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Diumenge, 13
•  • 09.00 h. I Trobada Ciclista 

MTB a Algaida. Concentració a la 
plaça d’Algaida i sortida de la volta 
que finalitzarà a Cura, on hi haurà 
berenar per tots els assistents. Orga-
nitzada pel club Trotadors d’Algaida 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Algaida. Programes a part. 

•  • 19.00 h. Presentació del llibre 
Les dones a Mallorca. Un llarg 
trajecte cap als feminismes, de Car-
me Vidal (Ed. Lleonard Muntaner, 
2019). Amb aquest llibre, Carme Vi-
dal fa una excel·lent contribució a un 
dels compromisos del feminisme: fer 
justícia a la memòria de moltes do-
nes, a la seva vida i influència en la 
comunitat; sense limitar-se a dones il-
lustres o rellevants. L’estudi confirma 
que estam davant una història encara 
per investigar i en la qual aprofundir. 
Acte organitzat per l’Ajuntament 
d’Algaida. A l’auditori del casal Pere 
Capellà. 

Dijous, 17 
•  • 19.15 h. Acostam el teatre als jo-

ves. Sortida a la XVII Fira de Te-
atre Infantil i Juvenil de les Illes 
Balears (FIET), a Vilafranca de 
Bonany. Assistència a l’espectacle 
de teatre contemporani Gazoline de 
Jordi Casanovas. Estrena a Balears. 
Espectacle recomanat a joves majors 
de 13 anys (nascuts 2006) i adults. 
Preu: 5,00 €. Inscripcions i paga-

ments a les Oficines Municipals de 
la Casa de la Vila fins divendres, dia 
11 d’octubre. Organitzada pel Casal 
dels Joves d’Algaida. Més informació 
al cjalgaida@gmail.com.

Divendres, 18
•  • 20.00 h. Conferència: Dones i 

poder a l’Aplec de Rondaies Ma-
llorquines d’Antoni M. Alcover a 
càrrec de M. Magdalena Gelabert 
i Miró, doctora en Llengua i Li-
teratura Catalanes i presentació 
del llibre: Antoni M. Alcover i 
les dones, Premi Mallorca d’assaig 
2018. Acte organitzat per la Dele-
gació d’Algaida de l’Obra Cultural 
Balear. A l’auditori del casal Pere 
Capellà.

Dissabte, 19
•  • 16.00 h. Sortida al Palma Jump. 

Activitat dirigida a joves a partir de 
12 anys (nascuts 2007). Preu 5,00 €. 
Inscripcions i pagaments a les Ofi-
cines Municipals de la Casa de la Vila 
fins divendres, dia 18 d’octubre. Més 
informació al cjalgaida@gmail.com. 
Acte organitzat pel Casal dels Joves 
d’Algaida. 

•  • 21.00 h. Microteatre «Un año 
más», una comèdia de Miquel Mas 
Fiol. Companyia Ovnipresent. Ac-
trius: Aniceta Vives, Bel Albertí i 
Eva Santandreu. Tres dones bur-
gueses celebren la festa de cap d’any 

fartes que els seus propòsits d’any 
nou mai es compleixen. Durada: 
25 minuts. Dirigida al públic ma-
jor de 12 anys. Preu: 3,00 €. Venda 
d’entrades: al lloc de la representa-
ció una hora abans de l’inici de la 
funció. Acte organitzat per l’Ajun-
tament d’Algaida. A l’auditori del 
casal Pere Capellà.

Diumenge, 20
•  • 17.00 h. Festa de les Verges. 

Bunyolada popular i ballada en-
llaunada, oberta a tothom. Activi-
tat gratuïta organitzada pel Casal 
dels Joves d’Algaida. A Plaça. 

Divendres, 25
•  • 20.00 h Presentació del llibre 

Amor, no estàs fatigat de Gabriel 
Janer Manila (Ed. Proa, 2019). Des-
prés de l’ èxit de crítica d’Ha nevat 
sobre Yestarday, l’autor rememora 
uns anys de revoltes i d’aprenentat-
ge a la Mallorca dels anys seixanta 
i setanta del segle xx. Amor, no es-
tàs fatigat és el testimoni d’una vida 
apassionada, abocada al remolí d’un 
món en procés de canvi. Acte orga-
nitzat per l’Ajuntament d’Algaida. 
A l’auditori del casal Pere Capellà. 

Dijous, 31 
•  • Celebració de la Nit de les Àni-

mes. Programes a part.



FIRA D’ALGAIDA · 2019
Diumenge, 6

•  • 16.30 h. Presentació dels equips de la temporada 2019-
2020 del CE Algaida. Organitzada pel CE Algaida. Oberta a 
tothom. Al camp municipal d’esports des Porrassar.

•  • 18.00 h. Partit de la categoria amateur entre el CE Algaida  
— Consell. Al camp municipal d’esports des Porrassar.

Del 10 al 20 d’octubre
13a MOSTRA GASTRONÒMICA D’ALGAIDA

La 13a Mostra Gastronòmica d’Algaida constitueix un veritable 
aparador de la riquesa gastronòmica del municipi on, durant 10 
dies, la cuina de proximitat i el vi de qualitat seran els protagonistes.

Un total de 9 restaurants i dos cellers ofereixen els seus plats i vins 
més representatius, amb els quals intentaran fer recordar els gustos 
autèntics de la nostra cuina.

Amb la participació dels restaurants: Cal Dimoni, Can Sant 
Cafè, Celler de Randa, Es Quatre Vents, Katarsis, Pizzeria Da 
Mauro, Santuari de Cura, Sa Talaieta i S’Hostal d’Algaida.

I dels cellers: Can Majoral i Oliver Moragues.

 — La reserva als restaurants és obligatòria.

 — Entre els assistents se sortejaran 10 senalletes amb productes 
dels comerços, empreses i artesans del municipi.

Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida amb la col·laboració de 
l’Associació d’Artesans d’Algaida, Pina i Randa, Associació de 
Comerç i Empresa d’Algaida, Pina i Randa. Programes a part.

Divendres, 11
•  • 19.30 h. Inauguració de l’exposició 25 homes donant la 

cara contra les violències masclistes. Organitzada per la Direcció 
Insular d’Igualtat del Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Al-
gaida. Oberta fins dissabte, 26 d’octubre, de dimarts a divendres, 
de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h. Dissabtes, de 10.00 a 
13.00 h. A la sala d’exposicions, al primer pis de l’ala dreta del 
casal Pere Capellà.

Dissabte, 12. Fira d’Algaida
 — Fira d’Algaida. Fira tradicional: Mostra de productes i ar-

tesania.

 — Exposició i venda de productes alternatius, artesanals, 
alimentaris i per a un consum responsable.

•  • 10.00 h. Taller de customització de gorres, orga-
nitzat pel Casal dels Joves d’Algaida. Activitat gratuïta 
oberta a joves majors de 12 anys (nascuts 2007). Impar-
tirà taller Kike del Rio d’AerosolWork. Inscripcions fins 
dia 10 de setembre al correu cjalgaida@gmail.com. Heu 
d’indicar el nom complet, la data de naixement i un telè-
fon de contacte. Places limitades. A Plaça. 

•  • De les 11.00 a les 13.00 h. Emissió en directe del 
Programa especial Fira d’Algaida 2019. Inici de la tem-
porada radiofònica 2019-2020 de Titoieta Ràdio, emisso-
ra municipal d’Algaida. El podreu escoltar al 107.7 FM i a 
través d’Internet a l’adreça www.titoieta.cat.

•  • A partir de les 11.30 h. Vine a fer un variat a l’es-
pai Colomer15. Aquesta activitat pretén conservar la tra-
dició de fer un vermut amb variat els matins dels dies de 
festa. Organitzat per l’Associació Cultura Gastronòmica. 
A l’espai de l’entitat, al carrer des Colomer, 15. Programes 
a part. 

•  • 17.00 h. Presentació del Algaida Volei Club tem-
porada 2019-2020. Organitzat per l’Algaida Volei Club. 
Oberta a tothom. Al pavelló Andreu Trobat.

•  • 18.00 h. Concert i actuació d’en Xisquet. Acte or-
ganitzat per l’Associació de la Gent Gran. A la sala poli-
valent des Porrassar.

•  • 19.00 h. Partit de volei de la categoria sènior fe-
mení 2a Balear: Algaida Volei Club — Petra. Al pavelló 
Andreu Trobat. 

•  • 22.00 h. OA Música presenta l’espectacle Enamora’t. 
Concert gratuït obert a tothom. Organitzat per l’Ajuntament 
d’Algaida. Al recinte de les Escoles d’Algaida, entrada pel carrer 
de sa Tanqueta.

•  • 24.00 h. Festa dels Quintos’99. Organitzat per Quintos 
99, amb col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. Programes a 
part. Al recinte de les Escoles, entrada pel carrer de sa Tanqueta.

 — 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.

 — Mercat itinerant PAM a PAM. S’ubicarà al carrer de s’Ai-
gua.

 — Paradeta pro-viatge 2020 que organitza el Casal dels Joves 
d’Algaida per a tots els joves majors de 12 anys (nascuts 2007). 
Inscripcions i més informació al correu cjalgaida@gmail.com. 
A Plaça.


