
FIRA D’ALGAIDA • 2014
Dissabte, 11 d’octubre

clatge per acabar amb una visita a la planta 
d’incineració i recuperació d’energia. Sortida 
de la Plaça d’Algaida a les 9.15 h, a les 9.00 h 
de la Plaça de Pina i de Randa a les 8.45 h. Ins-
cripcions a la Casa de la Vila fins divendres dia 
24 d’octubre o al telèfon 971 125 335. Places 
limitades. Durada de la visita: 3 hores. Auto-
car gratuït a càrrec de l’Ajuntament d’Algaida. 
Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algaida 
amb la col·laboració de TIRME. Important: 
per raons de seguretat els visitants han de 
vestir amb sabates tancades.

20.00h. Teatre Ópera Pánica d’Alejandro Jo-
dorowsky a càrrec de Thomàs Teatre. Direc-
ció i adaptació: P. Reja Balboa. Organitzat per 
l’Ajuntament d’Algaida. Preu entrada: 3,00 €. 
Venda entrades a les Oficines Municipals de 
la Casa de la Vila fins el divendres dia 23 d’oc-
tubre i el mateix dia de la funció al lloc de la 
representació. A l’auditori del casal Pere Ca-
pellà.

Diumenge 26 d’octubre
A partir de les 9.00 h. VII Cursa Popular Fira 
d’Algaida i II Cursa Popular Infantil Fira d’Al-
gaida. Organitzada per Trotadors d’Algaida 
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algai-
da. Programes a part.

18.30 h. Festa d’inauguració de l’exposició 
de fotos de noces de matrimonis que 
es casaren fa 50 o més anys. Berenar de 
xocolata amb ensaïmades i música i ball per 
a totes les persones inscrites. Per assistir-hi, 
us heu d’apuntar a les Oficines Municipals 
de la Casa de la Vila fins divendres dia 17 
d’octubre. És imprescindible entregar una 
fotografia de les noces que posteriorment 
serà retornada i facilitar els noms i llinatges 
dels cònjuges, així com la data de les noces. 
Activitat gratuïta. A la sala polivalent des 
Porrassar. Organitzada per l’Ajuntament 
d’Algaida amb la col·laboració de l’Associació 
de Persones Majors d’Algaida, Pina i Randa.

Divendres, 31 d’octubre
20.00h. 7a Tapa a Tapa. Organitzat per 
Plaça4, Can Sant Cafè, S’Acadèmia, Cafeteria 

Es Recó, Cafè Suc, Cafè des Poble, Bar Xaloc, 
saló de joc i Es Repic. Amb la col·laboració 
de l’Associació Gastronòmica d’Algaida i 
l’Ajuntament d’Algaida. Programes a part.
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Del 6 al 19 d’octubre
IX Mostra de Cuina als Restaurants d’Algai-

da, Pina i Randa. Del 6 al 19 d’octubre de 
2014. Reserva telefònica directament als 
restaurants de la mostra: Hostal d’Algai-
da, Restaurant Cal Dimoni, Restaurant Es 

4 vents, Restaurant Es Recó de Randa, 
Restaurant Plaça 4, Restaurant San-

tuari de Cura. Amb la participación 
dels cellers: Can Majoral, OM 

Oliver Moragues, Vins Amen-
gual i de Cervesa artesana 

des Pla i la col·laboració 
d’Olis Treurer. Progra-

mes a part.

Dimecres, 9 d’octubre
21.00 h. Presentació del llibre Setembre, octubre, novem-
bre (L’Altre Editorial) de l’escriptor i músic Joan Miquel Oli-
ver. Acte organitzat per Titoieta Ràdio amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Algaida i de la llibrera Sol Naixent. Al casal 
Pere Capellà.

Dijous 10 d’octubre 
20.00 h. Presentació del llibre De la figue-
ra a la taula (Documenta Balear) de Felip 
Munar Munar a càrrec de Felip Munar i 
Cati Aguiló.  Acte organitzat per l’Associació 
Gastronòmica d’Algaida i el restaurant Plaça 
4 amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Al-
gaida. Al casal Pere Capellà.

Dissabte, 11 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’inici-
atives humanitàries, culturals i de 
protecció del medi ambient. Expo-
sició i venda de productes alterna-
tius, 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 
vehicles clàssics i antics d’Algaida, 
Pina i Randa. Al carrer P. 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 2014. Ini-
ci de la temporada radiofòni-
ca 2014-2015 de Titoieta Ràdio, 
emissora municipal d’Algaida. El 
podreu escoltar al 108 FM i a tra-
vés d’Internet a l’adreça www.ti-
toieta.cat. 

• Exposició de pintura (olis i acrí-
lics) de Dolors Martí. Al carrer de 
la Victòria, 2.

• Exposició permanent de foto-
grafies. Organitzada per l’Agru-
pació Fotogràfica d’Algaida. Al 
casal Pere Capellà. Pàgina web 
de L’AFA: www.afalgaida.cat

Diumenge 12 d’octubre
17.00 h. Teatre infantil Goldilocks a càrrec 
de TIL teatre Elàstic Nou. Adreçat a nins i 
nines fins a 13 anys. L’obra mescla el te-
atre d’actors i el teatre de teresetes. Na 
Rinxols d’Or surt a passejar pel bosc i de 
sobte, descobreix una preciosa casa i la fa-
mília que hi viu: una família d’óssos.  A par-

tir d’aquest fet, comencen les aventures. 
Durada: 45 minuts. Acte organitzat per 
l’Ajuntament d’Algaida amb el patrocini 
de la Vicepresidència de Cultura, Esports 
i Patrimoni del Consell Insular de Mallor-
ca - Circuit d’Arts Escèniques de Mallorca 
2014. Entrada gratuïta. Aforament limitat. 
A l’auditori del casal Pere Capellà.

18.00 h. Concert Orfeó Castellitx. A l’esglé-
sia d’Algaida

Dissabte 18, d’octubre
17.00 h. Algaida, poble dels infants. Jocs 
tradicionals i tallers per a nins i nines. 
Entre tots projectarem quina Algaida vo-
lem per als més petits. Mentre els infants 
gaudeixen amb monitors i monitores, els 
adults podrem parlar sobre quin poble 
volem per als nostres petits. A Plaça. Ho 
organitza: MÉS per Algaida.

22.00 h. Concert Pere Janer, presentació 
del seu nou treball Present perfect. Acte 
organitzat per l’Ajuntament d’Algaida 
amb el patrocini de Cultura en Xarxa del 
Consell de Mallorca. Entrada gratuïta. 
Aforament limitat. A l’auditori del casal 
Pere Capellà.

Diumenge, 19 d’octubre
9.30 h. Pujada a Cura a peu per Castellitx 
i Albenya. Concentració a les 9.15 h a la 
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. Informació i 
inscripcions a les Oficines Municipals de la 
Casa de la Vila fins divendres dia 17 d’oc-
tubre.

Divendres, 24 d’octubre
20.00 h. Presentació del llibre El puig de 
Randa i les fonts del seu entorn, de Vicenç 
M. Rosselló i Verger i Josep Sacarès Mulet, 
editat dins la col·lecció Panoràmica per 
l’Ajuntament d’Algaida. 

Dissabte 25 d’octubre
10.00 h. Visita al Parc de Tecnologies Am-
bientals de Mallorca (TIRME). L’objectiu de 
la visita és donar a conèixer el cicle de resi-
dus del municipi i el tractament que reben. 
Començarem per una ràpida visita al parc 
verd i després anirem al parc de tecnologi-
es ambientals on farem un recorregut amb 
tren per veure les diferents plantes de reci-


