DIVENDRES 8 FEBRER
Cicle de conferències d’Esquerra d’Alaró____________
Casal Son Tugores / 20’00h
Tertúlia “Alternatives al saqueig dels bancs” amb
Josep Juárez Álvarez, secretari general de la C.G.T.
Ho organitza: Esquerra d’Alaró
Tast de vins ecològics_____________________________
Ecosenalla / 21’00h
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DISSABTE 2 FEBRER

Mercadet Ecosenalla______________________________
Ecosenalla / 10’00h
Intercanvi d’objectes i serveis, i venda d’articles de
segona mà o artesanals; acompanyat de tastets i bona
música en directe.
Concert__________________________________________
Església Sant Bartomeu / 11’30h

Tast de vins ecològics de Jaume de Puntiró i menú
vegetarià. Preu: 19’50€.
Ho organitza: Ecosenalla
Monòleg________________________________________
La Protectora Cafè / 21’30h
Sopar més monòleg a càrrec de Carlitos. El sopar inclou
pa amb oli, beguda, postres i cafè. El preu són 21€ per
persona. Les places són limitades. Per a més informació
i reserves: 659 684 149.
Ho organitza: La Protectora Cafè
DISSABTE 9 FEBRER

DISSABTE 16 FEBRER
Ruta cultural_____________________________________
Camp d’esports / 9’30h
Ruta cultural: Palma musulmana. La visita ofereix, a
més dels Banys Àrabs i l’Almudaina, detalls que fugen
a la vista de tothom: restes de les mesquites,
l’urbanisme, la hidràulica, les murades, etc.
Preu: 1€ (entrada als banys àrabs) Inscripcions fins
dimecres 13 al Casal Son Tugores.
Ho organitza: Regidoria de Cultura i Joventut.
Xerrada_________________________________________
Casal Son Tugores / 19’00h
“Alternatives a l’economia actual: reflexions i debat” a
càrrec de Josep Manel Busqueta, economista i professor
(Catalunya).
Ho organitza: Drets Humans Alaró
DIMECRES 20 FEBRER
Tast de vi________________________________________
La Protectora cafè / 20’00h

Cada Dissabte: “Els matins de l’orgue” ofereix un
concert d’orgue obert a tothom i totalment de franc.

Venda___________________________________________
Plaça de la Vila

Tast de vins Mesquida Mora. Preu: 3€. Places limitades
(25 persones), inscripcions a les oficines municipals o a
l’adreça mpiza@ajalaro.net

Ho organitza: Comissió de l’orgue.

Venda de productes de Comerç Just de S’Altra SenallaCàritas.

Ho organitza: Ajuntament d’Alaró.
Hi col·labora: La Protectora Cafè.

Ho organitza: Drets Humans d’Alaró.

DIJOUS 21 FEBRER

La galería inaugura l’exposició: “Mi Museo Cerralbo y
Mi Museo de Antropología” de Arantxa Boyero que
ens presenta en aquesta ocasió fotografies de recent
creació. L’exposició s’emmarca dins la segona edició
del Festival nacional “Miradas de Mujeres” organitzat
per l’associació MAV (Mujeres en las Artes Visuales).
L’exposició romandrà oberta fins el 30 de març
Horaris:De dimecres a dissabte: 10’30h-13’30h; 17h20’30h

Taller Ioga Energètic_____________________________
Ecosenalla / 10’00 a 19’00h

Excursió_________________________________________
Carrer Joan Mir, ermità / 9’30h

“Taller Ioga Energètic: quint chakra Garganta
(Vishuddha)”. Inclou sessió de ioga, meditació activa,
dansa, mantras, aromateràpia, treball amb cristals ...
Impartit per Aina Molina, professora de Hatha Yoga.
Preu: 50€ (descompte especial de 5€ alumnes
d’Ecosenalla i 10€ per persones en atur).

Ho organitza: Addaya Centre d’Art Contemporani.

Ho organitza: Ecosenalla.

Inauguració Exposició____________________________
Casal Son Tugores – planta baixa / 20’00h

Rueta infantil____________________________________
Plaça de la Vila / 16’00h

Sortida a Santa Margalida per visitar una plantació
d’Àloe Vera: perfums i cremes. Berenar: panada i
aigua.
Visita al poble d’Artà. Dinar al Restaurant “Sa Gruta
Nova” (paella, mero a la mallorquina, coca amb gelat,
aigua, vi, cafè i licors). Ball fins a les 17’30h. Preu 20€.
Inscripcions fins divendres 15 de febrer. Pagament i
recollida de tiquets dimarts 19 i dimecres 20 de febrer.

El Casal Son Tugores acull l’exposició d’Edda Eva
Holmesland (Snaprud-Noruega, 1938), que sota el títol
“Luz” reuneix pintures de recent creació realitzades en
el seu lluminós estudi d’Alaró. Aquestes obres
confronten en certa manera una llum càlida amb una
nit tenyida d’una blava i freda foscor, deixant patent
l’origen nòrdic de l’autora.
Romandrà oberta fins el 16 de març. Horaris: de dilluns
a divendres de 16h a 20h /dissabtes d’11h a 13h.

Festa de desfresses per celebrar Carnestoltes amb un
grup d’animació infantil per tots els infants del poble.

Xerrada AFA Alaró - Es Raiguer____________________
Casal Son Tugores / 19’00h

Ho organitza: Ajuntament d’Alaró. Regidoria d’Educació i
Festes.

Xerrada sobre “Alzheimer malaltia del segle XXI” a
càrrec de Ruth López i diversos temes d’informació
sobre l’associació. Entrada oberta a tothom.
Per a més informació ens podràs trobar al facebook, al
telèfon: 626 047 439 (Maria Fiol) o al correu electrònic:
afa_alaroraiguer@yahoo.es

Inauguració Exposició____________________________
Addaya Centre d’Art Contemporani / 20’00h

Ho organitza:Ajuntament d’Alaró. Regidoria de Cultura i
Joventut.
Representació teatral _____________________________
Teatre d’Alaró / 20’30h
Representació de l’obra teatral La meva paciència té un
límit, basada en textos de Jesús Moncada, dirigida per
Lluís Colom i interpretada per Joan M. Pascual.
Preu: 6 euros.

Festa de Carnestoltes_____________________________
Plaça de la Vila / 22’00h
Vos convidam a venir tots disfressats a les 22’00h a la
Plaça de la Vila, des d’on s’iniciarà un petit
passacarrers, acompanyat amb els ritmes de la
batucada, que finalitzarà al Teatre d’Alaró amb una
festa-concert amb el grup Saxophobia Funk Project i
música diversa. L’entrada és gratuïta i només hi
podran assistir els majors de 18 anys. Vos esperam a
tots!
Ho organitza: Associació Batukrack
Hi col·labora: Ajuntament d’Alaró

Ho organitza: Associació de Persones Majors.

Ho organitza: AFA Alaró - Es Raiguer
DIVENDRES 22 FEBRER
Xerrada__________________________________________
Ecosenalla / 19’00h
“El missatge de l’Aigua del Dr. Masaru Emoto” a
càrrec de Diego Nebot.
Ho organitza: Ecosenalla

Cicle de conferències d’Esquerra d’Alaró____________
Casal Son Tugores / 20’00h
Presentació del Consell d’Entitats Cíviques.
Ho organitza: Esquerra d’Alaró
DISSABTE 23 FEBRER
Tast de formatges________________________________
Casal de Son Tugores / 10’00 a 15’00h
Tast de formatges dirigit a persones que vulguin
conèixer el producte sotmetent-lo a l’examen dels
nostres sentits per poder descriure les seves qualitats.
Places limitades; inscripcions fins dijous 21 de febrer a
les oficines de l’Ajuntament.

CÀRITAS: RECOLLIDA DE ROBA
Càritas dóna un nou impuls a la roba de segona mà
amb la instal·lació de contenidors de roba a l’abast de
tothom. El grup Càritas Alaró ha col·locat un
contenidor al costat de la Parròquia d’Alaró per recollir
roba, col·laborar amb aquest projecte i impulsar la
dimensió social i mediambiental de la roba usada.
Ho organitza: Càritas Alaró.
Hi col·labora: Parròquia Sant Bartomeu d’Alaró
CEPA MANCOMUNITAT DES RAIGUER

Ho organitza: Associació Voluntaris del Castell d’Alaró

VOLS OBTENIR EL GRADUAT EN ESO PER
ADULTS?
Doble oferta d’ensenyament secundari per adults: Torn
de matí a Binissalem (de 9’00h a 13:30h) o torn de tarda
a Marratxí (de 16:50h a 21:30h).
Calendari de matrícula de l’11 al 15 de febrer de 2013.
Horari de matrícula:
- Marratxí: de 17’00h a 20’00h (c/Arbre de la ciencia
s/n, Polígon de Marratxí, tel.971229604).
- Binissalem: de 10’00h a 13’00h (c/Escola Graduada
13, tel.971512157).
Documentació a presentar: DNI, full d’ingrés al nºde
compte bancari (20€), foto tamany carnet i certificat de
notes. Places limitades, per ordre d’arribada!
Per a més informació:
www.cepamancomunitatdesraiguer.org /
cepamancomunitatdesraiguer@educacio.caib.es

DILLUNS 25 FEBRER

CLASSES DE CALÇA I GANXET

Xerrada - Conferència_____________________________
Teatre d’Alaró / 21’00h

Les classes són els dimarts i divendres de 18’00h a
20’00h. El programa s’adapta a les necessitats de cada
alumne. Per a més informació: 626 763 505 (Lluïsa)

Ho organitza: ASAJA - BALEARS
Trobada de famílies nombroses____________________
Mons Apart / 12’00h
Formes part d’una família nombrosa? T’interessaria
formar part de col·lectiu de famílies nombroses
d’Alaró? Ens veiem al Bar Mons Apart, per parlar-ne!
Assemblea Associació Voluntaris del Castell d’Alaró_
Casal Son Tugores-1er pis / 20’30h
Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de
l’Associació Voluntaris del Castell d’Alaró, a les 20’15
en primera convocatòria i a les 20’30h en segona
convocatòria.

El director del col·legi Ntra. Sra. de la Consolació,
Jaume Tortella informarà sobre les directius bàsiques i
acte seguit tendrà lloc la xerrada - conferència
“Estimular la passió per la lectura dels nostres fills” a
càrrec de Beatriu Pons Comella, pedagoga del centre
psicopedagògic DAU. Activitat oberta a tothom
Ho organitza:APIMA Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació
Hi col·labora: Ajuntament d’Alaró i Centre psicopedagògic
DAU.
LA PROTECTORA CAFÈ
Cada dissabte a La Protectora Cafè, de 11’00 a 14’00h,
ofereix “canya més tapa”. Amb la teva canya tindràs
un tastet gratuït
WEPALARÓ
Durant el febrer i març complim un any i ho volem
celebrar amb promocions especials, concursos,
sorpreses... i una Wepfesta d’aniversari.
Les classes són: dimarts i dijous a les 9’30h al Teatre
d’Alaró; dimarts, dijous i dissabte a les 18’00h a la Sala
de Psicomotricitat de l’Escola Graduada (edifici de
pedra). Vine a provar-ho, t’agradarà i repetiràs!
Hi col·labora: Restaurant Sa Fonda, Restaurant Bearn,
Associació l’Orengar, GaV (Grup d’animació Voluntari),
AVital Mallorca, AFAlzheimer Alaró i Ajuntament d’Alaró.

ECOSENALLA
- Curs de Flors de Bach
Curs complet teòric -pràctic de Flors de Bach per
conèixer com les seves essències ens ajuden a
aconseguir l’equilibri emocional que ens ajudarà a
mantenir una bona salut física i veure la vida
positivament. Impartit per Joan Julià, terapeuta floral
expert en flors de Bach. Durada de tres mesos, a partir
de gener 2013, els dimecres d’11’00 a 13’00h.
- Constel·lacions familiars
Una constel·lació familiar es crea quan una persona vol
aclarir un tema específic de la seva vida amb la finalitat
d’aconseguir una solució, ajudant-la a col·locar-se en el
lloc que li correspon dins el seu sistema, cercant que
tengui harmonia en la seva vida. És un procés sanador
a on es poden coordinar el pensament, l’emoció, el
moviment i l’ànima.
- Massatge “ayurvèdic Abhyanga”
Teràpia mil·lenària que calma i equilibra el cos. També
massatge específic per a embarassades. Oferit per Luz
Fernández.
Per a més informació i inscripcions: c/Verge del
Refugi, 5 · Tel: 971518293 · info@ecosenalla.com

IOGA AL CASTELL D’ALARÓ
Ioga al Castell d’Alaró el primer cap de setmana de
cada mes. El cap de setmana d’inici serà l’1, 2 i 3 de
febrer. Activitat impartida per Delia, professora
titulada en Hatha Ioga per la Universitat India.
Divendres: Meditació a la posta de sol i Ioga a les
19’00h. Dissabte i diumenge: Ioga a les 8’00h.
Cal dur estoreta aïllant i preferiblement una manta.
Donació voluntària.
Informació i reserves: 647 485 800/971 182 112 o
www.facebook.com/hostatgeriacastellalaro.
REGIDORIA DE MANTENIMENT I SERVEIS
S'informa que a partir del mes de març de 2013, tots els
diumenges es recollirà la fracció de matèria orgànica
envers del rebuig. El rebuig podrà treure's en el seu
horari habitual els dijous.
REGIDORIA ESPORTS
Futbol___________________________________________
Camp d’esports d’Alaró
Dissabte 2
10’30h: UD. Alaró – Alcúdia (prebenjamins)
11’30h: UD. Alaró “B” – Port Pollença “A” (alevins)
16’00h: UD. Alaró – La Unión (cadets)
Diumenge 3
11’00h: UD. Alaró – Pollença (infantils)
Dissabte 9
10’30h: UD. Alaró – Lloseta “B” (benjamins)
11’45h: UD. Alaró “B” – Llubí “B” (alevins)
15’30h: UD. Alaró – Rtvo. La Victòria (juvenils)
18’00h: UD. Alaró – Atlètic Rafal (primera regional
preferent)
Dissabte 16
11’00h: UD. Alaró “A” – Joventut Ca’n Picafort “B”
(alevins)
16’00h: UD. Alaró – Poblenc Atlètic (cadets)
Diumenge 17
11’00h: UD. Alaró – Poblenc Atlètic (infantils)
Dissabte 23
9’30h: UD. Alaró “B”- Escola Municipal de Binissalem
“A” (alevins)
11’00h: UD. Alaró – Port de Pollença (prebenjamins)
12’00h: UD. Alaró – Atlètic Marratxí “B” (benjamins)
15’30h: UD. Alaró – Patronat (juvenils)
18’00h: UD- Alaró – Serverense (primera regional
preferent)
Tennis - taula____________________________________
Ajuntament d’Alaró – 2n pis
Dissabte 9
18’00h: Alaró T.T.C. – Club Palma T.T.
Dissabte 16
18’00h: Alaró T.T.C. – C.T.T. CIUTADELLA “B”

EDITA: AJUNTAMENT D’ALARÓ
Podeu fer arribar les informacions al Casal Son Tugores
Abans de dia 20 de febrer.
Clastra de Son Tugores. Telèfon 971518757
sontugores@ajalaro.net

