
DIUMENGE, 25
■ 9.30 h. Pujada a Cura a peu per Cas-
teliitx i Albenya. Concentració a les 9.15
a sa Plaça d'Algaida. Sortida a les 9.30 h.
Dinar de paella per a tothom. El preu del
tiquet serà de 6,00 €. L'Ajuntament con¬
vidarà els participants a la beguda. In¬
formació i inscripcions a les Oficines de
la Casa de la Vila fins divendres dia 23.

■ 18.30 h. VI Festival de bandes de mú¬
sica amb la participació de les bandes
de música d'Algaida, Llucmajor i Mon-
tuïri. Organitzat per l'Associació de la
Banda de Música d'Algaida amb la col-
laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A
l'església d'Algaida.

A PARTIR DE DIA 24
D'OCTUBRE
■ Exposició: Interpretant a Ramon
Líull, l'Amic i l'Amat. Artistes de les Illes
Balears exposen un total de 65 obres

il·lustrant un vers de l'obra de Ramon

Llull, L'amic i l'Amat La mostra roman¬
drà oberta fins dimarts dia 15 de de¬
sembre. Organitzada per el Govern de
les Illes Balears, el Consell insular de
Mallorca i la CAM. Al santuari de Cura.

■ 21.00 h. Presentació del llibre Peus
davall taula. Receptes dels cuiners i cui¬
neres d'Algaida Pina i Randa, de Mar¬
galida Fullana Arrom (compilació) i Jau¬
me Vives Jaume (fotografies), a càrrec
d'Òscar Martínez, cuiner.

El recull de receptes ha estat editat dins
la Col·lecció Panoràmica per l'Ajunta¬
ment d'Algaida i el Departament de Cul¬
tura i Patrimoni del Consell de Mallorca,
i ha comptat amb l'assessorament de la
Conselleria de Salut i Consum del Go¬
vern de les Illes Balears. Al restaurant sa
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PROGRAMA D'ACTES
FIRA D'ALGAIDA 2009

del 10 al 31 d'octubre

DISSABTE, 10
■ 20.00 h. Inauguració de l'exposi¬
ció L'escola a Algaida durant la Segona
República organitzada per l'Arxiu Mu¬
seu de l'Educació de les Illes Balears de
la Conselleria d'Educació del Govern
de les Illes Balears amb col·laboració
de l'Ajuntament d'Algaida. A la sala de
plenaris de la Casa de la Vila.

L'exposició romandrà oberta els següents
dies del mes d'octubre:

-11 i 12 de 18.00 a 20.00 h

-13,14 i 15 de les 9.00 a les 13.00 h
-16 de les 18.00 a les 20.00 h

-17 de les 9.00 a les 13.00 h i de les
18.00 a les 20.00 h

-18 de les 18.00 a les 20.00 h

■ 21.00 bores. Conferència i projec¬
ció de l'audiovisuel Mestres depurats
d'Algaida. 1936-1940 a càrrec de Jau¬
me Serra i Barceló, doctor en Història
Moderna de la UIB i Joan Carbonell i

Matas, mestre. Organitzades per l'Ar¬
xiu Museu de l'Educació de les Illes Ba¬

lears de la Conselleria d'Educació del
Govern de les Illes Balears amb col-
laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A
l'auditori del casal Pere Capellà.

DIUMENGE, 11
■ 16.30 h. Al camp municipal de futbol
es Porrassar, presentació deis equips
del CE Algaida per a la temporada
2009-2010. Hi haurà berenar per a tot¬
hom.

M A continuació a les 17.30 hores, par¬
tit de futboi corresponent al Campio¬
nat de Segona Regional entre:

CE ALGAIDA

UE LLORET

DIMARTS, 13
■ IV Mostra gastronòmica als Restau¬
rants d'Algaida, Pina i Randa. Del 13 al
17 d'octubre de 2009. Reserva telefò¬
nica directament als restaurants. Pro¬

grames a part.

DIJOUS, 15
■ 1730 h. Contacontes a càrrec de Ca¬
terina Contacontes. Dirigit a nins i ni¬
nes de 5 anys fins a 12 anys. Organitzat
per l'Ajuntament d'Algaida amb el pa¬
trocini de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca del Govern de les Illes Balears. A
l'auditori del casal Pere Capellà.

DIVENDRES, l6
■ 21.00 h. Conferència: Els aliments
i la cuina de temporada a càrrec d'Òs-
car Martínez, cuiner i copresentador del
programa de cuina d'IB3 Televisió. Orga¬
nitzat per l'Ajuntament d'Algaida amb el
patrocini de la Conselleria d'Agricultura
i Pesca del Govern de les Illes Balears. Al
l'auditori del casal Pere Capellà.

DISSABTE 17
FIRA D'ALGAIDA
Fira tradicional. A sa plaça i carrers ad¬
jacents.

Mostra de vehicles. Al carrer del Pare
B. Pou.

Mostra de cotxes i motos antics. Al car¬
rer de s'Aigua.

Mostra de Comerç Just i iniciatives de
Cooperació. Mostra d'iniciatives hu¬
manitàries, culturals i de protecció del
medi ambient. Exposició i venda de pro¬
ductes alternatius, artesanals i per a un
consum responsable.

Mostra d'animals. Al carrer de sa Fari¬
nera i davant la Cooperativa.

Exposició de fotografies de l'Agrupació
Fotogràfica d'Algaida. Al casal Pere Ca¬
pellà. (Web: www.afalgaida.org).

m De les 12.00 a les 13.00 h. Especta¬
cle Passa'm la sal al carrer amb el salmó
com a producte estrella. Els cuiners del

programa de Televisió de Mallorca [M],
Aina Burgos i Víctor Garcia, cuinaran en
directe receptes de salmó. Activitat pa¬
trocinada pel Consell de Mallorca. A la
carpa del Consell de Mallorca.

■ De les 11.00 a les 13.00 h, emissió en
directe del Programa Especial Fira d'Al¬
gaida 2009 de Titoieta Ràdio, emissora
municipal d'Algaida. El podeu escoltar al
108 FM i a través d'Internet a l'adreça
www.titoieta.cat.

■ 16.30 h. Torneig infantil de ping-
pong (per a infants d'entre 8 i 14 anys).
Inscripcions fins mitja hora abans de co¬
mençar el torneig. Al camp municipal
de futbol es Porrassar. Organitzat per
l'Ajuntament d'Algaida i Algàlia Esports.

DIUMENGE, 18
■ 19.00 h. Concert de l'Orfeó de Cas-
tellitx. A l'església d'Algaida.

DISSABTE, 24
■ 21.00 h. Presentació del llibre Les

figueres a les liles Balears de Mont¬
serrat Pons i Boscana (2009). Acte
organitzat per l'Ajuntament d'Algai¬
da amb el patrocini del Departament
de Cultura i Patrimoni del Consell In¬
sular de Mallorca. A l'auditori del ca¬
sal Pere Capellà.


