
PLACETA DE L'ESGLÉSIA 
10:45h Big AlgaidArts Band 
12:15h Centimets & Family Band 
13:45h Emboirats 
15:00h Telepredicadors 
18:45h Expression 
20:15h Tardes en el Café 

DIUMENGE, 2 DE JUNY 

ALGAIDA'19 

SA PLAÇA 
11:30h Anómada 
13:00h Roada 
14:30h Ca Rater 
15:45h Epic Fail 
18:00h Lost Time Music 
19:30h Volvox Brothers 
21:00h OA Música

OrganitzaCol·labora

CASAL PERE CAPELLÀ 
10h Artstukada 
16:30h Suasi i els Electrodomèstics 
 

I dia
música

de la 

Algaida  Pina  Randa

 De 10h a 14h.Fireta de Comerç, Empreses i Estoc

              (Caixa Inversa) 
17:30h Xeremiers d'Algaida 



Emboirats
Emboirats és un grup jove nascut a 
Mallorca, arreu de les ganes d'un grup 
d'amics de fer música pròpia i amb una 
identitat illenca. Actualment el grup 
està en continu moviment oferint 
concerts arreu de l'illa i al mateix 
temps composant i produint nous 
temes.

El grup està format per 4 
germans apassionats per a la música; 

fills de músics, pràcticament varen 
néixer damunt d’un escenari. Autors, 

compositors i interprets de les seves 
cançons, els temes que aborden són el 
medi ambient, la tolerància i la crítica 

del consum excessiu. 
 

Volvox Brothers

Lost Time Music
Promotora de DJ’s que s’encarrega 

de puntxar música de tots els estils, 

fent una especial menció a la música 

dels 70,80,90 i 00’s. 

@Emboiratsgrup

@thevolvoxbrothers



Expression
El grup està format per Bernat 

Alemany (baix i arreglista), Emilio 

Fuentes (teclats) Jordi Oliver 

(guitarra) Juan Arcadio (cantant) i 

Miquel Villalonga (guitarra). 

Somos Anómada, una banda de rock 
donde damos rienda suelta a la variedad 

de influencias diferentes de cada uno, 
desde salpicadas indie, pasando por 

contundentes riffs de hard rock hasta 
llegar a las distorsiones más metaleras. 
Banda donde impera la creatividad, las 

cervezas y el buen rollo! 

Anómada

Lost Rock
LOST ROCK, són un grup d'apassionats pel 
so del rock dels 70. Fan versions pròpies de 
temes de  Neil young, Cream, Jehtro tull, 
Credence Clearwater Revival, 
entre d'altres. 
Diguem que pel pur plaer de fer ho. 

@anomadaband



Suasi i els Electrodomèstics
Presenten “Equilibrista emocional” 
Pep Suasi presenta “Equilibrista 
emocional”, Premi Enderrock de la 
Música Balear per votació popular al 
millor disc de pop-rock. El concert és un 
viatge vital que conta la seva experiència 
del seu pas per Projecte Home Balears. Un 
espectacle ple de sentiments i emocions a 
través de la música.  

 El grup neix a Pina fa 10 anys i per 
aquest estiu llança "Llegaste a mi", el 

seu nou single. Interpreten cançons 
pròpies amb força, un estil pop amb 

influència dels anys 80. Alternen 
temes ràpids  amb balades, i els 
agrada escoltar al públic que els 

segueix.  

Tardes en el Café

Ca Rater
Grup de rock nascut a Mallorca, amant 

de sa cervessa i ses panades (no hi ha 

res com es menjar d’una padrina 

mallorquina). 

Components de sa ciutat imperial 

d’Algaida i sa muntanya Santjordiera, 

cantam en mallorquí com un ca rater fi. 

@tardesenelcafe

@suasiiels

@ca_rater



Epic Fail
Banda formada el 2015 a Algaida d'estil 
trash/progressive Metal. "The world 
Right Now" (2016) és la primera 
gravació d'estudi. " Eyes of Reality" 
(2017), és el segon treball y primer Lp 
del grup. El nostre bandcamp on podeu 
escoltar-lo és: 
https://epicfailmallorca.bandcamp.com 

A aquesta diada musical no hi 

podia faltar  la batucada del 

nostre municipi que  despertarà 

el poble al ritme dels tambors i de 

les seves danses, amb energia i 

personalitat.

Artstukada

OA Música
OA MÚSICA presentam el nou 
espectacle Enamora't. En format de 
concert, interpretam un repertori de 
cançons d'amor dels darrers cinquanta 
anys. Amb una formació augmentada 
amb una secció de corda, versionam 
divuit cançons que formen part de la 
banda sonora que acompanyen els bons 
moments. 

@artstukada

@epicfail.algaida

Orquestrina d'Algaida



Centimets & Family Band
Les Centimets (Irene Soler i Xisca 

Puigserver) ens atrevim i agafam els 

micròfons acompanyades d'un grapat de 

músics per cantar, ballar i fer teatre, i us 

oferim un concert familiar per a moure 

l'esquelet i passar-ho bé!

El so de les xeremiers, el flabiol i el 
tamborino són imprescindibles a les 
festes de Mallorca. El seu és part de 

l'ànima dels Cossiers d'Algaida. 
Músiques ancestrals, actuals i 

d'arrel de la mà dels germans Mateu
i Alexandre Mulet. 

Xeremiers d'Algaida

Big Algaidarts Band
La jove formació segueix amb el seu 
repertori de big band a les ordres de 
Joan Carles Julià,  amb músiques amb 
molt swing per a ballar i  
ser escoltades. Per al Dia de Música 
ens han preparat nou repertori que 
no deixarà indiferent a ningú. Encara 
no els has sentit? No te'ls perdis!

@centimetsteatre

@bigalgaidartsband



Telepredicadors
TELEPREDICADORS és un nou projecte 

musical que neix el mes de Maig de 2018 i 

que acaba de presentar el seu primer 

treball discogràfic “TELEPREDICADORS”. 

A més de Joan Miquel Riera (Guitarra i 

veu) la banda la completen Pere Llabrés 

(baix) i Bernat Bover (bateria). 

Roada és un grup de música popular i 
tradicional de les Illes Balears nascut a 

finals de 2015 al Pla de Mallorca. 
Està format per músics que provenen de 

grups i estils diversos però vinculats des 
de sempre amb la música i la cultura 

popular. 

Roada@roadamallorca

@telepredicadors


