntament d’Algaida, és gratuït i no és
necessària la inscripció prèvia.
2. Poden usar-lo tots els ciutadans de totes les edats:
2.1. Els majors de 18 anys han de dur el DNI per poder pujar al bus.
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2.2. Els menors de 18 anys han de portar una autorització del seu pare,
mare o tutor; en cas contrari no podran pujar al bus. El full d’autorització
està disponible a la Biblioteca municipal, al Casal dels Joves i a les Oficines
Municipals de la Casa de la Vila. S’haurà de mostrar abans d’usar el servei
de bus.
3. Normes d’ús:
3.1. És obligatori l’ús de la mascareta durant tot el trajecte. Sense dur-la posada no es podrà accedir al transport públic.
3.2. Està prohibit pujar begudes alcohòliques al bus. Tampoc es podran pujar recipients de vidre.
3.3. Les bosses i motxilles dels usuaris no es podran portar a la cabina. Es
deixaran a la bodega del bus durant tot el trajecte.
3.4. Dins del vehicle està prohibit beure, fumar, menjar i/o molestar el
conductor.
3.5. El bus té uns horaris (tant a la sortida com a la tornada) que s’han de
complir. El bus no esperarà ningú.

Horaris del bus revetler

Sortida de Pina: A la creu de la font
Sortida d’Algaida: Aturada del bus al carrer de ses Escoles
23.00 h. Pina - Algaida
04.00 h. Algaida - Pina

il·lustració de la coberta
Guillem Josep Gelabert Vanrell
disseny i maquetació
Bartomeu Salas Mascaró
© Ajuntament d’Algaida
C/ del Rei, 6. 07210 Algaida (Illes Balears)

www.ajalgaida.net

impressió
Imprenta Bahía, Palma
D.L.: PM 00513-2022
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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, tradicionalment, 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, medicinals 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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DIVENDRES · 15 DE JULIOL
● 19.30 h. Gimcana bruta organitzada per Algaida Jove.
Activitats de precisió, agilitat, força, equilibri i treball en equip. Si tens ganes d’embrutar-te i passar-ho bé, apunta’t! No oblidis dur roba de recanvi.
Activitat gratuïta adreçada a joves majors de 16 anys (nascuts 2006). Més
informació i inscripcions, abans de dia 12 de juliol a les 24.00 h, a l’Instagram@algaidajove o al 654 196 449. Heu d’indicar el nom de l’equip i dels
components. Els equips de 4 a 6 persones (Hi participen 4 persones i recomanam que l’equip tengui 2 substituts). Al nou aparcament des Porrassar.

DISSABTE · 16 DE JULIOL
● 17.00 h. XXVIII Torneig obert d’escacs de Sant Jaume de partides ràpides.
Inscripcions al telèfon 633 880 107 (Joan). Activitat gratuïta organitzada
pel Club d’Escacs Dimonis d’Algaida. A la sala polivalent des Porrassar.
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● De 19.00 a 02.00 h. I Mostra de cervesa artesanal

ALGAIDA VESSA
Mostra de cerveses artesanes elaborades a Mallorca amb la participació
de foodtruks i actuacions musicals en directe dels grups

.CAT i ENROCKATS
Titoieta Ràdio farà un programa especial a l’inici de la mostra. Venda
d’entrades: Clip Disseny, Estanc i Expert. Preu: 10,00 € (inclou: tassó i 2
tiquets d’un valor de 2,00 € cada un que es podrà intercanviar per menjar o beguda dins el recinte). Recordam que els menors sols poden entrar
acompanyats per un adult. Podeu trobar més informació al nostre Instagram @algaidavessa. Organitzat per Algaida Jove amb col·laboració de
l’Ajuntament d’Algaida. Programes a part. A l’aparcament del carrer de
sa Tanqueta.
● 19.30 h. Exposició Canyissos.
Compta amb una cinquantena d’obres d’art d’artistes majoritàriament
illencs, però també del País Valencià i Galícia. Obres d’art damunt el tradicional canyís de fusta per assecar els albercocs. Activitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament d’Algaida amb la col·laboració d’Art amb B i
Fundació Baleàrica. Oberta del 16 al 26 de juliol de 19.00 a 21.00 h. Els
dies 25 i 26 romandrà oberta d’11.00 a 13.00 h. A la rectoria.
● De 21.00 a 23.30 h. Festa Casal dels Joves amb DJ.
Hi haurà servei de bar (menjar i beure sense alcohol), bon ambient i concurs de disfresses. Et convidam a venir-hi disfressat. Activitat gratuïta
dirigida a joves a partir d’11 anys (2011) organitzada pel Casal dels Joves
d’Algaida. Inscripcions a joventutalgaida@gmail.com. Heu d’indicar: l’activitat a la qual us inscriviu, el nom i la data de naixement i un telèfon de
contacte. Al pati del casal Pere Capellà.

DIUMENGE · 17 DE JULIOL
● 10.00 h. Tirada local Festes de Sant Jaume.
Format: Compak Sporting. Puntuació: El millor de 50 plats, sense límit de
tirades. Inscripcions de les 10.00 a les 17.00 h. Organitzada per l’Associ-
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ació de Caçadors d’Algaida, A la finca Son Mesquida, carretera Algaida
- Sant Joan, km 3.100. Programa a part.
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● 19.00 h. Missa i, seguidament a la placeta de l’església, Homenatge als
nostres majors.
Hi estan convidades totes les persones que enguany fan 80 anys o ja els
han fet. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida amb la col·laboració de
l’Associació de la Gent Gran d’Algaida, Pina i Randa.
● 19.30 h. Obertura de l’exposició de pintura Fer memòria
dels artistes Guillem Josep Gelabert Vanrell i Maria Antònia Gomila Fullana. Oberta del 17 al 26 de juliol de 19.00 a 21.00 h. Els dies 25 i 26
també d’11.00 a 13.00 h. A saPeixateria Espai d’Art.
● De les 20.00 a les 22.00 h. Batalla d’arquers a càrrec de The Meadower.
Es tracta d’un esport inspirat en el tir amb arc tradicional, però amb la diferència que és un joc en equip i la punta de les fletxes és d’espuma. Activitat gratuïta dirigida a joves nascuts entre el 2010 i el 2004. Els equips
han de ser de 5 persones. Inscripcions a joventutalgaida@gmail.com.
Heu d’indicar: l’activitat a la qual us inscriviu, el nom de l’equip, el nom
i la data de naixement de tots els components i un telèfon de contacte.
Places limitades. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida. Al camp de
futbol des Porrassar.
● 20.30 h. Concert amb el grup

MARIA ZANOGUERA i REUNITS
Música dels anys 60 i dels anys 70 per poder escoltar i ballar. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida amb la col·laboració de l’Associació de la
Gent Gran d’Algaida, Pina i Randa. A Plaça.

DILLUNS · 18 DE JULIOL
● A partir de les 18.00 h. I Vòlei Pista Nocturn 4 x 4.
Inscripcions dels equips a joventutalgaida@gmail.com abans de divendres
15 de juliol. Heu d’indicar: l’activitat a la qual us inscriviu, el nom de l’equip,
el nom i la data de naixement de tots els components i un telèfon de con-
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tacte. Activitat gratuïta. Places limitades. Hi haurà servei de begudes i sopar. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida. Al pavelló Andreu Trobat.
18.00 h. Categoria Cadet nascuts 2006 - 2007
19.30 h. Categoria Juvenil nascuts 2003 - 2005
22.00 h. Categoria Sènior nascuts 2002 i anteriors
● 19.00 h. Trobada de ball en línia.
Activitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.

DIMARTS · 19 DE JULIOL
● 17.00 h. IV Torneig Sant Jaume de Truc.
Inscripcions fins dia 18 de juliol a Miquel Munar 609 045 225 o al restaurant Es Repic 971 125 856. Places limitades. Organitzat per Clip Disseny
amb col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida i Es Repic. A la placeta de
l’església. Programes a part.
● De 17.00 a 20.00 h. Recollida de les camisetes de Sant Jaume.
Organitzat per Algaida Jove. Al Casal dels Joves d’Algaida, entrada pel
carrer de sa Farinera.
● 19.00 h. Amollada de coets anunciant l’inici de les festes.
● 19.30 h. Cercavila amb els Caparrots i la Banda de Música d’Algaida.
Concentració davant la Casa de la Vila. Estrena de la Dansa dels Caparrots composta especialment per a l’ocasió pel mestre Gabriel Oliver Garau “Torres”, coreografiada per Tomeu Gomila Grau i interpretada per la
Banda de Música d’Algaida. A càrrec de la nova colla de caparrots. Acte
organitzat per l’Ajuntament d’Algaida.

DIMECRES · 20 DE JULIOL
● De 16.30 a 21.30 h. Campanya de donació de sang.
Organitzada per la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. A
la UBS d’Algaida, carrer de Joan Alcover, 5.
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● 18.30 h. Taller d’estiu: Caçadors de somnis.
A càrrec de Magdalena Espacio Creativo. Activitat dirigida a infants majors de 6 anys (nascuts 2016). Inscripcions a joventutalgaida@gmail.com.
Heu d’indicar el nom del taller, el nom de l’infant i un telèfon de contacte. Preu per infant: 3,00 €. El pagament es farà abans de començar
l’activitat. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida. Places limitades. Al
Casal dels Joves.

PRO

● 20.00 h. Fase final del IV Torneig de Sant Jaume de Truc. Sopar i entrega
de trofeus.
● De les 20.00 a les 22.00 h. Futbol Bimbolla.
Neoesport nascut a Noruega. Consisteix en un partit de futbol convencional on els jugadors s’introdueixen, del cap fins als genolls, en unes
bombolles i que els protegeixen si cauen. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida. Activitat gratuïta dirigida a joves a partir d’11 anys (2011).
Inscripcions a joventutalgaida@gmail.com. Heu d’indicar: l’activitat a la
qual us inscriviu, el nom i la data de naixement i un telèfon de contacte.
Al camp de futbol des Porrassar.
● 20.00 h. Exhibició de natació sincronitzada
a càrrec del Club Esportiu Sincro Inca. Activitat gratuïta organitzada per
l’Ajuntament d’Algaida. A les Piscines municipals.
● 21.30 h. Ballada popular a Plaça organitzada per l’Ajuntament d’Algaida.

ROADA

DIJOUS · 21 DE JULIOL
● A partir de les 16.00 h. Parcs aquàtics flotants.
Jocs d’obstacles amb dos parcs aquàtics. Inscripcions a joventutalgaida@
gmail.com. Heu d’indicar: l’activitat a la qual us inscriviu, el nom i la data
de naixement i un telèfon de contacte. Places limitades. Activitat gratuïta organitzada pel Casal dels Joves. A la piscina municipal des Porrassar.
16.00 - 17.30 h. Joves nascuts entre 2010 i 2004.
18.00 - 19.30 h. Infants nascuts entre 2016 i 2011.
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● De 17.00 a 20.00 h. Recollida de les camisetes de Sant Jaume.
Organitzat per Algaida Jove. Al Casal dels Joves d’Algaida, entrada pel
carrer de sa Farinera.
● 17.00 h. Castells aquàtics.
Vine a gaudir dels castells d’aigua per a totes les edats, divertiments,
crispetes i animacions infantils. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. Al
camp de futbol es Porrassar.
● 19.00 h. Taller d’introducció a la percussió i ritme de la Batucada.
Seguidament actuació de la batucada Xicaranda percussió. Activitat
gratuïta organitzada per l’associació Xicaranda amb la col·laboració de
l’Ajuntament. A Plaça.
● 22.00 h. Concert de festes de la Banda de Música d’Algaida
En aquest concert de Sant Jaume, la Banda de Música d’Algaida farà un recorregut per la música pop-rock i cançons en català que aniran des de les
més recents de grups coneguts com ara Catarres, Txarango, Buhos, Anegats, etc. fins a temes de Lluís Llach o Tomeu Penya. A més a més, gaudirem de diferents veus algaidines que segur ens sorprendran. A les Escoles.

DIVENDRES · 22 DE JULIOL
● De 10.00 a 12.00 h i de 17.00 a 20.00 h. Recollida de les camisetes de
Sant Jaume.
Organitzat per Algaida Jove. Al Casal dels Joves d’Algaida, entrada pel
carrer de sa Farinera.
● 21.00 h. Tradicional

SOPAR A LA FRESCA
El tradicional Sopar a la fresca pren un objectiu solidari, i enguany serà a
benefici de la població d’Ucraïna a través del Fons Mallorquí de Solidaritat. Donació per comensal: 1,00 €. Consultau les normes per a participar
en el sopar a les pàgines d’informació d’aquest programa. L’Ajuntament
convidarà a gelat. A les Escoles.
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● 22.30 h. XIX Gran Concurs de Play-Back.
Per a participar al concurs, consultau les normes que trobareu a les pàgines d’informació d’aquest programa. Activitat gratuïta organitzada pel
Casal dels Joves d’Algaida. A les Escoles.

PRO

DISSABTE · 23 DE JULIOL
● A partir de les 11.00 h. Programa Especial Festes de Sant Jaume 2022 a
Titoieta Ràdio.
El podeu escoltar al 107.7 de l’FM o a través d’Internet a www.titoieta.cat.
● 16.00 h. Vídeo-jocs al Casal de Joves.
Vine a jugar a Dead Cells, Super Volley Blast, Sword of the Necromancer, Minecraft Java Edition, Euro Truck Simulator 2, Lost Wing, Mini Metro, Mail Mole, Waves Out, Cube raiders, Space Revenge i Summoner’s
Mess... en català. 1a sessió de 16 a 18 hores i 2a sessió de 18 a 20 hores.
Dirigit a majors de 16 anys. Places limitades. Inscripcions a joventutalgaida@gmail.com. Heu d’indicar: l’activitat a la qual us inscriviu, el nom
i la data de naixement i un telèfon de contacte. Organitzat per l’Obra
Cultural Balear Algaida i la Direcció General de Política Lingüística amb la
col·laboració del Casal dels Joves.
● 23.30 h. XI Dissabte de Gramola amb

LOST TIME MUSIC
vs

FEBRE DE BALL
La millor música de les darreres dècades. Sortiràs a ballar? Organitzat
per Lost Time Music – Febre de Ball i l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.
Hi haurà un servei de bus gratuït d’anada i tornada des de Pina. Consultau
els horaris i les normes a les pàgines d’informació d’aquest programa.
Durant la festa: Punt d’informació de la campanya NO I PUNT. Pobles
lliures d’agressions sexistes. Organitzat per la Direcció Insular d’Igualtat
i Diversitat del Departament de Presidència del Consell de Mallorca amb
la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.
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DIUMENGE · 24 DE JULIOL · LA REVETLA
COMUNICAT D’ALGAIDA JOVE

Les Festes de Sant Jaume ja tornen a ser aquí i, per això, des d’Algaida Jove
vos animam a engalanar les façanes del poble i fer-les lluir
amb els nostres colors i amb alfabeguera!
Desitjam també que tots els algaidins vestiu amb la camiseta de les festes
de Sant Jaume, que enguany és una reedició de l’emblemàtic disseny
de la camiseta de Titoieta Ràdio de 1996 per celebrar
els 35 anys de Titoieta Ràdio tots plegats!

● 19.30 h. Els Cossiers faran el quadrat.
● 23.30 h. Verbena, a les Escoles, amb els grups:

ORQUESTRA OASIS
CIRKO
DJ SERGIO NOGALES
Durant la festa: Campanya Exprimeix la Festa
Es tracta d’un projecte de reducció de riscos de l’Associació Benestar i
Desenvolupament. Un col·lectiu preocupat per l’ús de drogues que es
dona en els espais de festa i en la societat. Ofereixen una taula d’informació i assessorament sobre drogues per tal de disminuir els riscos del
seu consum. A càrrec del Servei Insular de Joventut, Energy control i la
col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. A les Escoles.
● 01.00 h. Castell de focs artificials
a càrrec de Pirotècnia Jordà de Lloret. A la finca al costat de les Escoles.
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I respectar
l'altra!

Perseguir
o intimidar una
dona és agressió
sexual i les festes
no són excusa
L’alcohol no és excusa per agredir
i tampoc no ho és per fer els ulls grossos
Si pateixes violències masclistes,
telefona al servei 24 hores de l’IBDONA

971 17 89 89

639 83 74 76

I si n’ets testimoni, actua. Contacta amb la policia local

#NOÉSEXCUSA
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DILLUNS · 25 DE JULIOL · SANT JAUME
● 09.00 h. Alborada pels xeremiers d’Algaida.
● 11.00 h. Missa de festa
cantada per la coral 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: Centiments & Family Band.
Grup de música per a tota la família que presenta un repertori molt allunyat dels tòpics de la música infantil i aposta per un gènere familiar i
modern. Un concert teatralitzat que barreja la màgia del teatre i de la
música. Activitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament d’Algaida amb el
patrocini del CACIM del Consell de Mallorca. A Plaça.
● 19.00 h. Celebració del 25è aniversari de l’equip femení del CE Algaida.
Es jugarà un torneig amb els equips més antics de Mallorca. Organitzat
pel CE Algaida amb col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. Al camp de
futbol es Porrassar:
19.30 h. Algaida - Independiente 21.15 h. Guanyador 1 - Guanyador 2
20.20 h. Collerense - Son Sardina 22.00 h. Entrega de trofeus
● 22.00 h. Teatre:

QUI MEREIX S’HERÈNCIA?
Dels autors algaidins: Rosita Ramis i Jaume Juan. A càrrec de la Companyia Comediants d’Algaida. Activitat organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. A les Escoles.
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DIMARTS · 26 DE JULIOL · SANTA ANNETA

PRO

● 11.00 h. Tradicionals carreres de Joies.
Premis per a tots els participants. Hi estau tots convidats, petits i grans!
Organitzades per l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.
● 15.00 h. 60è Gran Premi Ciclista Algaida.
Organitzat per Rodadors. Programes a part.
● 19.30 h. Al camp de futbol es Porrassar, partit de futbol entre:

CE ALGAIDA - UN POTENT EQUIP
● 20.00 h. Acte de lliurament del 29è Premi Santa Anneta de Llengua i
Cultura Catalanes
del Centre Cultural d’Algaida, entitat promotora de Titoieta Ràdio. A l’auditori del casal Pere Capellà. Emissió en directe per Titoieta Ràdio ( 107.7
FM ) i Internet a www.titoieta.cat.
● 22.00 h. Espectacle musical

BACK TO BLACK.
UNA DÈCADA DESPRÉS D’AMY WINEHOUSE
Es compleix una dècada de la mort d’Amy Whinehouse, l’artista contemporània que millor ha abocat l’ànima del soul en el segle xxi, i amb
aquest concert-espectacle li volem rendir homenatge. Trompeta: Joan
Rigo. Clarinet: Tomeu Aulí. Guitarra: Víctor Magaña. Baix: Pep Lluís Victory. Saxofon: Miquel Àngel Tomàs. Bateria: Tòfol Barceló. Piano: Miquel
Àngel Julià. Veu: Marian Lush. Director musical: Andreu Julià. Director
d’escena: Bernat Molina. Concert gratuït organitzat per l’Ajuntament
d’Algaida, amb patrocini del CACIM del Consell de Mallorca. A Plaça.
● 00.30 h. Traca final i fi de festes.
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Biblioteca Municipal d’Algaida
Gabriel Janer Manila
Casal Pere Capellà

C/ des Cavallers, 22. Algaida
Tel.: 971 66 56 79
biblioteca@ajalgaida.net

LA BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL
D’ALGAIDA

Dilluns dia 22 d’agost de 1932, enguany farà noranta anys, va tenir lloc a la
Casa de la Vila d’Algaida la constitució de la Junta de la Biblioteca Pública
Municipal, l’origen d’aquest servei al Municipi d’Algaida.
El concepte de biblioteca, tal com l’entenem avui en dia, és una noció relati1
vament recent. Les biblioteques existeixen des de ben antic, és cert, però, en un
principi tenien com a finalitat reunir i preservar els coneixements i, el que és més
significatiu, estaven destinades als socialment i econòmicament privilegiats i excloïa les classes populars. És evident que generalitzam i que existeixen excepcions
2
a aquest argument; però, així i tot, malgrat que s’obriren a tota la població, els
usuaris de les classes modestes, atès que amb dificultat podien accedir a una formació, n’eren una petita part.
Per exemple, a Espanya durant el primer terç del segle xx, el nombre d’ habitants que no sabia llegir ni escriure era molt elevat, molt més encara si no hi
3
comptam els analfabets funcionals.
1. Tots tenim ben presents les biblioteques de l’antiguitat clàssica a Occident, les que servaren els «coneixements» als monestirs a l’Edat Mitjana i les que posteriorment es bastiren al voltant de monarques i nobles, les promogudes per universitats, centres religiosos i
erudits particulars, etc.
2. Com ara que a Europa es crearen biblioteques públiques ja al segle xviii i que varen
estar en el seu ple al xix.
3. Un analfabet funcional és la persona que ha après a llegir o escriure, però és incapaç
d’entendre i redactar textos simples: sap descodificar les lletres i xifres, associar-les a un so i
desxifrar l’escrit; no obstant això, té problemes greus de comprensió.
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Prenguem com a punt de partida la següent cita que il·lustra prou bé aquesta conjuntura que hem apuntat i, a més a més, també ens serveix per a introduir
unes causes sociopolítiques a aquesta situació:
EST

La situació cultural i educativa de la població espanyola, a principi del
segle xx, era desoladora: un 40% eren analfabets totals i l’activitat política i social havia propiciat que l’aculturació s’estengués a grans masses de
població. Existien grans propietaris de terres que eren explotades amb mà
d’obra barata de jornalers [...] amb un ínfim nivell cultural i d’estudis que
eren majoritàriament analfabets. Els pobles vivien amb total dependència [...] dels grans terratinents, els quals donaven suport als partits més reaccionaris, preservant que entre altres capes de la població no penetrassin
ni la cultura ni les idees comunistes, anarquistes, socialistes, republicanes
i d’altres, i col·laborant que es mantengués aquest estat de postració cultu1
ral de les masses.

LA SEGONA REPÚBLICA ESPANYOLA.
CREACIÓ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Dins d’aquest context social, polític i cultural dia 14 d’abril de 1931
es proclamà la Segona República Espanyola, en substitució de la monarquia d’Alfons XIII i el sistema de
la Restauració. Durant els primers
anys, ja en una democràcia garantida per la Constitució de 1931, es varen assajar tota una sèrie de reformes progressistes. Centrant-nos en
l’Educació, aquestes innovacions

foren molt importants: es va impulsar una renovació pedagògica i la
creació d’escoles primàries i tot un
gran pla amb el primordial objectiu
de fer arribar la instrucció i la cultura i a totes les capes de la societat, sobretot les més desfavorides.
Tant és així que només 45 dies
després de la proclamació de la República, dia 29 de maig de 1931 es
2
va crear per Decret el Patronat de

1. SAN SEGUNDO MANUEL, Rosa. “La actividad bibliotecaria durante la Segunda República Española”. Cuadernos de Documentación Multimedia [Madrid: Universidad Complutense de Madrid], núm. 10 (2020). p. 515. <https://revistas.ucm.es/index.php/
CDMU/article/view/68882>. [Consulta: 17 juny 2022] citant a ORDÓÑEZ ALONSO,
M. Los científicos del exilio español en México: un perfil. La traducció és nostra.
2. Decret del Ministeri d’Instrucció Publica i Belles Arts de 29 de maig de 1931.
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Missions Pedagògiques amb l’objectiu de «difondre la cultura general, la moderna orientació docent i
l’educació ciutadana a pobles, viles
i llocs, amb especial atenció [...] de
la població rural». Tres mesos després, s’hi afegia l’obligatorietat que
totes les escoles de primària havien
3
de comptar amb una biblioteca.
Complementàriament, prop d’un
any després, dia 13 de juny de 1932 i
també per Decret, el Ministeri d’Instrucció Pública, per a fer front a la
manca de biblioteques com a elements difusors de cultura, impulsà
una innovadora normativa que propiciava la creació de biblioteques sobretot als pobles petits. Aquesta reglamentació plantejava que:
• Les administracions locals podien
sol·licitar a la Junta d’Intercanvi i
Adquisició de Llibres per a Biblioteques Públiques la creació d’una
biblioteca municipal.
• S’havia de crear una Junta de la Biblioteca Municipal del municipi
que regiria el servei, que seria considerat com un servei autònom.
• Aquesta Junta s’havia de mantenir sempre neutral i oberta a tots,

i havia d’estar formada per representants municipals, associacions professionals, de cultura i personalitats destacades per la seva
competència.

EST

• Paral·lelament, havien de comptar amb un local independent de
qualsevol altre servei públic o privat i a la façana hi havien d’instal·
lar el cartell de Biblioteca Pública
Municipal a més de l’horari i explicitar que l’accés era lliure i gratuït per a tothom.
• També establia que la biblioteca
havia d’obrir un mínim de quatre
hores diàries i havia de permetre el
préstec de llibres.
• Per altra banda, el Ministeri es
comprometia a proporcionar un
lot de llibres fundacional, enquadernats i catalogats, segons la po4
blació del municipi.
L’Ajuntament d’Algaida, presidit
pel batle republicà Antoni Mulet Gomila, tot d’una s’hi va adherir i, com
ja hem esmentat abans, dia 22 d’agost
de 1932, en una reunió a la Casa de la
Vila es va constituir la Junta de la Biblioteca Municipal d’Algaida.

3. Decret del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts, de 7 d’agost de 1931.
4. 150 exemplars per a municipis inferiors a 1.000 habitants; 300 exemplars per als de
1.000 a 3.000, i 500 volums a les poblacions de més de 3.000 habitants. D’acord amb aquest
barem, al municipi d’Algaida li varen correspondre en un primer lot 300 exemplars que es
varen registrar l’any 1933. El 1935 s’incorporaran al fons 150 nous exemplars.
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Detall de l’acta fundacional de la Junta de la d’Algaida.
Llibre d’actes de la Junta de la Biblioteca Pública Municipal. Any 1932. AMAl, núm.767.
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La formaren el metge Pere Moragues Balaguer, com a president; el
propietari Joan Bibiloni Cànoves,
com a vicepresident; el metge Guillem Verger com a tresorer; el mestre
nacional Joan Galià Lleonart com
a bibliotecari. Antoni Mulet Gomila, batle; Magí Pou Garau, regidor; Gabriel Mulet Mulet, propietari; Maria Salvador, mestra i Miquel
Noguera Rigo, comerciant, foren
designats vocals; com a secretari
fou elegit Pere Capellà Roca, que en
aquells moments era estudiant i es
va nomenar al funcionari Josep Balaguer Mulet com afecte a la Junta.
En aquesta primera reunió, s’acordà remetre a la Junta d’Intercanvi i
Adquisició de Llibres per a Biblioteques Públiques, organisme del Govern, la certificació que s’havia constituït la Junta a Algaida com a pas
previ per a la creació de la biblioteca i així poder rebre els lots de llibres
que la institució estatal repartia.
La Biblioteca Municipal d’Algaida se situà a les dependències de la
Casa de la Vila i s’inaugurà un any
després d’aquest procés administratiu, el dia de la festa de Sant Jaume de
1933. Tenim documentades les despeses de la confecció del rètol exterior
i de les esdevingudes de l’acte oficial d’inauguració. Dia primer de juliol es registrà el primer llibre de la
Biblioteca Municipal d’Algaida, provinent del lot fundacional de 300

volums de la Junta d’Intercanvi i Adquisició de Llibres de Madrid.
D’aquesta època, entre altres documents, conservam el Reglament
de funcionament i de préstec de llibres a domicili. Si fa no fa, és bàsicament el que actualment feim servir,
però feia especial atenció a la conservació dels exemplars: es recomanava folrar els llibres, manipular-los
amb les mans netes, llegir col·locar-los damunt una taula o subjectar-lo entre les mans perquè no es
doblegàs, usar un trosset de paper o
tela com a punt de lectura en lloc de
doblegar el cantó de la pàgina, no
girar les pàgines amb el dit banyat,
acabada la lectura, guardar el llibre
dins un moble i, en virtut de la salut
pública, estava rigorosament prohibit el préstec a domicili on hi hagués un malalt amb una malaltia
contagiosa.
Posteriorment, l’octubre de 1935,
arribà un segon lot de 150 llibres,
també provinents de la Junta d’Intercanvi i Adquisició de Llibres,
que s’incorporaren al fons. A partir d’aquesta data, emperò, haurem
d’esperar quinze anys, fins al gener de 1950, perquè tornassin a registrar-se nous exemplars a la Biblioteca. Evidentment, parlam del
cop d’estat de Franco, el període
de la Guerra Civil i una dècada de
postguerra.
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LA DICTADURA
DEL GENERAL FRANCO (1939-1975).
LA CENSURA
Dia 4 de juny de 1938 es constituí
una nova Junta de la Biblioteca que
quedà formada per: presidents: Gabriel Oliver Puigserver, batle i Guillem Pizà Daviu, secretari de l’Ajuntament; tresorer: Guillem Verger
Sastre, metge; secretari: Vicenç Villalonga Sastre, mestre; vocals: Miquel Amengual Sastre, Margarita
Munar Amengual, mestra, i Gabriel Vanrell Capellà; bibliotecari: Damià Contestí Amengual, veterinari:
personal afecte de l’Ajuntament: Josep Balaguer Mulet i Bernat Crespí
Company.
Sembla que amb aquesta reunió
s’acaba l’activitat de la Junta de la
Biblioteca d’Algaida perquè no hi
ha reflectida cap altra sessió al llibre
d’actes. Segurament mai més es tornà a reunir i aquesta «nova» Junta
només figurà damunt el paper per
invalidar l’organisme republicà que,
per descomptat, deixà de ser un servei autònom. Més endavant veurem
que la biblioteca no reprèn l’activitat fins a 1950, quan es tornen a incorporar nous exemplars i es torna a
obrir al públic, tot i que d’una manera força irregular.
Emperò, el fet més transcendental de la història de la Biblioteca

Municipal d’Algaida d’aquest període és, sense cap dubte, la depuració
de totes les obres considerades «perilloses» per la Dictadura franquista
que començà immediatament després del cop d’estat.
El procés censurador es pot seguir
perfectament a la documentació que
conservam: dia 7 d’octubre de 1936,
el coronel d’enginyers Trinitat Benjumea del Rey, comandant militar
de Balears, va remetre un ban a tots
els Ajuntaments de les Illes on feia
saber: «És cosa ben provada —i traduesc directament de l’ofici del coronel— el grau de perversió moral
i depravació a què els enemics de la
Pàtria han duit a una part del poble
utilitzant la literatura dissolvent i la
pornogràfica. Entre aquells enemics
es troba la maçoneria, el judaisme i
el marxisme. Per a remeiar tan grans
mals he resolt: [...] Prohibir i declarar il·lícits la producció, el comerç, la
circulació i la tinença de llibres, periòdics, fullets, i tota classe d’impresos
pornogràfics, o de literatura socialista, comunista, llibertària, maçònica,
i, en general, dissolvent» I continua,
el coronel, amb la retòrica acostumada que «citava» en un termini de
tres dies els particulars —es referia

en aquest cas a llibreters i editors— i
les entitats i corporacions perquè entreguin una relació per duplicat on
consti el títol, l’autor i l’edició sota
pena de 10.000 pessetes, sense perjudici d’exigir majors responsabilitats.
A conseqüència d’aquest ban, dia
21 d’octubre de 1936 varen ser entregades a la comandància Militar de
Balears tres obres: Proceso Histórico
de la Constitución de la República de
Jiménez de Asua, El Estado de los soviets d’Schelsinger i El fuego. Diario
1
de una escuadra de Barbuse.
L’expurgació, però, prosseguí.
Amb data de dia 16 de setembre de
2
1937, arribà a l’Ajuntament d’Algaida un escrit de part del cap de la Comissió Depuradora de Biblioteques
que obligava a tornar a remetre el catàleg de llibres de la Biblioteca a la
Universitat de Sevilla per tal de sotmetre’l a una depuració. Entre els llibres que la Comissió Depuradora de
Sevilla manà expurgar i els que vertaderament foren eliminats del fons
de la Biblioteca hi podem constatar
algunes desavinences que ara no comentarem. El cas és que foren manats eliminar 18 títols:
Cartas a una señora sobre temas
de Derecho Político, d’Ossorio y
Gallardo

Entre naranjos i Los cuatro jinetes
del apocalipsis de Blasco Ibàñez
La rebelión de las masas d’Ortega y
Gasset
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Doña Perfecta i Realidad. Novela en
cinco jornadas de Pérez Galdós
Sonata de estio, Sonata de otoño i Tablado de marionetas de Valle Inclán
El retrato de Dorian Grey de Wilde
Mario el encantador de Mann
Abajo las armas de Sutter
Los siete ahorcados d’Andreiev
Las noches blancas i Las almas muertas de Dostoiewski
La sonata de Kreutzer de Tolstoi i
Historia de la civilización española
d’Altamira.
Com ja hem esmentat abans, durant el període de 1935 a 1950 no es
registrà cap nou llibre a la Biblioteca. Des de 1950, la Biblioteca es proveeix de llibres donats, en la seva
gran part, per l’Oficina Tècnica
del Servei Nacional de Lectura, organisme depenent del Ministeri
d’Educació Nacional. A partir dels
anys 1960 i fins als 1980 comptam
amb més documentació, sobretot
estadística, que sens dubte evidencia

1. Al Llibre de Registre de la Biblioteca, figuren com a «censurats».
2. Ordre número 332 del Bolletí Oficial.
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un major moviment dels fons bibliogràfics i de préstec d’exemplars,
tot i que no demostra, i segurament
algú de vosaltres ho recordarà, que

la Biblioteca Municipal funcionàs
amb la normalitat que s’hauria d’esperar d’aquesta entitat.

DE LA TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA. DE LA
CASA DE LA VILA AL CASAL PERE CAPELLÀ
(1975 - 2022)
Arran de les primeres eleccions
democràtiques, l’any 1979, la Biblioteca torna a reprendre un camí de
normalitat de la mà de Pere Mulet
Cerdà com a regidor de Cultura: se
sotmet el Fons Bibliogràfic a un exhaustiu inventari, s’adquireix i es cataloguen nous exemplars, la biblioteca obri regularment i es restableix
el servei de préstec a domicili. També, l’any 1980 es registren els primers llibres en català.
Pere Mulet Cerdà, com a regidor de Cultura de la nova corporació democràtica (1979-1983) fou el
responsable de la posada en marxa i normalització del servei, sobretot d’ençà que s’integrà dins la Xarxa de Biblioteques de les Balears del
Consell Interinsular, primer i, ja
més darrerament, dins la Xarxa de
Biblioteques de Mallorca del Consell de Mallorca, organisme que ofereix a les biblioteques suport tècnic i
bibliogràfic.
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bibliotecàries 1980-1989
1980-1984

Margalida Puigserver Garcias

1984-1986

Tola Pujol Mulet

1986-1989

Francisca i Catalina
Bonet Fullana

D’ençà de la reforma de la Casa
de la Vila dels anys 1970, la biblioteca havia estat situada en una sala
quadrada del primer pis a la qual
s’accedia des del pati per una escala exterior. Comptava amb sòlides
i fosques prestatgeries de fusta que
omplien completament tres de les
parets.
Essent batle Francesc Antich
Oliver (1991-1997), amb la represa
de la construcció del que s’anomenà
en un principi «Edifici d’usos socials», l’actual casal Pere Capellà, es
destinà la planta de damunt l’auditori com a nou espai de la Biblioteca

evolució del número d’exemplars per èpoques i dècades
perídodes 1933- 1936 1936-1975 1975-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2021
increment

+ 450

+ 1.331

+ 2.460

+ 6.029

+ 13.169

+ 4.095

+ 1.521

fons
total

450

1.781

4.241

10.270

17.410

21.505

23.026

Municipal. Dia 16 de gener de 1995,
diada de Sant Honorat, s’inaugurà
la nova seu que quadruplicava l’espai de l’antic local i que oferia unes
instal·lacions atractives, modernes i
funcionals per a la consulta i la lectura i per al préstec a domicili.
En aquesta nova ubicació es reordenà el fons, es bastí una zona especial per als infants i per a joves i, a
través del Centre Coordinador de
Biblioteques del Consell de Mallorca, es començà la informatització del catàleg. A més a més, es creà
1
un fons de videoteca i de fonoteca,
l’apartat de premsa periòdica i la
2
Col·lecció Local. Com a curiositat,
gràcies a la iniciativa del Ràdio Club

EST

d’Algaida, l’any 1996 la biblioteca
d’Algaida fou una de les capdavanteres en oferir el servei públic d’Internet a l’Estat. Per molt estrany
que ara ens pugui semblar, en aquell
temps tot just començàvem a entrar
a l’època digital i aquest fet fou considerat notícia per la revista Correo
3
Bibliotecario, que editava el Ministeri de Cultura.
Durant la primera dècada del segle xxi, la biblioteca continuà creixent i adaptant-se als canvis tecnològics, socials i culturals i actuà com a
centre dinamitzador de les activitats
culturals municipals. Actualment,
4
ofereix una extensa carta de serveis,
dins la línia de les biblioteques que

1. En aquell moment, lògicament, amb cintes de vídeo VHS i discs de vinil.
2. La Col·lecció Local és el recull exhaustiu de tot el material editat en qualsevol suport
que tracti o tengui alguna relació amb el municipi d’Algaida, així com també les obres produïdes, en tots els temps, per autors d’Algaida, Pina i Randa.
3. Es pot consultar la versió electrònica de la revista que s’editava en paper: Correo Bibliotecario. Boletín informativo de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del
Ministerio de Educación y Cultura [en línia], n. 8 (juliol-setembre 1996). < http://travesia.
mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/9016/1/CB_8.pdf> [Consulta: 24 juny 2022].
4. Podeu consultar tota aquesta informació al web de la Biblioteca Municipal d’Algaida
Gabriel Janer Manila a https://biblioteca17.wixsite.com/biblioteca-algaida.
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formen part de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca, i des de l’any
2020 també ofereix el servei de documentació a través de l’Arxiu Digi1
tal del Municipi d’Algaida.
I ja per concloure aquest repàs ràpid dels darrers temps de la biblioteca, hem de destacar dos esdeveniments importants: l’any 2017 es
va dur a terme una gran reforma

de l’espai que ocupa la biblioteca i
es construí una nova sala infantil,
s’engrandí l’espai de la sala general,
s’instal·là un ascensor i es renovaren
totes les instal·lacions. I, finalment,
a partir de l’any 2020, en reconeixement a la trajectòria de l’escriptor,
mestre i pedagog algaidí, la biblioteca du el nom de Gabriel Janer Ma2
nila (1940).

Les biblioteques, la biblioteca d’Algaida, no és un servei indispensable. Està
clar que així com podem «sobreviure» sense la «sala plena de llibres», se’ns
faria costa amunt la vida sense xarxa de sanejament, sense aigua corrent, sense serveis sanitaris, sense xarxa de distribució d’aliments... Però les biblioteques, la biblioteca d’Algaida, sí que és un servei bàsic perquè està arrelada en
els principis democràtics i en les bases de la llibertat. I així ho varen entendre
els homes i les dones que fa 90 anys posaren la primera fita d’aquest projecte i
així ho han entès tots els responsables polítics —regidores i regidors de Cultura , batles i batlesses— dels darrers trenta anys: garantir un accés lliure i gratuït de totes les persones a la cultura sense fer cap classe de distinció. Sense censures de cap casta.
Bartomeu Salas Mascaró
bibliotecari

1. Accessible des de www.adma.cat, compta amb els apartats Arxiu Municipal (amb les
subparts Catàleg històric, Col·lecció Local i Fons dels Premis Castellitx); Bibliografia d’Algaida, Pina i Randa; Col·lecció Binària (amb les seccions Camestortes, Obres dels Premis
Castellitx, Pregons i Publicacions en paper); Revista Es Saig i Arxiu del So i la Imatge,
2. Aprovat per unanimitat a la Sessió plenària de l’Ajuntament d’Algaida el mes de desembre de 202o.
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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).

CONTACTES DE LES ENTITATS DEL MUNICIPI
AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D’ALGAIDA:

afalgaida@afalgaida.cat

ALGAIDA SOLIDARI:

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

ALGAIDA VÒLEI CLUB:

algaidavoleiclub@gmail.com
Instagram: #algaidavoleiclub

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:

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:

679 012 240
bandamusicaalgaida@gmail.com

cossiersdalgaida@gmail.com

ASSOCIACIÓ COF PINA: cofpina@gmail.

680 619 980 - jaumejuanbonnin@gmail.com

ASSOCIACIÓ ORFEÓ CASTELLITX:

bernatsureda56@gmail.com

971 66 50 40 - 971 12 53 08
essaig@premsaforana.cat

ASSOCIACIÓ
CULTURA GASTRONÒMICA:

626 462 092 - 618 373 810

com

associacioculturagastronomica@gmail.com

ASSOCIACIÓ D’ARTESANIA
D’ALGAIDA, PINA I RANDA:

686 83 32 94
associacioartesania.apr@gmail.com

COMEDIANTS D’ALGAIDA. TEATRE:

OBRA CULTURAL BALEAR. ES SAIG:

PARRÒQUIA D'ALGAIDA:

SOCIETAT DE CAÇADORS D’ALGAIDA:

626 039 641

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

www.ajalgaida.net

