DIVENDRES 12 JULIOL

DISSABTE 20 JULIOL

Tast de vins i sopar ecològic ______________________________

Sopar tailandès vegetarià ________________________________

Tast de vins ecològics "Jaume de Puntiró" i sopar ecològicvegetarià. Preu 19,50€.

Sopar tailandès vegetarià amb exquisits plats de na Sandra. Preu
19,50€ (inclou gerreta de vi o canya i aigua).
Reserves al Tel: 971 518 293

Ecosenalla / a partir de les 21’00h

Ho organitza: Ecosenalla

Concert Gratuït - ALÈ 2013_______________________________
Amfiteatre Parc de Son Tugores / 21’30h

BUTLLETÍ DE L’AJUNTAMENT
Núm. 109 juliol i agost 2013
QUÈ FER A ALARÓ...

SANDRA IRIARTE. Concert emotiu de la mà de la cantant
argentina Sandra Iriarte, amb un recorregut des del Tango fins a
expressions de terra endins. Per aquesta ocasió ha inclòs peces
del compositor Leopoldo Juanes. També comptarem amb la
presència dels ballarins de tango Ricardo i Marcela, a l’acordeó,
Gori Matas.
Ho organitza: Ajuntament d’Alaró. Regidoria de Cultura i Joventut.

DIVENDRES 5 JULIOL

DISSABTE 13 JULIOL

Concert Gratuït - ALÈ 2013_______________________________

Seminari “Creixement a partir de coneixements grafològics”___
Ecosenalla / de 10’00 a 14’00h

DONALLOP. Posada en escena atrevida de Pop-Folk alternatiu,
amb programacions electròniques i gravacions a temps real.
Aquest duet format per Pere Antoni Bertard (guitarra acústica) i
Joana Maria Pol (vocal) ens delectaran amb cançons del seu
primer senzill Es pou de sa Murtera.

Seminari “Creixement a partir de coneixements grafològics”.
Preu 30€. Més informació i inscripcions: ECOSENALLA.
Tel: 971 518 293 o per e-mail: info@ecosenalla.com.

Ho organitza: Ajuntament d’Alaró. Regidoria de Cultura i Joventut.

Espectacle solidari de dansa______________________________

Amfiteatre Parc de Son Tugores / 21’30h

DISSABTE 6 JULIOL
Taller de dansa oriental __________________________________
Ecosenalla / de 10’00 a 12’00h

Taller “Dansa oriental: celebra la feminitat”. Preu 20€. Més
informació i inscripcions: ECOSENALLA, tel: 971518293 o per email: info@ecosenalla.com
Ho organitza: Ecosenalla

FEST-T-KRACK_________________________________________
Plaça de la Vila / 19’00h

Ho organitza: Ecosenalla
Teatre d’Alaró / 19’30h

Espectacle de dansa a benefici de la ONG MAS NEPAL. Amb un
ballarí professional del Bhangra Sat Atma Sighn i grans ballarines
de Mallorca. L’espectacle servirà per recollir fons per a la creació
d’un hospital. Les entrades es poden aconseguir a la tenda
Kurma, a través de Micaela Ferrando o a la taquilla.
Vos esperam a tots per una bona causa. Donatiu: 5€, a taquilla 7€.
Ho organitza: Tienda Kurma.
Hi col·labora: Ajuntament d'Alaró, Shava Bollywood, Escuela Zara
Bellydance, Sat Atma Singh.

Música en viu____________________________________________

Ecosenalla / a partir de les 21’00h

Ho organitza: Ecosenalla

Sopar a la fresca__________________________________________
C/Joan Mir, ermità / 21’30h

Sopar a la fresca davant el club. Sopes mallorquines, coca
d’albercoc, gelat, aigua, vi, cafè i licors. Ball amb música en viu.
Preu simbòlic: 1€. Apuntar-se fins dia 19 de juliol.
Ho organitza: Associació Persones Majors d’Alaró.

DIUMENGE 21 JULIOL
AQUAFESTA 2013 _______________________________________
Piscina Municipal d’Alaró / de 9’30h a 14’30h

Es faran diverses activitats tant esportives com d’animació per
fer un dia lúdic i de diversió per totes les edats. Tot el que es
recapti anirà destinat a ASPANOB (Associació de pares de nins
oncològics de Balears). Entrada lliure i esteu tots convidats.
Ho organitza: Associació Cultural i Esportiva L’orengar d’Alaró i
WepAlaró.
Hi col·labora: ASPANOB i Ajuntament d´Alaró.

DIVENDRES 26 JULIOL
Concert Gratuït - ALÈ 2013_______________________________
Amfiteatre Parc de Son Tugores / 21’30h

JAUME COMPTE NAFAS ENSEMBLE. Enric Pastor (violí i
viola), Dimitri Struchkov (violoncel), Wojtek Sobolewski
(contrabaix) i Jaume Compte (guitarra, oud i percussions) ens
sorprendran amb la seva música mediterrània amb sons acústics
i a la vegada l’experimentació contemporània.
Ho organitza: Ajuntament d’Alaró. Regidoria de Cultura i Joventut.

DISSABTE 27 JULIOL
Festa Primer Aniversari Ecosenalla _______________________

Festa del 1er Aniversari de Batukrack, amb l’actuació de
Batukrack i les següents batucades convidades:
CARABASSAMBA
(Muro),
BINICADA
(Binissalem),
SANDUNGUEROS (Lloseta) i SARAVÁ (Bunyola + Sta Maria).
RECORREGUT: de la Plaça de la Vila fins a Son Tugores; a
l’amfiteatre de Son Tugores cada batucada tocarà una estona.
VINE, BALLA I DISFRUTA A "FES-T-KRACK".
FESTA DE BATUCADES!!!!

Acros Cafè Bar / a partir de les 21’00h

Ho organitza: Batukrack Alaró. Hi col·labora: Ajuntament d'Alaró .

Ecosenalla / a partir de les 21’00h

DIVENDRES 2 AGOST

Nit Magribina amb sopar i espectacle. Preu 22,50€.
Més informació i reserves: ECOSENALLA.
Tel: 971 518 293 o per e-mail: info@ecosenalla.com.

Sopar de carrer________________________________________

Sopar japonès vegetarià __________________________________
Ecosenalla / a partir de les 21’00h

Sopar japonès vegetarià amb exquisits plats de na Tsuneko. Preu
21,50€ (inclou gerreta de vi o canya i aigua). Reserves al Tel:
971518293
Ho organitza: Ecosenalla

DIJOUS 11 JULIOL
Excursió marítima _______________________________________
C/ Joan Mir, ermità / 08’30h

Sortida amb autocar a les 08’30h. Sortida en vaixell a les 09’30h.
Excursió oberta a tothom, socis i no socis. El capità farà una
explicació de la Costa mallorquina: Palau de Marivent, na
Burguesa i el seu monument a la Verge. Panoràmica de Can
Pastilla, s’Arenal, Cala Blava, Cap Enderrocat, Cap Regana i
Costa de Llucmajor. Dinar dins el vaixell. Preu: 31€.
Reserves fins dia 8 de juliol. Pagament dia 9 i 10 de juliol.
Ho organitza: Associació Persones Majors d’Alaró.

Veniu a gaudir d’una nit d’estiu a la terrassa del Acros Cafè amb
el grup de percussió PADOUK. Bona Música, bon ambient i els
que vulguin podran pegar una mossegada als nostres coneguts
"roscos".Vos esperem a tots!
Ho organitza: Acros Cafè Bar

Nit Magribina___________________________________________

Ecosenalla / a partir de les 19’00h

Festa primer aniversari d'Ecosenalla amb música, espectacle,
menjar i diversió. Sorteig d’un sopar per a dues persones i
donació per a ASPANOB (Associació de pares de nins i nines
amb càncer de Balears).
Ho organitza: Ecosenalla

Ho organitza: Ecosenalla

Sopar de germanor a tots els carrers d’Alaró que s’apuntin fins
dijous 31 de juliol a les oficines municipals de 8h a 14h
L'Ajuntament aportarà les postres i el paperí.

DIVENDRES 19 JULIOL

DISSABTE 3 AGOST

Concert Gratuït - ALÈ 2013_______________________________

Monkey Roll Fest. _______________________________________

Amfiteatre Parc de Son Tugores / 21’30h

Pavelló semicobert Camp d’esports / a partir de les 12’00h

CATALINA MOLL TRIO. Catalina Moll (veu), Tolo Gili (piano)
i Marko Lohikari (contrabaix). Aquest grup de Cançó-Jazz ens
transporta a imatges de la Mallorca natal de la cantant a través
de les sonoritats del jazz. Tant els temes originals com els
arranjaments de peces tradicionals són un compendi
d’experiències musicals i personals dels autors.

Exposició de cotxes americans pre'70 i “no stock bikes” (choppers,
bobbers, trackers, cafe racers) Exposició fotogràfica d’Alberto
Laroca ,el chopper, "CHOPPERS FROM JAPAN". Exhibició
d’skate, rollers & bmx, skate choof. Exposició tattoos "HANDS",
DIRTY WORKS, stands kustom kulture i concerts de… KING'S
MAFIA, DAWHOLEENCHILADA, DELIKATESSEN, DOS
KINIEN, THE MONSTERONES, QUATERMASS, MAD
RUMBLERS, THE HONKY TONES, SWEET POO SMEEL, LED'S
BAND...

Ho organitza: Ajuntament d’Alaró. Regidoria de Cultura i Joventut.

Més informació: www.getmonkey.es/monkeyrollfest

DIUMENGE 4 AGOST
Homenatge______________________________________________
Plaça de la Vila / 19’30h

Festa Primer homenatge a les persones majors de 85 anys del
nostre poble.
Ho organitza: Ajuntament d’Alaró i Associació de Persones Majors

ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS D’ALARÓ
Viatge del dimecres 18 al dilluns 23 de setembre. 6 dies i 5 nits.
Visitant Mónaco i la Riviera Francesa. Per a més informació
passar per les oficines del club.

ECOSENALLA
Ecosenalla ofereix:
- Menú ecològic, de dilluns a divendres, de les 13-16 hores, amb
possibilitat d’emportar-t’ho a casa.
- Paella vegetal tots els dissabtes a partir de les 14 hores.
- Sopars ètnic - vegetarians, els divendres i els dissabtes a partir
de les 21h
-CLASSES DE IOGA, CHI KUN I PLATES A ECOSENALLA.
Més informació a www.ecosenalla.com i inscripcions:
C/ Verge del Refugi, 5. Tel: 971 518 293

ESCOLA D’ESTIU ALARÓ ‘13
Vos informem que l'Escola d’Estiu ofereix el seu servei des del 24
de juny fins el 12 de setembre. Per més informació: Laia Queralt
Mairata: 699 551 158 / Laura Tineo Cuadrado: 645 171 747.

HOSTATGERIA DEL CASTELL D’ALARÓ
L’hostatgeria del Castell d’Alaró organitza sopars a la fresca tots
els dies d’estiu. Per més informació podeu consultar el menú, els
preus i reservar, per telèfon o correu electrònic.
Algunes nits d’estiu, encara per determinar, hi haurà activitats
culturals, com concerts, espectacles a preus econòmics.
Per més informació: Myriam Viña; Natxo Bou. Tel. 971182112
reserves@castellalaro.cat.

CEPA MANCOMUNITAT DES RAIGUER
Oferta educativa Curs 2013-2014 (matrícula mes de setembre)
- Graduat en d'ESO per adults:
*Matins de 9h a 13’30h - Binissalem (Antiga escola graduada).
*Horabaixes de 16’50h a 21’30h - Edifici IES Marratxí (Polígon
de Marratxí)
-Català (A2, B2 i C1) i anglès (starter, elementary i pre-intemediate):
*Matins i horabaixes - Binissalem (Antiga escola graduada)
- Proves d’accés cicles formatius de grau superior:
*Matins de 9h a 14h - Binissalem (Antiga escola graduada).
*Horabaixes de 18h a 22h - Edifici IES Marratxí (Polígon de
Marratxí)
- Proves d’accés UIB:
*Horabaixes 18/19h fins 22h- Edifici IES Marratxí (polígon de
Marratxí)
Per més informació i consultes:
Binissalem: Carrer Escola graduada, 13 Tel: 971 512 157
Marratxí: Carrer Arbre de la Ciència, s/n – Polígon de Marratxí
Tel. 971 229 604
www.cepamancomunitatdesraiguer.org
cepamancomunitatdesraiguer@educacio.caib.es

L’AJUNTAMENT INFORMA

Cursets de Natació ‘ 13 (del 1 de juliol a 30 d’agost)___________

Horaris d’Estiu (Juliol i Agost)______________________________
Oficines Municipals
Dilluns a divendres: de 8’00h a 14’00h

De dilluns a divendres de 10’00h a 12’00h.
- INFANTS (a partir de 0 anys): Dia 1 de juliol prova de nivell a
la piscina de 10’00 a 12’00h.
-ADULTS: de dilluns a dijous: De 19’30h a 20’15h. Iniciació i grau
mitjà. De 20’15h a 21’00h: Perfeccionament.

*Jutjat

de Pau
Dilluns i dimarts: de 8’00h a 10’00h
Dijous i divendres: de 19’00h a 21’00h
*Tancat per vacances del 15 al 31 d’agost
Biblioteca Municipal “Joan Rosselló de Son Forteza”
Dilluns a divendres: de 10’00h a 13’00h.
Dilluns i dimecres de 17h a 19’30h
*Tancat per vacances de 12 a 25 d’agost
Casal de Son Tugores
Dilluns a divendres: de 17’00h a 21’00h.
Dissabte: de 11’00h a 13’00h
Punt Verd
Dilluns a divendres: 7’00h a 10’00h i 17’00h a 20’00h
Dissabte: de 9’00h a 14’00h
Diumenge: de 9’00h a 13’00h
REGIDORIA DE CULTURA I JOVENTUT
Exposició_________________________________________________
Casal Son Tugores. Planta baixa
Exposició individual de Marcelo Viquez, artista nascut a
Uruguay però resident des de fa anys a Mallorca, on ha
desenvolupat el gruix de la seva trajectòria artística. Artista
conegut a Alaró per a les seves especials participacions en
diferents edicions de ALART, i que durant uns anys i fins fa
només uns mesos va tenir taller al nostre poble. En aquesta
exposició presenta un projecte inèdit amb vídeo i fotografia.
Aquesta exposició romandrà oberta fins el 23 de Juliol.

Preu: 30€/persona, a partir del segon membre familiar 15€. Més
informació i inscripcions a les Oficines Municipals
Ho organitza: Ajuntament d’Alaró. Regidoria d’Esports.
Curs de Tennis Estiu ‘13___________________________________
Horaris: de dilluns a divendres dematí (comença dia 1 de juliol)
Important: tots els que vulguin venir al curs de Tennis Estiu s’han de
presentar dia 1 de Juliol a la pista de Tennis de les 9h a les 11’30h o
bé telefonar a Jordi Bibiloni al 687 582 969.
MODALITATS I PREUS:
Minitennis / Iniciació: 3 – 8 anys: 45 min./sessió Mínim 6 alumnes.
1h. setmanal 15 €/mes i 2h. setmanals 18 € /mes
Charly Tennis: 9 – 12 anys: 1 h/sessió Màxim 8 alumnes 1h set 18 €
/mes; 2h set 21 € /mes; 3h set 24 €/ mes.
Perfeccionament: 12 – 16 anys. 1 hora/sessió. Màxim 6 alumnes. 1h
set 21 €/ mes; 2h set. 24 €/ mes; 3h set. 27 € /mes.
Jugadors Avançats -Competició: Totes les edats. 2hores per sessió.
Màxim 6 alumnes 2h set. 50 €/mes; 3h set. 55 € mes; 4h set. 60 €/
mes.

Ho organitza: Ajuntament d’Alaró. Regidoria d’Esports.
REGIDORIA DE MANTENIMENT I SERVEIS GENERALS
Recollida de fems______________________________________
Es recorda que des del passat dia 1 d’abril el diumenge no es
recolleix la fracció del rebuig i s’ha passat a recollir la matèria
orgànica. El calendari és el següent:

Ho organitza: Ajuntament d’Alaró. Regidoria de Cultura i Joventut.
REGIDORIA D’EDUCACIÓ I FESTES
Concurs Cartells Festes Sant Roc 2013 _______________________
L’Ajuntament d’Alaró convoca el VII Concurs de Cartells
anunciadors de les Festes de Sant Roc, podeu consultar les bases
a la pàgina web de l’ajuntament: www.alaro.cat. Termini màxim
de presentació és el 17 de juliol a les 14’00h a les Oficines
Municipals.
ALART 2013 _____________________________________________
El divendres 9 d’agost tindrà lloc ALART. Una Nit d’Art a Alaró.
Cercam voluntaris, per ajudar amb el muntatge de les
exposicions i instal·lacions i per guardar els diferents espais.
Si tens ganes de participar posa’t en contacte amb
sontugores@ajalaro.net o per telèfon al 971518757. Gràcies!!!
REGIDORIA D’ESPORTS
Horari de la Piscina Municipal (15 juny al 8 setembre)________
De dilluns a divendres (el mesos de juliol, agost i setembre)
- De 12’00h a 14’00h
- De 16’00h a 19’30h
Dissabtes i diumenges: d’11’00h a 14’00h i de 16’00h a 20’00h

Per qualsevol dubte sobre la recollida no dubti en posar-se en
contacte amb l'Ajuntament. Recordam que és important complir
amb l’horari i treure els fems entre les 19 i les 20h, els capvespres
i el dimarts matí abans de les 9h.
Recollida de voluminosos__________________________________
L'ajuntament disposa d’un servei de recollida a domicili de
mobles, electrodomèstics i altres residus voluminosos dins el
nucli urbà. aquest servei es realitza el primer i el tercer dimarts
de cada mes
Per poder gaudir d’aquest servei, s’ha de telefonar a les oficines
municipals al 971 510000 o al correu electrònic
ajuntament@ajalaro.net.

Preus: Entrada diària: 1,50 € / Abonament familiar: 35 €/
Individual menys de 14 anys: 20 € / Individual de 14 a 65 anys:
25 € / Individual més de 65 anys: gratuït.
Recollida d’abonaments a les Oficines municipals.
Torneig Tennis Sant Roc ‘13 ( 8 de juliol a 10 agost )______________

Categories: Individual, dobles i femení (per sorteig)
Inscripcions: del 7 al 28 de juny. Individual 10€; dobles 5€
/persona Individuals i dobles 15€.
Més informació i inscripcions Xisco Colomar Tel. :616 321 283

EDITA: AJUNTAMENT D’ALARÓ
Podeu fer arribar les informacions al Casal Son Tugores
Clastra de Son Tugores. Telèfon 971-518757
sontugores@ajalaro.net

