Núm. 107 Maig 2013
QUÈ FER A ALARÓ...
DIVENDRES 3 MAIG
Sopar japonès vegetarià___________________________
Ecosenalla / 21’00h
Sopar japonès vegetarià amb exquisits plats de na
Tsuneko. Preu 21,50€ beguda inclosa. Reserves al Tel:
971518293
Ho organitza: Ecosenalla
Obra de Teatre___________________________________
Teatre d’Alaró / 21’30h

DIMARTS 7 MAIG

DISSABTE 18 MAIG

Teatre musical_________________________________________
Teatre d’Alaró / 18’00h

Sopar tailandès vegetarià_______________________________
Ecosenalla / 21’00h

Els alumnes de sisè d’educació primària del Col·legi Públic
Sant Bartomeu presenten l’adaptació del divertit musical
"Mamma Mia!". Els doblers recaptats aniran destinats a
subvencionar el seu viatge d’estudis.
Preu: donatiu.

Sopar tailandès vegetarià amb exquisits plats de na Sandra.
Preu 13,50€ beguda inclosa.
Reserves al Tel: 971518293

Ho organitza: CEIP Sant Bartomeu
Hi col·labora: Ajuntament Alaró i pares i mares dels alumnes de 6è.

Espectacle de Teresetes_________________________________
Plaça de Cabrit i Bassa / 10'30h

DISSABTE 11 MAIG
Taller de Ioga Energètic________________________________
Ecosenalla / de 10’00h a 19’00h.
Dissabte 11 de maig, de 10’00 a 19’00 hores: "Taller Ioga
Energètic: integració dels chakras (Nidra Yoga)", inclou sessió de
ioga, meditació activa, dansa, mantras, aromateràpia, treball
amb cristalls... Impartit per Aina Molina, professora de Hatha
Yoga. Preu: 50€ (descompte especial 5€ alumnes d'Ecosenalla
i 10€ per a persones en atur).
Ho organitza: Ecosenalla
Conferència-Audiovisual_______________________________
Teatre d’Alaró / 19’30h.

La companyia de teatre Regana de l’alaroner Guillermo
Guasp presenta l’obra “Aquí no paga nadie” de Darío Fo.
Entrada: 6 euros, a la venda a les Oficines Municipals o
a taquilla una hora abans de l’actuació.

Conferència - Audiovisual benèfic “Rutas del Silencio” sobre
les rutes més importants arreu del món que ha dut a terme el
milana José Luís García Ginard que pateix sordesa bilateral
profunda.
Entrada/Donatiu: 2€ a benefici de la Fundació Vicente Ferrer.

Ho organitza: Companyia de Teatre Regana i Ajuntament
d'Alaró

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

DISSABTE 4 MAIG

DISSABTE 11 MAIG

Concert__________________________________________
Església Sant Bartomeu / 11’30h
CADA DISSABTE: “Els matins de l’orgue” a l’església
Parroquial de Sant Bartomeu s’ofereix un concert
d’orgue. Entrada gratuïta.
Ho organitza: Comissió de l’orgue.
Obra de Teatre___________________________________
Teatre d’Alaró / 21’30h
La companyia de teatre Regana de l'alaroner Guillermo
Guasp presenta l’obra “Aquí no paga nadie” de Darío
Foe. Entrada: 6 euros, a la venda a les Oficines
Municipals o a taquilla una hora abans de l’actuació.
Ho organitza: Companyia de Teatre Regana i Ajuntament
d'Alaró
Taller d’horticultura ecològica_____________________
Ecosenalla / 10’00h a 19’00h
II mòdul del taller d’ horticultura ecològica. Preu 55€,
amb el dinar inclòs.
Ho organitza: Ecosenalla
DIUMENGE 5 MAIG

Donació de sang_______________________________________
Centre Sanitari / de 17'00 a 21'30h.
L'Unitat Mòbil de donació de sang dels Donants de Sang de
Mallorca es desplaçarà a Alaró per recollir sang de tots els
donants que vulguis participar-hi. Recordau que la vostra
ajuda salva vides! Donar SANG és donar VIDA!
Ho organitza: Fundació Banc de Sang i Teixits de Balears i
Donants de Sang de Mallorca.

La Companyia Burbujas (Argentina), ens presenta
l’espectacle “El ratoncito Pérez...espera a Pérez”. No hi ha
raspalls, no hi ha cremes dentals... però si un ratolí que cerca
recompensa per la seva dent. Vol, com tots els nins del món,
que li deixin un regal davall el
seu coixí.
Edat del públic: familiar, a
partir de 4 anys. Durada: 50
minuts.
Idioma:
castellà.
Gratuït, emmarcat dins el
Festival Internacional de Teatre
de Tresetes de Mallorca.
Per a més informació sobre el
festival i les representacions
que es faran a diversos
municipis de Mallorca:
www.festivalteresetesmallorca.com
Ho organitza: Ajuntament d’Alaró. Regidoria de Cultura i Joventut.
.
DISSABTE 25 MAIG
Festa de la Mare de Déu de Maig________________________
Los Damunt
16’30h: Jocs pels nins i nines a la Plaça dels Horts.
17’30h: Refresc pels al·lots. Pujada dels Gegants d’Alaró des
de la Plaça de la Vila.
18’30h: Ball dels Cossiers pels carrers de Los Damunt
20’00h: Missa. Inclou el ball de l’Oferta dels Cossiers
21’30h: Torrada per a tothom a la Plaça Cabrit i Bassa i,
posteriorment, festa animada pels xeremiers.

DIJOUS 16 MAIG

Ho organitza: Cossiers d’Alaró.
Hi col·labora: Ajuntament d’Alaró i Parròquia de Sant Bartomeu
d’Alaró.

Excursió______________________________________________
C/ Ermità Mir / 9’30h

Ofrena floral__________________________________________
Plaça de Cabrit i Bassa / 19’45h

Visita a Esporles, Banyalbufar, Estellencs i Andratx. Berenar
d’una panada i aigua al Mirador des Grau. Dinar al
restaurant Can Paco: primer: arròs a la marinera, segon: peix
a la mallorquina, pijama, aigua, vi, cafè, licor i cava. Ball fins
a les 17’30h. Preu: 20€. Inscripcions: Fins dia 13; Pagament i
recollida de tiquets: dies 14 i 15.

Ofrena floral a la Mare de Déu de Maig.

Hi col·labora: Ajuntament d'Alaró

Ho organitza: Associació Persones Majors d’Alaró.
DIVENDRES 17 MAIG
Xerrada i informativa___________________________________
Casal Son Tugores / 20’30h

Espectacle de màgia a càrrec del Mago Canche. Entrada:
5€

Xerrada i projecció d’un documental sobre la milana a
Mallorca, espècie en perill d’extinció: la seva situació, la
problemàtica i les accions de conservació que s’estan
realitzant. Realitzar contactes amb tots els agents que puguin
estar en relació amb la milana i donar a conèixer a tothom
aquesta espècie.

Ho organitza: Mago Canche i Ajuntament d'Alaró

Ho organitza: GOB i Ajuntament d’Alaró

Espectacle de màgia______________________________
Teatre d'Alaró / 18’00h

Ho organitza: Ecosenalla

Ho organitza : Associació l´Orengar.
Hi col·labora: Ajuntament d’Alaró i Parròquia de Sant Bartomeu
d’Alaró.
DIUMENGE 26 MAIG
VII Diada Cicloturista de Fèmines_______________________
Davant Bar Sa Granja / 9’30h
Marxa cicloturista 57 km. Itinerari: Alaró, Consell,
Binissalem, Biniali, Sencelles, ctra Inca, Binissalem, Consell,
Alaró, Orient, Alaró.
Informació i inscripcions fins el 23 maig a Ticketsport.es. i el
mateix dia 26 de maig al Bar Sa Granja, de 8h a 9h.
Per a més informació: uniociclistaalaro@movistar.es
Ho organitza: Unió Ciclista d'Alaró - UCA
Hi col·labora: Ajuntament d’Alaró

ECOSENALLA

ADDAYA CENTRE D’ART CONTEMPORANI

Massatges ayurveda, massatge integral Abhyanga i massatge
embarassades. Ja pots fer la teva reserva en Ecosenalla amb
na Luz Fernández. Tels: 659 247 605 / 971 518 293.

IN SITU - Projectes d’artistes en residència 2012-13.
EDUARDO ALONSO RICO / LLORENÇ UGAS DUBREUIL
JORGE GARCÍA / RUTH MORÁN / FERNANDO
BAYONA / VICKY MENDÍZ / JORGE FUENBUENA
ANDRÉS SENRA / RITA RODRÍGUEZ.
Segona edició d’IN SITU, exposició col·lectiva que recull el
treball dels artistes que han realitzat residència a Addaya
entre abril de 2012 i març de 2013. Les obres són un exemple
del treball que han realitzat durant la seva residència.
Amb aquesta exposició Addaya va celebrar el seu 9è
aniversari. L’exposició romandrà oberta fins al 25 de maig.

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.
IOGA AL CASTELL D’ALARÓ
Ioga al Castell d’Alaró el cap de setmana del 3, 4 i 5 de maig.
Activitat impartida per Delia, professora titulada en Hatha
Ioga per la Universitat India.
Divendres 3: Meditació a la posta de sol i Ioga de 19’00 a
20’30h.
Dissabte 4 i diumenge 5: Ioga de 08’00 a 09’30h.
Cal dur estoreta aïllant i roba còmoda. Per poder quedar a
dormir al Castell d'Alaró, és imprescindible RESERVAR amb
antelació . Donació voluntària.
Informació i reserves: 647 485 800/ 971 182 112 o
www.facebook.com/hostatgeriacastellalaro
TALLER DE TEATRE
Vos informem que el proper mes de Juliol es realitzarà un
Taller de Teatre per a joves al Teatre d’Alaró, dirigit pel
professor Lluís Colom, es realitzaran dues sessions setmanals
de dues hores cada sessió (horaris a convenir). Aquests
cursos estan dirigits a joves a partir de 14 anys.
Per a aquells que estiguin interessats, es realitzarà una reunió
informativa el dimarts 25 de juny a les 19’30 hores al Teatre
d’Alaró. Preu: 35 € Per a més informació: 971 515 448 /
lluis.colom@gmail.com

GRUP D’ESPLAI EL CERCLE
Camps d'estiu 2013_____________________________________
Estam engrescats una altra vegada preparant els camps
d'estiu d'aquest 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, i de l'11 al 14 per a nins de 3 a 6 anys.
- Camp volant de Binifaldó al Port de Sóller: del 22 al 28 de
juliol, per a joves de 12 a 16 anys.
Per a més informació i pre-reserves poden posar-se en
contacte
amb
el
correu
electrònic
grupdesplaielcercle@hotmail.com o passar pel Casal Can
Campaner els dissabtes de 16’30 a 18’30h

L’AJUNTAMENT INFORMA
CALENDARI D’ADMISSIÓ ESCOLA INFANTIL DE 1R.
CICLE "ES NIERÓ"

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.

Calendari del procés d’admissió de nous alumnes per al curs
2013-2014 l'EEI Es Nieró. (de la Xarxa d'Escoletes Públiques,
amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació i Cultura,
del Govern de les Illes Balears):
Presentació de sol·licituds: inici: 02.05.2013 finalització:
16.05.2013
Llistes provisionals d'admesos: 05.06.2013
Reclamacions: inici: 05.06.2013 finalització:07.06.2013
Resolució de reclamacions: 10.06.2013
Llistes definitives: 20.06.2013
Matriculació: inici: 24.06.2013 finalització: 26.06.2013

CREUER PEL MEDITERRANI

DECLARACIÓ RENDA 2012

WEPALARÓ
Nou! Tots els Dimarts i Dijous a les 9’30h. i a les 18h. al
Teatre d'Alaró i Dissabtes a les 18h. a sa Sala Psico-Escola
Graduada. Darreres places!!! Vine a provar-ho, t’agradarà,
repetiràs.

Creuer pel Mediterrani Octubre 2013: Palma, València,
Màlaga, Cagliari, Roma, Ajaccio, Palma. Tarifa cabina doble
interior: 595 €.Cabina doble exterior: 745 €. Menors (de 2 a 16
anys, acompanyats de 2 adults): 310 €. Allotjament cabina
triada, règim de tot inclòs, taxes d’embarcament, assegurança
d’assistència en viatge i anul·lació del mateix i quota Servei
del personal. IMPORTANT: tarifes condicionades a la
disponibilitat de places en el moment de la reserva. Per
reservar s’ha de fer un ingrés de 60 €.
Informació i reserves: Avitalmallorca, TEL. 871 703 770 /
670 283 227.
APIMA COL·LEGI NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓ
Dia 9 de maig: Assemblea General Extraordinària, a les
20’30h al gimnàs del col·legi.
Dies 18 i 19 de maig: estància hotel de Mallorca ( Hotel Bahía
del Sol - Santa Ponça ). Aquesta és la segona sortida que
l´APIMA realitza i que està emmarcada dins el projecte respir.
Activitat extraescolar que serveix com a punt de trobada de
pares, mares i alumnes que permet a les famílies poder
aportar, poder manifestar i intercanviar experiències,
opinions i dubtes que es produeixen durant el curs escolar.

Inauguració de la nova exposició________________________
Casal Son Tugores
El dissabte 1 de juny, a les 20’30h, inaugurarem una 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.
REGIDORIA D’ESPORTS
Futbol ________________________________________________
Poliesportiu d’Alaró
Dimecres 1: 17’30h: UD. Alaró– S’horta (1ª Reg.Pref)
Dissabte 4: 11’00h: : UD. Alaró "B" – Sineu "A"(Alev. Futb.7)
Diumenge 5: 11’00h: UD. Alaró- Espanya de Llucmajor
(Infantils)
Dissabte 11: 09’30h: UD. Alaró- Binissalem (Prebenj. Futb.8)
12’00h: UD. Alaró- Pla de na Tessa Atc. "A"(Benj. Futb.8)
16’45h: UD. Alaró – Santa Catalina (Cadets)
19’00h: UD. Alaró – Escolar (1ª reg. Pref.)
Diumenge 12: 17’00h: UD. Alaró – Ciutat de Palma "B" (Juv.
1ª reg.)
Divendres 17: 19’30h: UD. Alaró "A" – Llosetense "A"(Alev.
Futb.7)
Dissabte 25: 9’30h: UD. Alaró – Atc. Montaura (Prebenj.
Futb.8)
10’30h: UD. Alaró "B" – Sa Fortalessa (Alev. Futb.7)
17’00h: UD. Alaró – Ferriolense Atc. (Cadets)
19’00h: UD. Alaró – Margaritense (Juv. 1ª reg.)
Diumenge 26: 11’00h: UD. Alaró – Platges de Calvià (Infant.)
INFORMACIÓ SOBRE LA RECOLLIDA DE FEMS
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:

Per poder fer la declaració de Renda de l’any 2012 a Alaró,
s’ha de sol·licitar cita prèvia a partir del dia 2 de maig al
servei de l’ATIB al telèfon: 971 76 76 76.
Data de començament: dijous 16 de maig.
RENOVACIÓ DNI
El proper dia 11 de juny de 2013 vendrà la Unitat Mòbil de la
Policia Nacional per renovar o fer-se per primera vegada el
DNI. Cal tenir cita prèvia, que podeu demanar a les Oficines
Municipals: 971510000 / ajuntament@ajalaro.net

Exposició_____________________________________________
Casal Son Tugores

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.

El Casal acull l’exposició “GodAir” de Mariana Sarraute. La
sèrie s’ha produïda a Bons Aires, ciutat d’origen de l’artista.
Durant un viatge de dos anys a Argentina, ha començat en la
seva obra un retorn des de la memòria virtual, fins la
memòria real de la imatge pictòrica. L’exposició està
emmarcada dins el 2n Festival "Miradas de Mujeres"
organitzat per l’associació MAV (Mujeres en las Artes
Visuales). L’exposició romandrà oberta fins el 18 de maig
2013.

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

CASAL SON TUGORES

