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dissabte,14 d’octubre

Divendres, 13 d’octubre 

A les 19'00 hores, Concert Pedagògic: El cançoner popular a càrrec 
del Quintet Alfàbia (veu, violins, viola i violoncel). «Els cants senzills del 
camp i de la terra han perdut avui dia la seva utilitat primària. Per aquest 

motiu, us proposam un repertori musical per recordar i explicar el perquè del cançoner popular». 
Obert a tothom, però especialment dirigit als alumnes de l’Escola Municipal de Música d’Algaida. A 
l’església. Aquesta activitat està organitzada i patrocinada per la Fundació «La Caixa».

A les 21’30 hores al Cafè de Sa Plaça: II Fumada lenta en pipa, Algaida, 2000. Organitzada pel 
Club de Pipers d’Algaida amb el suport de l’Ajuntament d’Algaida. Programes a part.

Dissabte, 14 d’octubre

A la plaça i carrers adjacents:  Fira tradicional.

Al local social de la Delegació d’Algaida de l’Obra Cultural Balear  (Carrer del Bisbe, 4): Exposició 
Aromes i gusts. A partir de les 11’00 hores del matí.

Al patí del Casal Pere Capellà: Exposició de romanes, pesos i mesures, a càrrec de Sebastià 
Rigo.

Al carrer Antoni Maura: Espai Algaida, mostra de l’empenta i creativitat de persones, col·lectius, 
entitats i empreses del municipi. Exposició i venda de productes.

Al carrer Anselm Turmeda: Fireta Alternativa, mostra d’iniciatives humanitàries, culturals i de 
protecció del medi ambient. Exposició i venda de productes alternatius i per a un consum 
responsable.

Al Casal de Joves: Exposició sobre les activitats del Casal de Joves. 

A les 17’30 hores. A sa Plaça: Jocs i entreteniments per a nins i nines. A càrrec del Grup d’Esplai 
Burot.

A  les 21’30 hores. A sa Plaça. Ballada Popular amb el Grup de Música i Ball de Sant Lluís 
(Menorca) i Carumbau (Mallorca). Ho organitza l’Escola de Ball Es Celler amb el suport de 
l’Ajuntament d’Algaida.
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