
— 17.00 h. Festa de les llanternes
a Plaça.
— 19.00 h. Primera ruta del tren
de les animes amb el Chachi Pirulí
i el seu "truc o tracte".

—20.30 h. Puja al tren de les ani¬
mes i fes la ruta gastronòmica.

Organitzat per: Chachi Pirulí, AMPA,
Casal deis Joves, Algaida Jove, bars
i restaurants. Associació de Cultura
gastronòmica i l'Ajuntament. Progra¬
mes a part.

S. 11.18 I 26 DE lOVEMBRE
• Curs de Teatre organitzat pel Ca¬
sal dels Joves d'Algaida. Adreçat a
infants (5-9 anys) i joves (10-15 anys).
L'activitat és gratuïta. Més informa¬
ció i inscripcions a casaldelsjoves@
ajalgaida.net o al 673 643 926 abans
de divendres 28 d'octubre. Dissab¬
tes (10.00-12.00 h) i divendres dia 11
(17.00-19.00 h).

* 18*30 h* Bunyolada popular be¬
nèfica a càrrec de l'Associació Algai¬
da Jove i el Casal dels Joves d'Algaida.
Els diners recaptats aniran destinats
als Serveis Socials d'Algaida. Hi hau¬
rà servei de guarderia alternatiu amb
un taller de manualitats Clavells per les
Verges. Al pati del casal Pere Capellà.

OlUNEMGE. 23 D'OCTUBRE
• 8.30 h. Pujada a peu a Cura per
Son Roig i Son Reus de Randa (ruta
alternativa). Concentració a la plaça
d'Algaida a les 8.15 h. Les persones que
només vulguin pujar des de Randa,
concentració a les 11.00 h a l'aparca¬
ment de Son Romeguera. Organitzada
per l'Ajuntament d'Algaida amb la col-
laboració dels Trotadors d'Algaida.

• 12.45 h. CICLE DE CONFERÈN¬
CIES ANY LLULL. Presentació i

col·loqui: Ruta Lul·liana mallorqui¬
na. Organitzat per l'Ajuntament d'Al¬
gaida i la Comissió Any Llull. A l'Au¬
la de Gramàtica del santuari de Cura.

• 14.00 h. Dinar de paellaper a tot¬
hom. El preu del tiquet serà de 9,00 €
i inclou la paella, vi, aigua, ensaimada i
fruita. 1,00 € de cada tiquet es destina¬
rà a Dentistas sobre ruedas. Informació
i inscripcions a les Oficines Municipals

de la Casa de la Vila fins dijous dia 20
d'octubre. Organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida.

DIVENDRES. 28 D'DCTDDRE
•17.00 h. Taller de rosaris (collar
de dolços i mándales). Activitat gratuïta
dirigida a infants a partir de 8 anys. Or¬
ganitzat pel Casal dels Joves d'Algaida.
Inscripcions: casaldelsjoves@ajalgaida.
net o al 673 643 926 abans de dimecres 26
d'octubre. Al Casal delsJoves d'Algaida.

OíDMENGE. 30 D'DCTDDRE
• 11.00 h. IX Cursa Popular Fira
d'Algaida i Cursa Popular Infan¬
til. Organitzada per l'Ajuntament
d'Algaida i Trotadors d'Algaida, amb
la col·laboració de la Direcció Insular

d'Esports del Consell de Mallorca, Eli-
techip i Es Rebost d'Algaida. Inici de
la diada: 9.00 h. Inici de la cursa infan¬
til: 10.30 h. Inici de la Cursa Popular:
11.00 h. A Plaça. Programes a part.

OlllDNS. 31 D'DGTDDDE
• DIA I NU DE LES ANIMES

12 i 13 DE NDVEMDDE

—De 9.00 a 14.00 h. Mati terrorífic
amb jocs i tallers al Chachi Pirulí.

• Trobada Jove a Calvià. Organit¬
zada pel Casal dels Joves d'Algaida i
Es Generador (Ajuntament de Calvià).
Més informació i inscripcions a casal-
delsjoves@ajalgaida.net o al 673 643
926 abans de divendres 4 de novembre.
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DEl 10 RL 22 D'OCTUBRE
XI Mostra de cuina als restaurants d'Al-
Qaida: Es 4 Vents, Hostal d'Algaida, Es Recó
de Randa, Es Repic i Santuari de Cura. Amb
la participació de Vins Can Majoral, Vins OM
Oliver Moragues, Cervesa des Pla i Cerveses
Banyarriquer i la col·laboració d'Olis Treurer.
Programes a part.

BIMRRTS. 11 D'OCTUBRE
• 20.30 h. Apropa't a la Simfònica. Concert
del Quartet de Cordes l'Orquestra Simfònica de
les Illes Balears. Es presentarà l'abonament de
proximitat (servei per facilitar l'accessibilitat a
d'altres concerts). Organitzat per la Gerència
de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears i
l'Ajuntament d'Algaida. A l'auditori del casal
Pere Capellà. Entrada gratuïta.

• 20.30 h. Tast de formatges a càrrec de Pau
Barceló (restaurant Santi Taura). Organitzat
per l'Associació de Cultura Gastronòmica. A
l'Espai Colomer 15. Programes a part.

DUROS. 13 O'OCTOORE
• 17.30 h. Contacontes: Monsieur An¬
toine i les rondalles mallorquines.. A càrrec
de Nou Vents Teatre. Per a tots els pú¬
blics. Durada: 45 minuts.

MonsieurAntoine és cap de manteniment
a una sala de conferencia on avui ha de
venir un professorfamós perparlar dAn-
toni Alcover i les rondalles mallorquines.
Però quan el criden per dir-li que aquest
professor no podrà venir tot anirà de mal
en pitjor... Sort que Monsieur Antoine té
molts recursos i amh quatre objectes i unes
titelles que sempre guarda (ell volia ser ar¬

tista) ens arribarà apariar un poc de la vida i
obra dAntoni Alcover ifins i tot ens contarà una
rondalla ben divertida: En Toni raig dimoni i Els
estudiants de sa cova de Sineu.

Acte organitzat per l'Ajuntament d'Algaida amb
el patrocini de la Xarxa de Biblioteques del Consell
de Mallorca.A l'auditori del casal Pere Capellà.

OlVEHDRES. 14 O'OCTOROE
• 20.00 h. CICLE DE CONFERÈNCIES
ANY LLULL. Presentació dels tallers de Lec¬

tura Fàcil i del Llibre de les Bèsties de Ramon

Llull, adaptat per M. Pia Ona Verger Fransoy
(Illa Edicions, 2016). Organitzat per l'Ajunta¬
ment d'Algaida i la Comissió Any Llull. A l'au¬
ditori del casal Pere Capellà.

• 23.30 h. Festa dels Quintos'96. A ses es¬
coles. Programes a part.

OISSRRTE. IS O'OCTOORE
• Hra d'Algaida. Fira tradicional. Mostra de
productes i artesania. Mostra de Comerç Just i
Iniciatives de Cooperació. Exposició i venda de
productes alternatius, artesanals i per a un con¬
sum responsable. Mostra de vehicles. Mostra
d'animals.

—Mostra de cotxes i vehicles antics a càr¬

rec de l'Associació Amics dels vehicles clàs¬
sics i antics d'Algaida, Pina i Randa.

—A partir de les 11.00 h. Jocs esportius per a
nins i nines. Organitzat pel Consell de Mallor¬
ca. Activitat gratuïta. A la placeta d'es Sitjar.

• 20.30 h. Assemblea de socis de l'Obra Cul¬
tural Balear. Seguidament, a les 21.00 h. Con¬
cert de Júlia Colom i Homar. Al local de l'OCB,
al carrer del Laberint. Aquest actes són oberts a
tothom.

* 18.00 h. Concert de l'Orfeó de Castellitx.
A l'església d'Algaida.

DIMECRES. ID O'OCTOORE
• 17.30 - 19.30 h. Primera sessió de la For¬

mació sobre Envelliment Actiu: Com envellir

dignament per a familiars cuidadors, persones
majors i professionals de l'àmbit. Organitzat pel
Centre de Dia i l'Ajuntament d'Algaida. Ins¬
cripcions a les Oficines Municipals de la Casa
de la Vila d'Algaida o al correu catalinafulla-
na@ajalgaida.net. Al Centre de Dia d'Algaida.

Següents sessions: 26 d'octubre, 2 i 9 de no¬
vembre. Programes a part.

DIVERORES. 21 D'OCTOBRE
• 17.30 h. Contacontes Giramón. A càrrec de
l'Associació Alloure.

A través de la història de na Torta, una sargan¬
tana viatgera, el conte presenta quatre infants de
diferentspaïsos i continents. Amb diferents objectes
aniran descobrint com viuen nins i nines d'altres
llocs del món.

Dirigit a infants de 4 a 6 anys. Durada: 50 min.
Nombre màxim de participants: 25. Inscripci¬
ons a la Biblioteca Municipal d'Algaida. A l'au¬
ditori del casal Pere Capellà.

—Exposició permanent de foto¬
grafies. Organitzada per l'Agrupa¬
ció Fotogràfica d'Algaida. Al casal
Pere Capellà. Pàgina web de L'AFA:
tvww.afalgaida. cat.

•18.00 h. Conferència: Ramon

Llull, l'home que no fa por a càrrec de
Manuel Forcano director de l'Institut Ra¬

mon Llull i doctor en Filologia Semítica per
la Universitat de Barcelona. Acte organitzat
per l'Ajuntament d'Algaida, Any Llull. A l'au¬
ditori del Casal Pere Capellà.

DIOMEHGE. IB O'OCTORRE

—De les 11.00 a les 13.00 h. Emissió en di¬
recte delProgramaEspecial Fira d'Algai¬
da 2016. Inici de la temporada radiofòni¬
ca 2016-2017 de Titoieta Ràdio, emissora
municipal d'Algaida. El podreu escol¬
tar al 107.7 FM i a través d'Internet a

l'adreça ivww.titoieta.cat.

• De les 12.00 a les 14.00 h. Ball social
de música swing. Organitza Mallorca Swing
amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida.
A Plaça.


