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DIVENDRES, 5 D'OCTUBRE
A les 20.00 hores. Xerrada: Ús racional dels me¬
dicaments. Organitzada per la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears.
A l'auditori del Casal Pere Capellà.

DISSABTE, 6 D'OCTUBRE
A les 18.00 hores. Inauguració de l'exposició
d'olis d'Antoni Mas Martí (1908-1998). Els
quadres exposats han estat donats a la Par¬
ròquia i els beneficis de la seva venda seran
destinats íntegrament a les obres de l'església
d'Algaida. Del 6 al 14 d'octubre al local de sa

Plaça núm. 3.

A les 20.00 hores. Tast de vins de les bodegues
d'Algaida (Vins Amengual, Bodegues Binicom-
prat i Vins Can Majoral). Al casal Pere Capellà.

DIUMENGE, 7 D'OCTUBRE
A les 9.00 hores. Pujada a Cura a peu. Anada
per Castellitx i Albenya. L'Ajuntament convida¬
rà als participants a dinar de paella a Cura. Par¬
tida des de sa Plaça.
(Inscripcions a les Oficines Municipals de la Casa
de la Vila fins divendres 5 d'octubre).

A les 12.00 hores. Missa al santuari de la Mare
de Déu de Cura.

A les 19.30 hores. Exhibició de Ball de Saló
a càrrec de l'Escola XD Dance Sport de Son
Ferriol. A sa Plaça.

DIMARTS, 9 D'OCTUBRE
De les 20.00 a les 21.30 hores. Inici del Curs
bàsic de massatges a càrrec de Biel Toni
Jaume Pastor. Al Casal dels Joves d'Algaida.
Inscripcions fins dia 8 d'octubre. Dirigit a joves
a partir de 16 anys. Places limitades. (Progra¬
mes a part).

DIJOUS, 11 D'OCTUBRE
A les 21.30 hores. Teatre. El grup Coverbos re¬
presentarà l'obra: Calla! No diguis resi Adapta¬
ció i traducció de l'obra Funny Money de Ray
Cooney a càrrec de Jaume Gomila i Aurora
Gornals. A I'auditori del casal Pere Capellà.

DIVENDRES, 12 D'OCTUBRE
A les 19.30 hores. Inauguració de la II Mostra Gastro¬
nòmica d'Algaida amb la participació de restaurants,
bodegues, forns i empreses d'embotits del municipi.
Amb el suport de la Iniciativa Comunitària Leader +.
La mostra estarà oberta al públic des de les 20.00 a les
23 hores. Al carrer del pare Bartomeu Pou.

DISSABTE, 13 D'OCTUBRE. Sa Firo
Fira tradicional. A sa Plaça i carrers adjacents.

De les 10.00 a les 13.00 hores. Degustació a càrrec dels
restaurants, bodegues, forns i altres marques de pro¬
ductes del municipi. Amb el suport de la Iniciativa Co¬
munitària Leader +. Al carrer del pare Bartomeu Pou.

Mostra d'empreses amb el segell Producte Balear. A
sa Plaça.

Mostra d'automòbils. Al carrer de s'Aigua.

Mostra de cotxes i motos antics. Al carrer de s'Aigua.

Espai Algaida: Mostra d'empreses, professionals i
artesans i mostra dels treballs d'oci i activitats de les

entitats i associacions del nostre municipi. Al carrer
d'Antoni Maura.

(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 fins divendres dia 5 d'octubre).

• Mostra i venda de publicacions de l'Ajunta¬
ment d'Algaida.
• Exposició de projectes de l'Ajuntament
d'Algaida.

• El Casal de Joves d'Algaida presentarà els
serveis que ofereix als joves del municipi.

Mostra de Comerç Just i Iniciatives de Cooperació.
Mostra d'iniciatives humanitàries, culturals i de pro¬
tecció del medi ambient. Exposició i venda de pro¬
ductes alternatius, artesanals i per a un consum res¬

ponsable. Al carrer des Cavallers.

Exposició de fotografies de l'Agrupació Fotogràfica
d'Algaida. Al casal Pere Capellà. (Web de l'Agrupació:
ww\A/.afalgaida.org).

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 Ba¬
lear de Ca de Mostra. A davant la Cooperativa.

Exposició i exhibició de vol de falcons. Orga¬
nitzada per l'Associació de Falconeria de les
Balears. A davant la Cooperativa.

Exhibició de tir amb arc a càrrec de la S.C.A.E.

Arquers de Mallorca. A davant la Cooperativa.

A les 17.00 hores. Exhibició d'Aeromodelisme.

Organitzat pel Club Ales d'Algaida. Al Centre de
vol Sa Tanca des Vicari.

A les 18 hores. Projecció de la pel·lícula infantil
Col·legues al bosc. Dirigida per Jill Culton i Ro¬
ger Allers. EUA, 2006. Acte organitzat pel Casal
de Joves d'Algaida. A l'auditori del casal Pere
Capellà.

A les 21.00 hores. Lliurament dels trofeus del

Torneig de Truc organitzat per l'Associació de
Persones Majors d'Algaida. Al casal Pere Ca¬
pellà.

DIUMENGE, 14 D'OCTUBRE
A les 16 hores. Al camp de futbol es Porrassar.
Presentació dels equips del CE Algaida per a
la temporada 2007-2008. Hi haurà berenar
per a tothom. A continuació, a les 17.30 hores,
partit de futbol corresponent al Campionat
de Primera Regional entre els equips:

C.E. ALGAIDA
PORTOCRISTO C.F.

A les 19.00 hores. Concert a càrrec de l'Orfeó
de Castelllitx. A l'església d'Algaida.

DISSABTE, 20 D'OCTUBRE
A partir de les 18.00 hores. Concurs de triples
de bàsquet. Organitzat per l'Associació de Bas¬
quetbol Algaida i el Casal dels Joves. A les pistes
de basquetbol del Porrassar. Activitat per a jo¬
ves a partir de 14 anys. (Programes a part).
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