
Concert de l’Orgue
Església d’Alaró / 11’30h. Entrada lliure

Ho organitza: Comissió de l’Orgue
Hi col·labora: Ajuntament d’Alaró

Exposició “Qué Passapp”, de
Fernando Savino .
Exposició d'il·lustracions d'aquest
artista resident a Alaró, que varen
nàixer per accident al fil de les
converses d'un grup de whatsapp i
que van acabar convertint-se en el
fil invisible que unia a la gent
d'aquest grup. Amb les seves
il·lustracions, Fernando comparteix
accents de color quan les paraules
ja no arriben més lluny. Capta
moments dins de moments volàtils.
I quan preferim escriure en
llenguatges críptics plens
d’emoticones en lloc de parlar, ell
il·lustra. Les seves obres són
somriures, sospirs i resums de
diàlegs que s'han convertit en
respiració.
Romandrà oberta fins al 27 de juliol
de  2019.
Horari: Dilluns a divendres de 16h a
20h
           Dissabtes  d'11h a 13h.

THE NEW YOU
La botiga solidària está oberta cada
dissabte de 10h a 13h a la rectoria
d’Alaró (C/ de la Rectoria, 10).
Podeu trovar-hi roba de 2a. mà,
joguines i articles de paper reciclat
fets als tallers d’inserció social de
Càritas.

CADA DISSABTE CASAL SON TUGORES

CÀRITAS ALARÓ

THE NEW YOUACTIVITATS

18DJ

23DM

GRUP D’ESPLAI EL CERCLE
CAMPAMENT D'ESTIU 2019.
Del 23 de juliol al 3 d'agost,
campament dels grans (de 8 a 15
anys Cercle, Auba i Revolució) 
Del 26 de juliol al 30 de juliol,
campament dels petits (de 3 a 7
anys; Krokis i Cercle)
Les edats són orientatives, ja que
els que van al grup del Cercle (6-
8 anys) si volen també poden
venir tota la setmana.
LLOC: del 26 al 30 de juliol a
HIPOCAMPO i del 30 de juliol al 3
d'agost a la COLÒNIA DE SANT
JORDI
+Info:
grupdesplaielcercle@hotmail.com
// 630138995 (Laura Mas)
 

 
COMUNICATS

 Excursió

Excursió amb vaixell oberta per a tots.
Sortida d'Alaró a les 9h, embarqui a les
9,45h.
Visitarem la zona sud oest fins a la zona
del Malgrat, i seguirem fins a la platja de
Portals Vells.
Esmorzar a bord del vaixell: paella i
ensaïmada amb begudes, inclosa aigua,
sangria i cava.
Preu adults: 35 €
Preu nens fins a 10 anys: 18€
Per apuntar-se fins al dia 12 de juliol.
Pagaments el dia 16 de juliol.

Local Social Persones Majors / Carrer
Ermità Joan Mir nº 4

Ho organitza: Associació de Persones
Majors

DNI

Totes les persones que hagin de renovar
o fer-se per primera vegada el DNI ho
podran fer en aquesta mateixa localitat.
Cita prèvia a l’Ajuntament d’Alaró.

Casal Son Tugores / Clastra de Son
Tugores, 2 / 9h-13h

Balls de saló
Plaça de la vila / De 22h a 00’30h

Balls & Bars, ball a plaça cada dissabte
a partir de l’1 de juny
 Ho organitza: Ajuntament d’Alaró
Hi col·labora: Sa Plaça, O Sole Mio, Vila
Cinc, Traffic, Can Punta i La Isla del
Gelato

4DJ

Xerrada

Xerrada a càrrec de Cristina Stellini.
 

Casal Son Tugores / Clastra de Son
Tugores, 2 / 20h

Ho organitza: Ajuntament d'Alaró

Local Social Persones Majors/ Carrer
Ermità Joan Mir, 4
 
Curs de natació en la piscina d'Alaró
a partir de l'1 de juliol
Apuntar-se en les oficines del club.
Preu inscripció 5 €
Horari de 12h a 12’45h
 
Totes les activitats són gratuïtes
Dilluns:  Gimnàstica de 16’15h - 17h
              Manualitats de 17h -18’30 h
Dimarts: Danses del món de 16h a 17h
              Escola d'Adults de 18h -19’30h
Dimecres: Taller de memòria d'11h -12h
                 Gimnàstica de 16'15 h-17h
Dijous:     Taller de costura de 16'30-18h
                Ball de Bot de 18h -19h.
Divendres:  Ball en línia de 17'30h-19h
 
Tots els dissabtes i diumenges a
s’horabaixa: Bingo (exclusivament per a
socis)
 +Info: 971510234 (tlfn. del Club)

ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS 
D’ALARÓ

ESCOLA DE DANSA D’ALARÓ
"10 anys d’escola al poble"
- Classes de pre-dansa (de 3 a 6 anys)
i si vols fer modern 
mentres ens dus al teu fill tenim una
classe especial “Dancing moms"
- Dansa moderna (des de 12 anys)
- Reggaeton (des de 14 anys)
- Jazz (des de 14 anys)
- Cant per musicals
- Musical
- Contemporani per majors de
16 anys
- Manteniment per a adults
- Dansa Classica i Formació (totes les
edats)
Plaça del Rosari 1. Consulta els
nostres horaris, les edats son
orientatives
+info: 638166672 (Carlos Miró).
Associació Cultural de Teatre i
Escena (ACTE)

5DV

Concert Alè 2019

COANEGRA (música mediterrània
experimental)
Projecte musical que actualitza la
música tradicional mallorquina,
incorporant altres influències musicals.
Grup ric en influències d'arreu de les
illes i ple de musicalitat mediterrània
que ha sabut combinar la
instrumentació tradicional i la moderna
fins a definir-se com un grup de música
mediterrània experimental.
Gratuït.

Amfiteatre del Parc de Son Tugores /
21’00h

Ho organitza: Ajuntament d'Alaró

12DV

Concert Alè 2019

AUCELL CANTAIRE (cançó d'autor i
folk progressiu)
A Aucell Cantaire les etiquetes li
queden petites, i com si l’incomodessin
sembla que les defugi. Cantautor: per
l’ofici. Folk progressiu: per la intenció.
Punk i rock: pels orígens i per l’actitud.
Blues: perquè hi juga. Psicodèlia
balear: bàsicament perquè n’és
copropietari des dels anys 90 i no ho
pot ocultar.
Gratuït.

Amfiteatre del Parc de Son Tugores /
21’00h

Ho organitza: Ajuntament d'Alaró

19DV

Concert Alè 2019

SANDRA IRIARTE (tango i música
popular llatinoamericana)
Sandra Iriarte, cantant de l'Argentina
amb una veu sorprenent que ja ha
guanyat el reconeixement dels públics
més variats a Amèrica i Europa,
presentarà un recorregut pel seu variat
repertori.
Gratuït.

Amfiteatre del Parc de Son Tugores /
21’00h

Ho organitza: Ajuntament d'Alaró

26DV

Concert Alè 2019

MONKEY DOO (swing)
Monkey Doo és una banda de swing
que intenta recuperar l’essència més
popular d’aquest estil musical, tant en
el repertori de temes clàssics de la
primera època (anys 20 i 30) com amb
la utilització d’instruments de la música
popular americana d’aquella època.
Gratuït.

Amfiteatre del Parc de Son Tugores /
21’00h

Assajos cada dimecres a les 20’30h.
+info: 67961875 (Enric Mas)

Banda Cabrit i Bassa

Tots els diumenges
De 18h a 18’45h. Creixendo
Petits (Primària)
De 18’45 a 19’45h. Cap&Coda
Mitjans (ESO) +Grans
De 20 a 21h Codàlia Grans
+info: 609879439 (Antònia)

Orfeó d’Alaró 
Cada divendres de 21h a 23h.
+info: 679618757 (Enric Mas)

Orfeó Petit d’Alaró 

CASAL SON TUGORES

IOGA
Divendres de 9’30h a 10’30h  
Al Teatre d'Alaró. Preu: 5€/classe
+info: 666894092 (Debbie Clarke)

KUNG-FU CHINO
Per a infants. Dissabtes a les 10h.
+ info: www.lingua-kungfu.com
            971 518 430

KUNG-FU FIT- DEFENSA
PERSONAL
Grup per a dones.  Divendres a les
9'30h
+ info: www.lingua-kungfu.com
            971 518 430

ESCOLA D’ESCULTURA
CANTO RODADO
Curs d'Escultura Nivell Inicial
Curs d'escultura i modelatge en
fang
+info: 656906204 (Pablo)

Entrenaments en totes les
categories. 
Escoleta, Pre-benjamí, Benjamí,
Cadet, Juvenil, Regional, Tercera
Divisió i un equip d’empreses són
els equips que conformen el club.
Vine a provar al pavelló del camp
de futbol qualsevol divendres de
16’30h a 17’30h. 
+ info: 670283227 (Andreu Vidal)

CLUB FÚTBOL SALA ALARÓ

"Quilitos" de més? Passa-t'ho bé ballant,
fes exercici i gaudeix de totes les
activitats extres. Pla 21 dies, excursions,
cap de setmana i moltes coses més; t'ho
perdràs? A més amb la targeta
Sport&Dance aconsegueix punts,
descomptes i productes exclusius.
Dilluns 19h. Teatre d'Alaró
Dimarts i Dijous 9h. Teatre d'Alaró
Dimecres 19h. Sala Psico-Escola
Graduada. Aprofita l'oferta d'una classe
de prova i gaudeix de fer exercici. +info:
676 80 89 89.

SPORT & DANCE

THE NEW YOUSPORTS

Dijous de 19h a 20'h.
Gimnàstica xinesa suau que
treballa amb moviments sense
tensió per reforçar la força vital.
Per a totes les edats. Aportació
voluntària
+ info: 636959341 (Elodie
 Lagarrigue)

Chi Kung

Dimecres de  20h a 21h
+info: 686504867 (Howard)

Ioga

Oficines Municipals
Mesos de juliol i agost:
de dilluns a divendres, de 9 h a
14 h

Dilluns i dimarts de les 9.30h a les
11.30h 
Dijous i divendres de les 19h a les
21h.

Jutjat de pau

HORARI D’ESTIU
De dia 1 de juliol a 6 de setembre:
de dilluns a divendres de 10’30h a
13’30h
dilluns i dimecres de 17h a 20h

Biblioteca Municipal

De dilluns a divendres de 16h a 20h.
Dissabtes d'11h a 13h. 

Casal Son Tugores

 Treballadora Social
Dilluns, dimarts i dimecres de 9h a 
12h
-Atenció a la dependència
Dimecres de 9h a 12h
-Atenció a les persones 
nouvingudes dilluns de 9h a 12h

Serveis socials

Parc Verd
Dilluns a divendres de 7h a 10h i de 
17h a 20h.
Dissabtes, diumenges i festius de 9h 
a 13h.

HORARIS AJUNTAMENT
ALARÓ

 

HORARI DE LA PISCINA
MUNICIPAL

Oberta a partir del dissabte 8 de
juny i fins al 15 de setembre
Dissabte i  diumenge: 11h - 14h ;
16h - 20h
De dilluns 10 de juny a divendres 14
de juny: 16:00-20:00
A partir de dilluns 17 de juny: 12h-
14h, 16h-20h.
Entrada: 1’5€
Abonament Familiar: 35€
Més informació a l’Ajuntament
d’Alaró.

Comunitat de Regants "Sa
Font de ses Artigues"
Tancat per vacances des del dia 18 de
juliol fins al dia 31 d’agost, tots dos
inclosos.
 

ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS DEL
CASTELL
Posem al vostre coneixement les
dades del nou correu de contacte
de l'Associació de Voluntaris del
Castell d'Alaró: 
rrossello1963@gmail.com
 

COL·LECTIU MEMÒRIA
HISTÒRICA D’ALARÓ
T'interessa col·laborar amb el
col·lectiu de Memòria Històrica
d'Alaró, si?
Més de 15 anys fent feina per
recuperar la Memòria Històrica
d'Alaró. Si vols participar d'aquest
projecte ja ho saps!!!
+info: @CMHAlaro
           667 426 678 / 670 283 227

11DJ

Piscina Municipal / 11h-14h
La campanya del Mulla't per l'Esclerosi
Múltiple és una acció de sensibilització
social i solidaritat amb les 55.000
persones que tenen Esclerosi Múltiple a
Espanya.
El Mulla’t, iniciat a Espanya per la
Fundació d’Esclerosi Múltiple en 1994,
és un acte de participació ciutadana i
captació de recursos amb l'objectiu de
millorar la qualitat de vida i l'atenció de
les persones amb EM i donar suport a
la recerca de l'Esclerosi Múltiple al
nostre país.
Maneres de col·laborar:
- Literalment “mullant-te”: el 14 de juliol
hi haurà més de 35 punts en tot
Mallorca per a passar-te i nedar metres
solidaris a benefici de l'Esclerosi
Múltiple.
- Sent voluntari: per a la jornada del
diumenge, 14 de juliol, necessitem
persones que ens ajudin en les
diferents piscines i platges on es fa el
Mulla't.
- Fent difusió de la campanya: pot ser
que et coincideixi amb un altre tema
que ja tens muntat… pots continuar
participant en la campanya difonent el
dia i les piscines entre els teus
contactes.
- Comprant les samarretes i les
tovalloles del Mulla't: tenim a la venda
samarretes i tovalloles perquè no t'hagis
d'esperar al dia del Mulla't. Consulta el
nostre apartat de Venda de Material.
- Lluint les samarretes del Mulla't: fes-te
una foto amb la samarreta del Mulla't i
puja-la al Facebook ABDEM, al nostre
Twitter @EMdeMallorca o Instagram
@abdembaleares amb l'etiqueta
#Mulla't2019 #Mullat
- Posant-lo la foto del Mulla't com a
imatge de perfil del whatsappl!

Ho organitza: ABDEM 
Hi col·labora: Ajuntament d'Alaró

Casal Son Tugores / Clastra de Son
Tugores, 2 / 20h

Presentació arqueològica del
projecte dels Camps de Treball

Presentació arqueològica dels
projectes que es posaran en marxa en
el camp de treball al Castell d'Alaró a
càrrec de l'arqueòleg Gabriel Llodrà

14DG
Mulla't per l'Esclerosi Múltiple 2019

Ho organitza: Fundació Castell d'Alaró

Hi col·labora: Ajuntament d'Alaró



Juliol 2019

Per la propera guia d'Alaró enviau les informacions i imatges al

Casal Son Tugores 

abans  de dia 20 de juliol. Clastra de Son Tugores, 2.

Telèfon 971518 757

sontugores@ajalaro.net


