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Dies 28 i 29 d'octubre
•16.00 h. Taller de manualitats

Halloween per a decorar Plaça el
dia de la Nit de les Ànimes. Activi¬
tat gratuïta dirigida a joves d'entre
11 i 16 anys. Organitzat pel Casal
dels Joves. Inscripcions a casaldels-
joves@aJalgaicla.net. Al Casal dels
Joves.

Dimarts, 31 d'octubre
Dia i Nit de les Ànimes. Programes a

part.

Dissabte, 18 de novembre
Trobada Jove a Calvià (sense per-

noctació) per a joves majors de 12
anys. Inscripcions al casaldelsjoves@
ajalgaida.net abans de dimecres, 8
de novembre. Organitzat pel Casal
dels Joves d'Algaida i Es Generador
(Calvià). Programa a part.

• 18.00 h. Concert en commemo¬

ració de Santa Cecília a càrrec de la

Banda de Música d'Algaida. Músics
de la Banda interpretaran diverses
obres. Estrena d'Els corsaris d'Eivis¬

sa del mestre Mario Errea de Pago,
obra guardonada amb la Rosa d'Or
de la Pau en la modalitat musical
dels Premis Castellitx 2017. Orga¬
nitzat per l'Associació de la Banda
de Música d'Algaida amb la col·la¬
boració de l'Ajuntament d'Algaida.
A l'església.

Dissabte, 25 de novembre
Dia Internacional per a l'eliminació
de la violència contra les dones.

Organitzat per la Regidoría de Par¬
ticipació Ciutadana i Transparència,
Serveis Socials, Cooperació, Gent
Gran i Igualtat i el Casal dels Joves
d'Algaida.

• De 17.00 a 19.00 h. Jornada de

portes obertes a la Biblioteca Mu¬
nicipal amb motiu de la reobertura
de la biblioteca després de les obres
d'ampliació i reforma. Al casal Pere
Capellà.
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Dissabte, 7 d'octubre
Inici del I Torneig de Tennis Fira d'Al¬
gaida 2017. Quatre categories: aleví,
infantil, cadet, júnior i absolut. Infor¬
mació i inscripcions al 619 973 976
(Pere). Preu de la inscripció: 10,00 €
(2 partides mínim). Organitzat per
l'Ajuntament d'Algaida amb la col·la¬
boració d'Algalia Sport i Action Tenis.
A les pistes poliesportives des Porras-
sar. Programes a part.

Dies 9 i 10 d'octubre
•17.00 h. Intervenció artística al
Parc Infantil des Porrassar amb la

creació d'un mural. Activitat gratu¬
ïta adreçada a joves a partir de 12
anys. Inscripcions al casaldelsjoves@
ajalgaida.net. Organitzat pel Casal
dels Joves d'Algaida. Al Parc Infantil
des Porrassar.

Dimecres, 11 d'octubre
• 17.00 h. Xerrada informativa so¬

bre la campanya 'No i Punt' contra
les agressions sexistes. Oberta a
tothom. Acte organitzat per la Di¬
recció Insular d'Igualtat del Consell
de Mallorca, la Regidoría d'Igualtat
de l'Ajuntament d'Algaida i eí Casal
dels Joves. A la Sala de Plenaris de la
Casa de la Vila.

• 18.00 h. Taller de circ en família
a càrrec de la companyia Des-equili-
brats, dirigit a infants i joves de 3 a 15
anys. Activitat gratuïta. Organitzat per
l'Ajuntament d'Algaida i patrocinada
pel CACIM del Departament de Cultu¬
ra, Patrimoni i Esports del Consell de
Mallorca. Al pavelló Andreu Trobat.

Divendres, 13 d'octubre
• 23.30 h. Festa dels Quintos'97. A
les Escoles. Programes a part.

Durant la festa: Campanya 'No i
Punt'. Punt d'informació de sensibi¬
lització i prevenció contra les agressi¬
ons sexistes. Organitzat per la Direc¬
ció Insular d'Igualtat del Consell de
Mallorca, la Regidoría d'Igualtat de
l'Ajuntament d'Algaida i el Casal dels
Joves.

Dissabte, 14 d'octubre
Fira d'Algaida. Fira tradicional: Mos¬
tra de productes i artesania. Mostra
de Comerç Just i Iniciatives de Co¬
operació. Exposició i venda de pro¬
ductes alternatius, artesanals i per a
un consum responsable. Mostra de
vehicles. Mostra d'animals.

— Mostra de cotxes i vehicles antics
a càrrec de l'Associació Amics dels
vehicles clàssics i antics d'Algaida,
Pina i Randa.

— De les 11.00 a les 13.00 h.
Emissió en directe del programa es¬

pecial Fira d'Algaida 2017. Inici de la
temporada radiofònica 2017-2018 de
Titoieta Ràdio, emissora municipal
d'Algaida. El podreu escoltar al 107.7
FM i a través d'Internet a l'adreça
www.titoieta.cat.

Diumenge, 15 d'octubre
• 18.00 h. Concert de l'Orfeó Cas-

tellitx. A l'església d'Algaida.

• 19.30 h. Teatre: Trans-piantar.
Monòleg vital de Pep Noguera. Pro¬
ducció: Diabéticas Aceleradas. Per a

majors de 16 anys.

/.o porau/o trasplantar, títoi de i'obra,
es converteix en /'e/x vertebrador de

ies successives vides de i'actor. Una

sèrie de traspiantaments han fet de
ia seva vida ei que ara finaiment és:
traspiantaments de manera de ser,

de professió, d'ubicació i ei darrer i
més important, d'òrgans vitáis.

Per a majors de 16 anys. Organitzat
per l'Ajuntament d'Algaida i patroci¬
nada pel CACIM del Departament de
Cultura, Patrimoni i Esports del Con¬
sell de Mallorca. Les entrades es po¬
dran adquirir abans de començar la
funció. Preu de la localitat: 3,00 €. A
la Sala Polivalent des Porrassar, entra¬
da pel Parc Infantil.

Dilluns, 16 d'octubre
• De 17.00 a 19.30 h Taller Wen-

do, emmarcat dins la campanya 'No
i Punt'. Activitat gratuïta adreçada a
dones majors de 16 anys. Inscripci¬
ons a casaideisjoves@ajaigaida.net.
Organitzat per la Direcció Insular
d'Igualtat del Consell de Mallorca, la
Regidoría d'Igualtat de l'Ajuntament
d'Algaida i el Casal dels Joves. Al Ca¬
sal dels Joves d'Algaida.

Dimecres, 18 d'octubre
• 17.30 h. Acte de cloenda del 25è
aniversari de l'Escoleta Municipal



Flor de Murta i presentació de con¬
te Un dia a Flor de Murta (editat per
l'Ajuntament d'Algaida, 2017) amb
el text de Maria del Mar Casadesús
Castaño I Marta Margalida Trobat
Oliver i les il·lustracions de Daiana

Fiol Domínguez. Organitzat per l'Es-
coleta Municipal Flor de Murta I el
Casal dels Joves amb la col·laboració
de la Regidoría d'Educació i Cultura.
A l'escoleta Flor de Murta.

Divendres, 20 d'octubre
• 19.00 h. Festa de les Verges: Bu-
nyolada benèfica a càrrec del Casal
dels Joves d'Algaida i l'Associació
Algaida Jove. A més, horabaixa de
clavells I música al so d'una tuna sor¬

presa. Organitzat per l'Associació Al¬
gaida Jove i el Casal dels Joves amb la
col·laboració de les famílies. A Plaça.

Diumenge, 22 d'octubre
* 09.00 h. Pujada a peu a Cura per
Son Roig i Son Reus de Randa (ruta

alternativa). Concentració a la plaça
d'Algaida a les 08.30 h. Les perso¬
nes que només vulguin pujar des de
Randa, concentració a les 11.30 h a

l'aparcament de l'Flort de Son Rome-
guera. Organitzada per l'Ajuntament
d'Algaida i els Trotadors d'Algaida.

• 12.30 h. Bailada popular a càrrec
del grup Roada. A Cura.

•14.00 h. Dinar de paella per a
tothom. El preu del tiquet serà de
9,00 € i inclou paella, vi, aigua, en¬
saimada i fruita. 1,00 € de cada ti¬
quet es destinarà a l'Associació Ba¬
lear d'Infants amb Malalties Rares,
ABAIMAR. Informació i inscripcions
a les Oficines Municipals de la Casa
de la Vila fins dijous dia 19 d'octu¬
bre. Organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida.

Dissabte, 28 d'octubre
• 9.30 h. Visita guiada al poblat
taiaiòtic de Capocorb Vell (Llucma¬

jor), emmarcada dins el programa
d'activitats Patrimoni en Xarxa. Par¬

tida en bus de Plaça a les 9.30 h i
tornada a les 13.00 h. Activitat or¬

ganitzada per Aldarq (Arqueologia
Imaginativa), l'Ajuntament d'Algaida
i patrocinada pel Departament de
Cultura, Patrimoni i Esports del Con¬
sell de Mallorca. Dirigida a tots els
públics. Inscripcions a les Oficines
Municipals de la Casa de la Vila fins
divendres dia 27. Places limitades

(50). Preu del bus: 3,00 €. Concen¬
tració a Plaça.

• 17.30 h. Festa de les Associaci¬
ons. Trobada per a celebrar i reco¬
nèixer la feina de les associacions

i dels voluntaris d'Algaida, Pina i
Randa que contribueixen a millorar
la qualitat de vida de totes les per¬
sones que vivim al municipi. Amb
paradetes, actuacions musicals,
presentacions digitals, entrevistes...
Organitzat per la Comissió de Parti¬
cipació Ciutadana amb col·laboració
de l'Ajuntament d'Algaida. Progra¬
mes a part.


