Missa del Corpus_____________________________________________
Església Parroquial St. Bartomeu / 19’00h
Missa de la festivitat del Corpus i posteriorment, processó pels
carrers Petit, Can Ros, Jaume Colom, Xalet i Plaça de la Vila.
Ho organitza: Parròquia Sant Bartomeu
DIVENDRES 7 JUNY
Inauguració Exposició_________________________________________
Addaya Centre d’Art Contemporani / 20’30h

BUTLLETÍ DE L’AJUNTAMENT
Núm. 108 Juny 2013
QUÈ FER A ALARÓ...

Addaya presenta la primera exposició individual a Mallorca de
Antonio Fernández Alvira (Osca, 1977). Presentarà nous treballs,
dibuixos i relleus entorn a la construcció de la masculinitat.
L’obra de Fernández Alvira és present en importants col·leccions
públiques com Colección DKV, Colección Ibercaja o Instituto Alicantino
de Cultura Juan Gil Albert.
Ho organitza: Addaya Centre d’Art Contemporani.

DIJOUS 20 JUNY
Presentació diari ARAbalears______________
Casal Son Tugores / 19’00h
A partir del 23 de maig podem trobar als
nostres quioscs una nova oferta de premsa
escrita, es tracta del diari ARAbalears, que es
vol presentar al públic alaroner.
Ho organitza: ARAbalears
Hi col·labora: Ajuntament d’Alaró
DIVENDRES 21 JUNY
Conferència__________________________________________________
Teatre d’Alaró / 20’00h
Conferència “Crisis. ¿Un problema o una oportunidad?”, sobre com
transformar les nostres emocions davant temps difícils, impartida pel
mestre budista Ven. Lama Geshe Ngawang Losel.

DISSABTE 1 JUNY

Xerrada i demostració sobre “Saviesa Energètica”________________
Ecosenalla/ de 19’00 a 21’00h

Diada d’skateboard___________________________________________
Parc d’ skate – Poliesportiu d’Alaró / 12’00h-18’00h

Xerrada i demostració gratuïta sobre "Saviesa Energètica" per Tony
Mills, terapeuta i expert en estrès electromagnètic i geopàtic.

DIUMENGE 23 JUNY

Competició i concurs d’skate. Us assegurem diversió i regals com
taules, samarretes i molt material dur per a tots aquells que vulguin
venir a gaudir del dia amb nosaltres.

Ho organitza: Ecosenalla

X Crono Cas Secretari________________________________________
Plaça Cabrit i Bassa (Los Damunt) / 9’00h

Ho organitza: Devil Skateboarding i Ajuntament d'Alaró

Sopar tailandès vegetarià _____________________________________
Ecosenalla / a partir de les 21’00h

Inauguració Exposició_________________________________________
Casal Son Tugores / 20’30h
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.
Ho organitza: Ajuntament d’Alaró. Regidoria de Cultura i Joventut.
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
Concert______________________________________________________
Església Sant Bartomeu / 11’30h
“Els matins de l’orgue” a l’església Parroquial de Sant Bartomeu
s’ofereix un concert d’orgue obert a tothom i totalment de franc.
CADA DISSABTE D’AQUEST MES, A LA MATEIXA HORA.
Ho organitza: Comissió de l’orgue.
Càsting, el musical_______________________________________
Teatre d’Alaró / 20’00h
Musical dels joves del Club 15 per
recaptar fons pel seu Camp Volant
d’aquest estiu. Vos hi esperem!
Venda d’entrades a la Papereria
S'Estel i a l'estanc de Coloma
Rosselló.
Ho organitza: Esplai El Cercle
Hi col·labora: Ajuntament d’Alaró
DIUMENGE 2 JUNY
Càsting, el musical____________________________________________
Teatre d’Alaró / 18’00h
Musical dels joves del Club 15 per recaptar fons pel seu camp volant
d'aquest estiu. Vos hi esperam! Venta d'entrades a la Papereria
S'Estel i a l'estanc de Coloma Rosselló.
Ho organitza: Esplai El Cercle
Hi col·labora: Ajuntament d’Alaró

DISSABTE 8 JUNY

Sopar tailandès vegetarià amb exquisits plats de na Sandra i Kai.
Preu 19,50€ (inclou gerreta de vi o canya i aigua). Reserves al Tel: 971
518 293
Ho organitza: Ecosenalla
DIUMENGE 9 JUNY
Ballada Popular de Ball de Bot _________________________________
Plaça de la Vila / 19’00h
Ballada Popular per celebrar el final de curs dels cursos de ball de
bot, tot i això està oberta a qualsevol persona; a càrrec del grup Cofre
Antic.
Ho organitza: Associació de Ball a Plaça i Ajuntament d'Alaró.
DIJOUS 13 JUNY
Excursió 28è Aniversari_______________________________________
C/ Joan Mir, ermità / 9’30h
Excursió per celebrar el 28è Aniversari. Visita del Monestir de Lluc.
11’30h: Missa al Santuari del Monestir de Lluc.
14’00h: Dinar al Restaurant Son San Martí. Menú: patatilles i olives,
arròs a la marinera, porcella rostida i gelat amb gató. Aigua, vi, cava,
cafè i licors. Desprès ball amb música en viu.
Ho organitza: Associació Persones Majors d’Alaró.
DISSABTE 15 JUNY
Diada de l’Associació Persones Majors d’Alaró______________
18’00h: Missa a la Parròquia Sant Bartomeu amb ball de l’Oferta a
càrrec de l’Escola de Ball de Bot de l’Associació.
19’00h: C/ Joan Mir, ermità: Actuació dels alumnes de l’Escola de
Ball de Bot i danses del món.
20’00h: Salutacions de les autoritats i berenar per a tothom.
Seguidament, ball de saló amb música en viu.
Ho organitza: Associació Persones Majors d’Alaró.
Taller de cuina vegetariana____________________________________
Ecosenalla /de les 17 a 20h
Taller de cuina vegetariana "Receptes amb tofu" impartit per
n'Orquidea. Preu: 38 € (inclou material i elaboració de 3 exquisits
plats. Descompte familiar: segona persona 50% i preu especial
d’amistats 3x2).
Més informació: 971518293 o per: info@ecosenalla.com
Ho organitza: Ecosenalla

Ho organitza: Centro Lama Tsongkhapa.
Hi col·labora: Ajuntament d’Alaró.

X edició de la Crono Cas Secretari.
Sortida i arribada: Plaça Cabrit i Bassa a
la barriada de Los Damunt des d’on
sortiran els corredors cada mig minut. El
recorregut serà d’uns gairebé 6 km. (3
Km de pujada i 3 de baixada).
Inscripcions: www.elitechip.net
Més informació al blog de Sa Milana:
http://samilana.blogspot.com.es/
Ho organitza: Sa Milana - Alaró. Hi col·labora: Ajuntament d'Alaró.
Festa de La Flama_____________________________________________
Castell d’Alaró
Enguany i per cinquè any consecutiu se celebra la Festa de la Flama
al Castell d'Alaró. Tremponada de franc per a tothom. Inscripcions a
l’ajuntament fins el dijous 20 de juny.
Presentació del documental Som Elles i representació del Recital, a
càrrec de poetes mallorquines, amb les projeccions visuals de Besllum
de teló de fons. Per acabar gaudirem dels Videopoemes del grup
artístic Impar3en1.
Animeu-vos a pujar per compartir una Nit Màgica - (Baixada de nit,
no oblideu les llanternes).
Ho organitza: Regidoria de Cultura i Joventut. Hi col·labora: Fundació
Castell d’Alaró; Associació Voluntaris Castell d’Alaró.
DISSABTE 29 JUNY
Taller “Sanació energètica”____________________________________
Ecosenalla / de les 16 a les 19h
Taller "Sanació Energètica-Transformació Journey Healing", amb Tony
Mills. La curació del nostre organisme a través de la radiestèsia i
prova muscular, comprovant debilitats i bloquejos energètics. Preu:
35€. Inscripcions i més informació: tel. 971 518 293 o coreu electrònic:
info@ecosenalla.com
Ho organitza: Ecosenalla
TALLER DE PINTURA
Durant els mesos de juliol i agost s’impartiran classes de pintura i
manualitats per a nins a partir de 4 anys.
Els tallers es duran a terme cada setmana o cada quinze dies. Preu:
12€ per taller amb materials inclosos. Informació sobre els horaris:
Tel: 646 024 458 o mariapinturitas@rocketmail.com
ECOSENALLA
Ecosenalla ofereix menú ecològic, de dilluns a divendres, de les 13 a
16 h, amb possibilitat de portar-t’ho a casa.
CLASSES DE IOGA, CHI KUN I PLATES A Ecosenalla. Més
informació a www.ecosenalla.com i inscripcions: C/ Verge del
Refugi, 5 ·i Tel: 971 518 293

APIMA Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació
LUDOTECA APIMA: del 3 al 20 de juny, de 15 h a 17 h i de dilluns a
dijous l´APIMA té programat aquesta activitat extraescolar adequada
a pares i mares que necessiten allargar l’horari escolar per tal de
conciliar la vida laboral i familiar.
Les famílies que ho desitgin podran deixar els seus fills a passar dues
hores de diversió i de fer el que més els agradi. Música, cinema, jocs
amb aigua, manualitats, jocs populars, contes i sortides al Parc de
Son Tugores són part de les activitats que podran realitzar.
Divendres 14 de juny a les 18h al Gimnàs de l’escola: FESTACLOENDA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS APIMA Les nines de
GIMNÀSTICA RÍTMICA I LES DE L’ACTIVITAT DE FAMA A
BALLAR realitzaran un dels seus espectaculars balls, a més de
gaudir de l’exposició de dibuixos de l’activitat de PINTURA.Petit
refrigeri en acabar.
Dissabte 22 de juny a les 21’30 h en el Pati de l’escola: FESTA DE
PARES I MARES "WHITE PARTY". Pensem que els pares també
tenim dret a divertir-nos un poc i amb la finalitat d’afavorir la
convivència, l´APIMA ha decidit organitzar aquest sopar i festa (festa
blanca).

GRUP D’ESPLAI EL CERCLE
Camps d'estiu 2013___________________________________________
Estam engrescats una altra vegada preparant els camps d'estiu
d'aquest estiu 2013 i vos volem informar de com les durem a terme.
Per enguany tenim preparades les següents activitats:
- Campament de Sa Comuna de Lloret: del 8 al 14 de juliol, per a
nins de 7-12 anys (220€) , i de l'11 al 14 per a nins de 3 a 6 anys
(105€).
- Camp volant de Binifaldó al Port de Sóller: del 22 al 28 de juliol,
per a joves de 12 a 16 anys (240€).
Podeu inscriurer-vos fins el 20 de juny a la Papereria S’Estel o al
correu electrònic grupdesplaielcercle@hotmail.com.
WEPALARÓ
Aquest estiu no t’aturis, seguim les classes!! Dimarts i Dijous a les
9’30h i a les 18h. al Teatre d'Alaró i dissabtes a les 18h. a la Sala de
psicomotricitat de l’Escola Graduada. Vine a provar-ho!
Hi col·labora: Restaurant Sa Fonda, Restaurant Bearn, Forn s'Avinguda,
Forn Sa Creu, Antema CB, S'Estel, Associació L'orengar, WepAlaró
Animació, AVital Mallorca, AFAlzheimer Alaró i Ajuntament d'Alaró.
ESCOLA D’ESTIU ALARÓ ‘13
Vos informem que l'Escola d’Estiu ofereix el seu servei des del
dilluns 24 de juny fins el 12 de setembre.
Per a més informació i inscripcions els dia 7 de juny: de 9’00h a
11’00h al Col·legi Públic Sant Bartomeu i de 17'30h a 20'00h a les
oficines del mercat cobert (Plaça de la Vila, planta baixa de
l'Ajuntament).
Per a més informació: Laia Queralt Mairata: 699 551 158 o Laura
Tineo Cuadrado: 645 171 747.
MALLORCACTIVITIES
Del 2 al 10 de juny: Ascensió al "MONT BLANC" (4807m.). Queden
3 places.
Dies 15 i 16 de juny: Curs d´autorrescat. 2 dies. 95 €/pax.
Dia 23 de juny: Torrent de Pareis. 35 €/pax.
Dies 29 i 30 de juny: Curs espeleologia. Cova de sa Campana. -300
metros. 95 €/pax.
Per a més informació i consultes tel: 971 510 144 / 647 594 710 o
www.mallorcaactivities.com
FUNDACIÓ NATZARET
Enguany tornarem a celebrar el tradicional sopar benèfic a la fresca
als jardins de Natzaret per recaptar fons per poder atendre en millors
condicions als infants i joves que viuen a la Fundació.
Abans de sopar, les persones interessades podran visitar la casa,
després d’haver sofert una reforma integral, per veure de primera
mà el canvi. Enguany el celebrarem el proper dia 5 de juliol de 2013 i
té un preu de 35 €. Venda de tiquets a l’estanc d’abaix.

FUTBOL SALA ALARÓ
Campus i multiesport _________________________________________
S'obre el període d’inscripcions per les activitats d’aquest estiu. Es
podran entregar els fulls d’inscripció fins dia 14 de juny a la
Papereria Roella.
- Campus de Futbol Sala: del 24 al 28 de juny, per a nins de 6 a 15
anys. Preu: 35€
- Multiesport: de l’1 al 31 de juliol, per a joves de 6 a 15 anys. Preu:
100€
Les persones interessades en realitzar les dues activitats tindran una
quota de 120€.
Per a més informació heu de telefonar a Josep Sastre (Pepo) al :
660 301 387.
CAMPUS D’ESTIU BÀSQUET ALARÓ
Hi haurà Bàsquet, Piscina i altres activitats. Director del Campus
Toni Martorell (Experiència a lliga ACB). Inscripcions a la web del
club http://cbalaro.com. Edats de 4 a 14 anys. Preu 55 € (descomptes
per a germans).
Durant el mes de maig i fins al 13 de juny els entrenaments de
bàsquet seran gratuïts per a qui vulgui participar.
Tots els dimarts i dijous de 17’30h a 18 ‘30h.

L’AJUNTAMENT INFORMA
Horaris d’Estiu_______________________________________________
Oficines Municipals
Dilluns a divendres: de 8’00h a 14’00h
*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 13’30h.
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

Horari de la Piscina Municipal (15 juny al 8 setembre)___________
De dilluns a divendres
- D’11h a 14h (del 24 al 27 de juny)
- Juliol, agost i setembre: de 12h a 14h i de 16h a 20h
Dissabtes i diumenges: d’11h a 14h i de 16h a 20h
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: gratuit
Recollida d’abonaments a les Oficines municipals.
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.
INSCRIPCIONS: es poden apuntar a partir de dia 15 de JUNY, als
monitors o al telèfon 687 582 969 (Jordi Bibiloni).
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 SERVEIS SOCIALS I SANITAT
Des de la regidoria de Serveis Socials i Sanitat volem agrair l’alta
participació a la darrera campanya de donants de sang a Alaró i
donar l’enhorabona a tots els participants. Recordam que cada dia es
necessiten 200 donacions de sang i tots hem d’estar implicats en
aconseguir-ho. Gràcies a tots per la vostra implicació!
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:

REGIDORIA D’EDUCACIÓ I FESTES
Festes de Sant Pere____________________________________________
La programació prevista per les pròximes FESTES DE SANT PERE
A LOS DAMUNT: 28, 29 i 30 de juny, es repartirà en breu amb el
programa de festes i informació més detallada de les diverses
activitats.
Concurs festes de Sant Roc____________________________________
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
REGIDORIA D’ESPORTS
Futbol ______________________________________________________
Poliesportiu d’Alaró
Disabte 1 a les 18’00h: UD. Alaró - Xilvar (Juv. 1a Regional)
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
Cursets de Natació ‘ 13 (del 1 de juliol a 30 d’agost)______________
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.
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.

Per qualsevol dubte sobre la recollida no dubti en posar-se en
contacte amb l’ajuntament. 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 971 510
000 o al correu electrònic
ajuntament@ajalaro.net.

EDITA: AJUNTAMENT D’ALARÓ
Podeu fer arribar les informacions al Casal Son Tugores
Abans de dia 20 de juny.
Clastra de Son Tugores. Telèfon 971-518757
sontugores@ajalaro.net

