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DISSABTE, 7 D'OCTUBRE
■ A les 21.00 hores. Presentació del segon volum de les Obres Completes de Pere Capellà,
a càrrec de Maria Magdalena Alomar i Antoni Nadal. Al casal Pere Capellà.

DIUMENGE, 8 D'OCTUBRE
■ A les 9.00 hores. Pujada a Cura a peu. Anada per Castellitx i Albenya. L'Ajuntament convidarà als participants a dinar de paella a Cura.
Partida des de Sa Plaça. (Inscripcions a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila).
■ A les 12.00 hores. Missa al santuari de Nostra Senyora de Cura.
■ A les 12.45 hores. Presentació del Projecte Ramon Llull 1273. A la sala fra Joan Estela, TOR. Al santuari de Nostra Senyora de Cura.
■ A les 17.00 hores. Presentació dels equips del CE Algaida per a la temporada 2006-2007. A continuació, partit de futbol corresponent
al campionat de Primera Regional entre els equips CE Algaida i CD La Unió i berenar per tothom. Al camp de futbol es Porrassar.

DIMECRES, 11 D'OCTUBRE
■ A les 21.00 hores. Presentació de la nova Imatge identificativa del municipi d'Algaida. Al casal Pere Capellà.
■ A les 22.30 hores. Concert del grup S'Arrual Jazz Mort. Presentació a càrrec del senyor Jaume Mateu, president de l'Obra Cultural
Balear, i lectura del manifest SUS MALLORCA! Acte organitzat per l'Obra Cultural Balear. A la placeta de l'església.

DIJOUS, 12 D'OCTUBRE
■ A les 9.30 hores. Itinerari cultural a peu pel terme d'Algaida: visita de l'església parroquial (explicació dels retaules a càrrec de Miquel
Àngel Capellà i de l'edifici a càrrec de Pere Mulet); creu del Cementeri Vell de Binicomprat; visita de l'ermita de Castellitx, on dinarem. Heu
de dur pa i taleca; l'Obra Cultural Balear us convida a vi i aigua. Acte organitzat per l'Obra Cultural Balear. Concentració a sa Plaça.
M A les 18.30 hores. Concert de tardor de l'O/feó Castellitx. A l'església d'Algaida.

DIVENDRES, 13 D'OCTUBRE
■ A les 19.30 hores. Inauguració de la / Mostra Gastronòmica d'Algaida on hi participen restaurants, bodegues, forns i embotits del
municipi. Aquesta mostra té el suport de la iniciativa comunitària Leader +.
La mostra estarà oberta al públic des de les 20.00 a les 23.00 hores. Al carrer Pare Bartomeu Pou.
■ A les 21.30 hores. Projecció del vídeo SUS MALLORCA! Conferència a càrrec del professor Antoni Ignasi Alomar sobre el 1 r Congrés
Internacional de la Llengua Catalana, del qual enguany celebram el primer centenari. Acte organitzat per l'Obra Cultural Balear. Al local
social de sa Placeta.

DISSABTE, 14 D'OCTUBRE
■ Entre les 10.00 i les 13.30 hores. Degustació a càrrec dels restaurants d'Algaida, bodegues, forns i altres marques de productes del
municipi. Amb el suport de la iniciativa comunitària Leader +. Al carrer Pare Bartomeu Pou
■ Mostra d'empreses amb el segell Producte Balear. A Sa Plaça.
■ Mostra d'automóbils. Al carrer de s'Aigua.

■ Espai Algaida. Al carrer Antoni Maura.
Mostra d'empreses, professionals i artesans del nostre municipi.
Mostra dels treballs d'oci i activitats de les entitats i associacions del nostre municipi
(Si us interessa participar com a expositors a l'Espai Algaida acudiu a apuntar-vos a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila)

■ El Casal dels Joves d'Algaida presentarà els serveis que ofereix per als joves del nostre municipi.
■ De les 10.00 a les 12.00 hores, emissió en directe de la programació de Titoieta Ràdio.
Emissora Municipal d'Algaida (Sintonitzeu en el dial el 107.7 de l'FM)
■ Mostra de Comerç just i iniciatives de cooperació. Al carrer Cavallers.
■ Exposició de fotografies de l'Agrupació Fotogràfica d'Algaida
(web de l'Agrupació: www.afalgaida.org). Al Casal Pere Capellà.
■ Mostra d'animals. Al carrer de sa Farinera i davant la Cooperativa.
■ Demostració d'ensinistrament i utilitat amb ca de mostra.

Organitzada per l'Associació Balear de Ca de Mostra. A davant la Cooperativa.
■ Exposició commemorativa del centenari del 1r Congrés Internacional de
la Llengua Catalana i del 20é aniversari del 2n Congrés Internacional de
la Llengua Catalana. També, taula informativa de les activitats
dels Joves de Mallorca per la Llengua.

DIVENDRES, 20 D'OCTUBRE

■ A les 21.00 hores. Conferència. L'alimentació a les Illes Balears a l'época de les grans civilitzacions de l'antiguitat, a càrrec de Josep
A. Marí Tur, dins el cicle Un passeig per l'alimentació de les Illes Balears al llarg de a 'història. Acte patrocinat per l'Obra Social de la
Fundació "La Caixa". Al casal Pere Capellà.

DIUMENGE, 22 D'OCTUBRE

■ Excursió. Partirem de Cala Mesquida (dins el terme de Capdepera), passarem per Cala Torta (ja dins el terme d'Artà) i arribarem fins
a Es Matzocs, sempre per camins de pescadors que voregen la costa. És una caminada fàcil d'unes 4'5 hores de durada en total, que ens
permetrà, si el temps acompanya, prendre el darrer bany de la temporada. Acte organitzat per l'Obra Cultural Balear. La sortida serà de
Sa Plaça a les 9.00 hores.
■ A les 18.00 hores. Acte d'homenatge als donants de sang. Lliurament d'insígnies als que han fet deu, vint-i-cinc i cinquanta donacions.
Acte organitzat per la Germandat de Donants de Sang de Mallorca i l'Ajuntament d'Algaida. Al casal Pere Capellà.

DIVENDRES, 27 D'OCTUBRE

■ A les 21.00 hores. Conferència. L'alimentació a les Illes Balears a l'època medieval, a càrrec d'Antoni Pons Biescas, dins el cicle Un
passeig per l'alimentació de les Illes Balears al llarg de la història. Acte patrocinat per la Fundació "La Caixa". Al casal Pere Capellà


