
trobada i concentració dels espectadors
serà a lo Plaça d'Algaida a les 21.00 h.
Les obres es representaran a diferents
localitzacions de la vila. Activitat orga¬
nitzada per lAjuntament dAlgaida i pa¬
trocinada pel Consell de Mallorca dins
el programa de Cultura en Xarxa.

•20.00 h. 8a edició del Tapa a Tapa.
Programes a part.

•A partir de les 00.00 h. Concert de
S'Arrual Jazz Mort. Al cafè Can Sant.

Programes a part.

DIUMENGE 25 D OCTUBRE

•9.30 h. Pujada a Cura a peu per Cas-
tellitx i Albenya. A les 9.15 h, concen¬
tració a la plaça dAlgaida. Sortida a
les 9.30 fi. Dinar de paella per a tot-
fiom. El preu del tiquet serà de 9,00 €
i inclou lo paella, vi, aigua, ensaimada
i fruita. 1,00 € de cada tiquet es des¬
tinarà als Refugiats de Síria. Informació
i inscripcions a les Oficines Municipals
de la Casa de la Vila fins dijous dia 22
d'actubre. Acte organitzat per lAjunta¬
ment dAlgaida.

DIUMENGE 25 D'OCTUBRE

• 19.00 h. Vetllada solidària de glosât
i música. Amb els xeremiers d Algaida,
glosadors de Mallorca, Toni Ballador i
el grup musical Expresión. Conduirà la
vetlada Felip Munar. La recaptació de
la vetlada salidària anirà destinada a la
Fundació Campaner. Preu adults: 10,00
€; infants, gratuït. Organitzada per Al¬
gaida Solidari. A la sala polivalent des
Parrassar.

DIVENDRES, 50 D'OCTUBRE

•20.00 h. Presentació d'ArqueoMallor-
ca, un projecte per o treballar en xarxa.
Des de lAssociació Mallorca Rural, que
té la seu al municipi dAlgaida, s'fia de¬
senvolupat, en cal·laboració amb Euro-
lacal, entitat depenent del Consell de
Mallorca, el projecte ArqueoMollorco.
Aquest, és un projecte
que vol fer voler l'ar¬
queologia illenca a
través de 25 jaci¬
ments i 10 museus.

Es tracta
d'una

aposta
pel treball en comú i col·labo¬
ració. Presentació a càrrec de
Carmen Estrada, gerent de
Mallorca Rural, Beatriz Cucl·ií,
tècnica de l'entitat i l'arqueòleg
Albert Forés, impulsors del pro¬

jecte. A l'auditori del casal Pere
Capellà

•21.00 h. Taller de degustació de vins
romans. L'arqueòleg Albert Forés ens
farà un taller de degustació de vins ro¬

mans, amb els quals podrem realitzar un

viatge a la Roma Imperial, a través dels
sentits. Tendrem l'oportunitat de gaudir
de quatre varietats, recreades segons

antigues receptes romanes. Gaudirem
del Mulsum, Sanguis, Antinoo i Mesali-
na. Amb la col·laboració de l'Ajuntament
d'Algaida. Activitat gratuïta. Al casal Pere
Capellà.

DISSABTE, 51 D'OCTUBRE
• 10.00 h. Taller de mosaics ro¬

mans a càrrec de l'arqueòleg
Albert Forés. Amb aquest taller
podrem conèixer una tècnica
decorativa, utilitzada des del
temps dels grecs fins a l'ac¬
tualitat. Ens endurem la re¬

producció d'un fragment,
> d'un dels mosaics del

...sa
, ísi Conjunt Bosilical de Son

Peretó, Manacor. 20 pla¬
ces limitades per a infants
d'entre 7 i 10 anys. Inscrip¬
cions fins dia 29 d'octubre
o les Oficines Municipals de

la Casa de la Vila. Amb la cal-
aboració de l'Ajuntament d'Al¬
gaida. Activitat gratuïta.

DIUMENGE, 8 DE NOVEMBRE

• 11.00 h. VIII Curso Popular Firo d'AI-
goido i Curso Populor Infontil. Or¬
ganitzada per l'Ajuntament d'Algaida

i Trotadors d'Algaida, amb la col·labo¬
ració de la Direcció Insular d'Esports del
Consell de Mallorca, Elitechip i Es Rebost
d'Algaida. Inici de la diada: 9.00 l·i. Inici de
la cursa infantil: 10.30 l·i. Inici de la Cur¬
sa Popular. 11.00 l·i. A Plaça. Programes a

part.

MSI, Consell de
Mallorca

I Departament de Cultura
i Patrimoni
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GOB amb el suport econòmic del Progromo Leoder
o trovés de l'Assodoció Mollorco Rurol i lo col·lo-
boroció deis ojuntoments. Acte orgonitzot per lAjun-
toment dAlgoido. Lo Guio estora disponible per oís
interessots el dio de lo presentoció i duront lo Firo
dAlgoido o lo porodeto del GOB. A l'ouditori del
cosol Pere Copelld.

DIVENDRES, ¡6 D'OCTUBRE

• 23.30 h. Festa dels Quintos del 95. A les Escoles.

DISSABTE, 17 D'OCTUBRE
FIRA D'ALGAIDA

Firo tradicional. A Ploço i corrers adjocents.
•Mostra de productes i artesania dels comerços
del municipi. A Ploço i corrers dels voltonts.
•Mostra de Comerç Just i Iniciatives de Coope¬
ració. Mostro d'iniciotives humonitàries, culturols i
de protecció del medi ombient. Exposició i vendo
de productes olternotius, ortesonals i per o un con¬
sum responsoble.

•Mostra de vehicles. Al correr de sAiguo.
•Mostra de cotxes i vehicles antics o càrrec de
lAssocioció Amics dels vehicles clàssics i ontics

dAlgoido, Pino i Rondo. Al correr P. B. Pou.

DEL 12 AL 25 D'OCTUBRE

X Mostra de Cuina als Restaurants dAlgaida,
Pina i Randa. Reservo telefónico directoment ois
restouronts de lo mostro: Hostol dAlgoido, Restou-
ront Col Dimoni, Restouront Es 4 vents, Restouront
Es Rocó de Rondo, Restouront Ploço 4, Restouront
Sontuori de Curo. Amb lo porticipoció dels cellers:
Con Mojorol, OM Oliver Morogues i de Cerveso
Artesono des Plo i lo col·loboroció dOlis Treurer.

Progromes o port.

DIJOUS, ¡5 D'OCTUBRE

• 20.00 h. Presentació de lo Guia d'itineraris pel Pla
de Mallorca: Algaida, Costitx, Lloret, Llubí, Sencelles,
Lloret (Grup Boleor dOrnitologio, 2015). El volum
presento toto uno sèrie d'itineroris per fer o peu o
omb bicicleto, i fo especiol esment ois volors noturols,
ogrícoles i etnològics. Lo Guio ho estot editodo pel

•20.30 h. Presentació del llibre: El bisbe arquitecte.
Pere Joan Campins i Barceló (1859-1915) de Pere
Fullono Puigserver (Publicocions de lo Cotedrol de
Mollorco, 2015) o càrrec de Rofel Mos Tous i de
Bortomeu Soles Moscoró. A l'ouditori del cosol Pere

Copellò.

DIVENDRES, 9 D'OCTUBRE

■Mostro d'animals. Al correr de so Serrodoro.

•De les 10.00 o les 13.00 h. Jocs esportius per
0 nins i nines. Orgonitzot pel Consell de Mollor¬
co. Activitot grotuïto. A so ploceto d'es Sitjor.
'De les 11.00 o les 13.00 h. Emissió en direc¬
te del Programa Especial Fira d'Algaida 2015.
Inici de lo temporodo rodiofònico 2015-2016 La
ràdio de les bèsties de Titoieto Ràdio, emissoro mu-

nicipol d'Algoido. El podreu escoltor ol 1077 FM
1 o trovés d'Internet o l'odreço www.titoieta.cat.

> Exposició de pintures: Una mirada de Francisco
Castilla. A Ploço 4 Cofè & Restouront. Lo mostro
estorà exposodo fins ol mes de desembre.

'Exposició permanent de fotografies. Orgonit-
zodo per l'Agrupoció Fotográfico d'Algoido.
Al cosol Pere Copellò. Pagino web de L'AFA:
www.afalgaida.cat.

• 18.30 h. Concert de l'Orfeó Castellitx. A l'esglé-
sio d'Algoido.

•21.30 h. Ball de saló i de línia. Or¬
gonitzot per LAssocioció de lo Gent
Gron d'Algoido, Pino i Rondo. A
Ploço.

DIMECRES, 21 D'OCTUBRE
• 16.30 h. Teatre infantil: Una senalla de cantes per

aprendre valors: Conte de La princesa rebel. A càr¬
rec de Cotino Contocontes. Activitot dirigido o
infonts de 3 o 10 onys. Després de lo norroció
tendrá lloc un petit toller per trebollor el conte.
Grgonitzot per I'Ajuntoment d'Algoido i potrocinot
pel Consell de Mollorco dins el progromo de Cul¬
turo en Xorxo. Durodo de l'octivitot: 1 horo (30' lo
norroció i 30' el toller). Entrodo grotuïto. Al cosol
Pere Copellò.

DIVENDRES, 25 OCTUBRE

• 17.30 h. Concentració i lectura del Manifest de
suport als refugiats de Síria. Orgonitzodo per lo
Comissió Refugiots de Sirio, formodo recentment o
I'Ajuntoment d'Algoido. A Ploço.

• 2000 h. Presentació del llibre Vi i cultura popular.
Veremar a Mallorca de Felip Munor i Munor

(Documento Boleor, 2015). Activitot grotuïto
oberto o tothom. Grgonitzot per Ploço

4 Cofè & Restouront omb lo
col·loboroció de I'Ajunto¬
ment d'Algoido. A l'oudito¬
ri del cosol Pere Copellò.

%

•A partir de les 21.00 h. Sopor maridatge o Ploço
4 Cofè & Restouront omb plots inspirots en les recep¬
tes de Coti Aguiló del llibre de Felip Munor. Ploces
limitodes. Inscripcions o Ploço 4.

DISSABTE, 24 D'OCTUBRE

•21.00 h. Microteotre. Tres obres per goudir del
teotre d'uno monero diferent.

I. Weltanshauung II de Xovier Uriz. Comèdio/
dromo. Dirigido per Sergi Boos i interpreto-
do per Morgo López i Pedro Mos. 1944. «Un
comp de concentroció quolsevol. Herr Men-
geler i Frou Dorotte són els millors o lo sevo
feino. Es uno llàstimo que els seus propis pro- .

blemes els impedeixin fer bé lo sevo octivitot:
l'extermini».

II. Quatre anys més. Escrito i dirigido per Rody
Polonyi i interpretodo per Solvodor Glivo i Co-
mil Cosonovos. «Som o lo nit electorol, l'escrutini
és o punt d'ocobor i el President Bouzó ol seu
despotx està vivint les seves dorreres hores en
el Consolot. Aporeix el Botlle Moteu Isern dis- '

posot o fer escorni i riure o lo coro del Presi¬
dent, jo que és o punt de perdre les eleccions.
Però resulto que el president vol perdre, està
consot de que no l'estimin».
III. Ella vendrà de Núrio Vizcorro. Comèdio-fonto-
sio. Interpretodo per Joon M. Albinyono, Joume
Goyà i Núrio Vizcorro. «En Joon, en Joume i no
Núrio esperen l'orribodo d'un quort personatge,
el necessiten per poder contor lo sevo històrio.
Mentre esperen, però olguno coso houron de
fer per distreure o tots els que hon vingut o veu¬
re'ls... Amb l'excuso d'oquesto espero oniron sor¬

gint trossos de diverses històries entrelloçodes
les unes omb les oltres».

Vendo d'entrodes o les Oficines Municipols de lo
Goso de lo Vilo fins el divendres 23 d'octubre i

el moteix dio de lo funció o portir de les 20.00 h.
Preu entrodo 3,00 € codo microobro. El punt de


