
d’Algaida amb Ciudad Antigua. Organit-
zat per l’Associació de la Gent Gran d’Al-
gaida, Pina i Randa amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Algaida i Algaida So-
lidari. Inscripcions al concurs: Oficines 
de l’Associació a partir de dimarts dia 8 
d’octubre fins els divendres dia 25 d’oc-
tubre (obert els dimarts i el divendres). 
Obert a tothom. A la placeta de l’església. 
En cas de mal temps l’acte se celebrarà a 
la sala polivalent des Porrassar.

Diumenge, 27 d’octubre
A partir de les 9.00 hores, •  VI  Cursa 

Popular Fira d’Algaida i I Cursa Popu-
lar Infantil Fira d’Algaida. Activitat or-
ganitzada i patrocinada per l’Ajuntament 
d’Algaida amb la col·laboració d’Algai-
da Esports, Direcció Insular d’Esports del 
Consell de Mallorca, Elitechip, Pep Llu-
ís Busquets, entrenador personal i el club 
Trotadors. Programes a part.

9.00 h. Concentració  dels  partici-
pants i inici del repartiment de dor-
sals  i  xip de control. Inici de les ac-
tivitats obertes a tots els infants d’ho-
quei, del taller de pintar cares i del cir-
cuit de psicomotricitat a càrrec del De-
partament d’Esports del Consell de 
Mallorca.

CAMPANYA DE TARDOR
DIVENDRES D’ESTALVI

Cada divendres, del 18 d’octubre al 29 de 
novembre, ambdós inclosos, els negocis 
participants posaran un o dos productes 
en oferta especial. Tots els comerços ad-
herits a la campanya mostraran un distin-
tiu amb la seva oferta especial. La campa-
nya amb el lema “JO COMPR AL MEU PO-
BLE” té com a objectiu dinamitzar i pro-
mocionar els diferents productes i ofertes 
del nostre municipi. Campanya organitza-
da per l’Associació de Comerç i Empresa 
i la Regidoria de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament d’Algaida. Programes a part.

9.15 h. Inici de la Cursa infantil per 
a infants de 3 a 14 anys. Activitat co-
ordinada per Pep Lluís Busquets (cate-
gories Benjamí/prebenjamí, Aleví, In-
fantil i Cadet).

10.30 h. Sortida de la VI Cursa Popu-
lar Fira d’Algaida.

Dijous, 31 d’octubre 
i dissabte, 2 de novembre

5è  de  Tapa  a  Tapa•  . Organitzat per: 
Ca n’Esteve, s’Acadèmia, Ca na Maiolina, 
Cafè Can Sant, Bar des Poble, Cafè Suc, Es 
Repic i l’Associació Gastronòmica. Amb la 
col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida.

www.ajalgaida.net
fotografia de la portada: Maria Fullana Amengual

impressió: BAHÍA, Industria gráfica

d.l.: pm 0896-2013
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Del 7 al 20 d’octubre:
VIII  Mostra  de  Cuina  als  Restau-• 

rants d’Algaida, Pina i Randa. Reserva 
telefònica directament als restaurants de 
la mostra. Programes a part.

Dissabte, 12 d’octubre.
Fira d’Algaida

Fira  tradicional. •  A Plaça i carrers 
adjacents.

Mostra de productes i artesania dels • 
comerços del municipi. A Plaça i carrers 
dels voltants.

Mostra  de  Comerç  Just  i  Iniciati-• 
ves de Cooperació. Mostra d’iniciatives 
humanitàries, culturals i de protecció del 
medi ambient. Exposició i venda de pro-
ductes alternatius, artesanals i per a un 
consum responsable. 

Mostra de vehicles. •  Al carrer de s’Aigua.

Mostra  de  cotxes  i  vehicles  antics  a • 
càrrec  de  l’Associació Amics  dels  vehi-

cles clàssics i antics d’Algaida, Pina i 
Randa. Al carrer del Pare B. Pou.

Mostra  d’animals. •  Al carrer de sa 
Serradora.

De  les 11.00 a  les 13.00 h•  , emissió 
en directe del programa especial Fira 
d’Algaida 2013. Inici de la tempora-
da radiofònica 2013-2014 de Titoieta 
Ràdio, emissora municipal d’Algaida. 
El podreu escoltar al 108 FM i a través 
d’Internet a l ’adreça www.titoieta.cat 

Exposició  permanent  de  fotogra-• 
fies. Organitzada per l ’Agrupació Fo-
togràfica d’Algaida. Al casal Pere Cape-
llà. Pàgina web de l ’AFA: www.afalgai-
da.cat

Dimarts, 15 d’octubre 
20.30 h. •  Conferència – col·loqui: La 

milana, en perill d’extinció. Acte orga-
nitzat per la Regidoria de Medi Ambient 
de l’Ajuntament d’Algaida i el GOB (Grup 
Ornitològic Balear). A l’auditori del casal 
Pere Capellà.

La milana és un rapinyaire molt conegut 
i molt present en la cultura popular amb una 
important funció a la natura, que va passar 
en poc temps de ser omnipresent a qualsevol 

A les 18.30 i a les 19.30 h.•   Teatre Ne-
gre a càrrec dels alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Música d’Algaida. Preu entrada 
5,00 €. La recaptació va destinada al viat-
ge d’intercanvi musical dels alumnes del 
Conjunt Instrumental de l’EMMA. Ven-
da entrades a les Oficines Municipals de la 
Casa de la Vila fins divendres dia 18 d’oc-
tubre. Places limitades. Acte inclòs dins la 
celebració del 25è aniversari de la EMMA. 
Obert a tothom.

Diumenge, 20 d’octubre
9.30 h.•   Pujada a Cura a peu per Cas-

tellitx i Albenya. Concentració a les 9.15 
a sa Plaça d’Algaida. Sortida a les 9.30 h. 
Dinar de paella per a tothom. El preu del 
tiquet serà de 9,00 €. El tiquet inclou la 
paella, vi i aigua, ensaïmada i fruita. In-
formació i inscripcions a les Oficines Mu-
nicipals de la Casa de la Vila fins diven-
dres 18 d’octubre.

16.00 h. •  Presentació dels equips de 
la  temporada  2013-2014  del  CE  Al-
gaida. Al Camp Municipal d’Esports des 
Porrassar. Obert a tothom.

18.30 h. •  Concert  a  càrrec  del  Duo 
Saxocord.  Homenatge al Tango. Po-

drem gaudir d’un repertori on es mos-
tren les possibilitats sonores de l’acordió 
i el saxofon. Dirigit a tots els públics. Du-
rada: 45’. Acte organitzat amb motiu del 
25è aniversari de l’EMMA i patrocinat 
per Cultura en Xarxa del Consell de Ma-
llorca. A l’auditori del casal Pere Capellà.

FIRA D’ALGAIDA 2013
Programa d’actes

indret de fora vila a quasi desaparèixer per 
complet. En aquests xerrada veurem quines 
feines s’ han fetes durant els darrers 10 anys 
per evitar-ne l ’extinció i en quina situa-
ció es troba actualment. 

Dijous, 17 d’octubre 
20.30 h. •  Presentació  del  lli-

bre Els millors plats de la cui-
na popular de Mallorca (Edito-
rial Lleonard Muntaner, 2013.) 
a càrrec d’Antoni Tugores i 
Maria Antònia Sureda. A 
l’auditori del casal Pere 
Capellà.

“Amb el convenciment 
que la cuina mallorqui-
na és tan bona i expor-
table com la del països 
que gaudeixen d’una 
gran solera gastronò-
mica, els autors s’ han 
llençat a elaborar el lli-
bre a partir de les receptes 
considerades més populars, 
però també més realitzables i 
on han afegit detalls de caire his-
tòric i etnològic”. (Pròleg d’Andreu 
Manresa, corresponsal d’El País). 

Divendres, 
 18 d’octubre

20.30 h. •  Inaugura-
ció de l’exposició de 
fotografies de Joan J. 
Jaume, Retrets. Ti-
toieta Ràdio XXV. A 
la sala d’exposicions 
del casal Pere Cape-
llà (1r pis de l’ala dre-

ta). Romandrà ober-
ta dissabte dia 19 i 

diumenge dia 20 de les 
16.00 a les 20.00 h. 

Dissabte 19, 
d’octubre

17.00 h.•   Taller  i 
xerrada:  No ama-
guis la violència. 
Dirigit a infants i jo-
ves i també a famili-

ars, amics i coneguts. 
Durada de l’activitat: 

1,30 h. Organitzat per 
AHIGE (Associació d’ho-

mes per la igualtat i gènere) i 
el Casal dels Joves d’Algaida. Al 

Casal dels Joves. Programes a part.

Divendres, 25 d’octubre
20.30 h. •  Xerrada  –  Col·loqui: In-

troducció al bonsai autòcton a càrrec de 
Carlos Lagunas Pérez. Durant la xerrada, 
hi haurà una petita exposició dels bon-
sais i una explicació d’aquesta tradició 
oriental mil·lenària. A l’auditori del casal 
Pere Capellà. Obert a tothom. Per a més 
informació: www.bonsaialgaida.webno-
de.es

Dissabte, 26 d’octubre
17.00 h.•   3r Concurs i Tast de Coques 

Dolces  i Salades. Preu del tast: 2,00 €. 
La recaptació anirà destinada a Càritas 
Algaida i al Projecte d’Agermanament 


