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trobada i concentració dels espectadors 
serà a la plaça d’Algaida a les 21.00 h. 
les obres es representaran a diferents 
localitzacions de la vila. Activitat orga-
nitzada per l’Ajuntament d’Algaida i pa-
trocinada pel Consell de mallorca dins 
el programa de Cultura en Xarxa.

•  20 .0 0 h .  8a edició del Tapa a Tapa. 
programes a part.

•  A par t i r  de les 0 0 .0 0 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 d’Algaida. sortida a 
les 9.30 h. dinar de paella per a tot-
hom. el preu del tiquet serà de 9,00 € 
i inclou la paella, vi, aigua, ensaïmada 
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’octubre. Acte organitzat per l’Ajunta-
ment d’Algaida. 

Diumenge 25 d’octubre 

•  19.0 0 h .  Vetllada solidària de glosat 
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 solidària anirà destinada a la 
Fundació Campaner. preu adults: 10,00 
€; infants, gratuït. Organitzada per Al-
gaida solidari. A la sala polivalent des 
porrassar.

Divendres, 30 d’octubre

•  20 .0 0 h .  presentació d’Arqueomallor-
ca, un projecte per a treballar en xarxa. 
des de l’Associació mallorca rural, que 
té la seu al municipi d’Algaida, s’ha de-
senvolupat, en col·laboració amb euro-
local, entitat depenent del Consell de 
mallorca, el projecte Arqueomallorca. 
Aquest, és un projecte 
que vol fer valer l’ar-
queologia illenca a 
través de 25 jaci-
ments i 10 museus. 

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, 31 d’octubre

•  10 .0 0 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 
Conjunt Basilical de son 
peretó, manacor. 20 pla-

ces limitades per a infants 
d’entre 7 i 10 anys. inscrip-

cions fins dia 29 d’octubre 
a les Oficines municipals de 

la Casa de la Vila. Amb la col·
laboració de l’Ajuntament d’Al-
gaida. Activitat gratuïta.

Diumenge, 8 de novembre

•  11.0 0 h .  Viii Cursa popular Fira d’Al-
gaida i Cursa popular infantil. 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 h. inici de 
la cursa infantil: 10.30 h. inici de la Cur-
sa popular: 11.00 h. A plaça. programes a 
part.

es tracta 
d ’ u n a 
a p o s t a 
pel treball en comú i col·labo-
ració. presentació a càrrec de 
Carmen estrada, gerent de 
mallorca rural, Beatriz Cuchí, 
tècnica de l’entitat i l’arqueòleg 
Albert Forés, impulsors del pro-
jecte. A l’auditori del casal pere 
Capellà

•  21.0 0 h .  Taller de degustació de vins 
romans. l’arqueòleg Albert Forés ens 
farà un taller de degustació de vins ro-



Divendres, 9 d’octubre

•  20 .30 h .  presentació del llibre: El bisbe arquitecte. 
Pere Joan Campins i Barceló (1859-1915) de pere 
Fullana puigserver (publicacions de la Catedral de 
mallorca, 2015) a càrrec de rafel mas Tous i de 
Bartomeu sales mascaró. A l’auditori del casal pere 
Capellà.

Del 12 al 25 d’octubre

X mostra de Cuina als restaurants d’Algaida, 
pina i randa. reserva telefònica directament als 
restaurants de la mostra: Hostal d’Algaida, restau-
rant Cal dimoni, restaurant es 4 vents, restaurant 
es racó de randa, restaurant plaça 4, restaurant 
santuari de Cura. Amb la participació dels cellers: 
Can majoral, Om Oliver moragues i de Cervesa 
Artesana des pla i la col·laboració d’Olis Treurer. 
programes a part.

Dijous, 15 d’octubre

•  20 .0 0 h .  presentació de la Guia d’itineraris pel Pla 
de Mallorca: Algaida, Costitx, Lloret, Llubí, Sencelles, 
Lloret (Grup Balear d’Ornitologia, 2015). el volum 
presenta tota una sèrie d’itineraris per fer a peu o 
amb bicicleta, i fa especial esment als valors naturals, 
agrícoles i etnològics. la Guia ha estat editada pel 

GOB amb el suport econòmic del programa leader 
a través de l’Associació mallorca rural i la col·la-
boració dels ajuntaments. Acte organitzat per l’Ajun-
tament d’Algaida. la Guia estarà disponible per als 
interessats el dia de la presentació i durant la Fira 
d’Algaida a la paradeta del GOB. A l’auditori del 
casal pere Capellà.

Divendres, 16 d’octubre

•  23 .30 h .  Festa dels Quintos del 95. A les escoles. 

Dissabte, 17 d’octubre 
Fira d’Algaida

Fira tradicional. A plaça i carrers adjacents.

•  mostra de productes i artesania dels comerços 
del municipi. A plaça i carrers dels voltants.

•  mostra de Comerç Just i iniciatives de Coope-
ració. mostra d’iniciatives humanitàries, culturals i 
de protecció del medi ambient. exposició i venda 
de productes alternatius, artesanals i per a un con-
sum responsable. 

•  mostra de vehicles. Al carrer de s’Aigua.

•  mostra de cotxes i vehicles antics a càrrec de 
l’Associació Amics dels vehicles clàssics i antics 
d’Algaida, pina i randa. Al carrer p. B. pou.

•  mostra d’animals. Al carrer de sa serradora.

•  de les 10.00 a les 13.00 h. Jocs esportius per 
a nins i nines. Organitzat pel Consell de mallor-
ca. Activitat gratuïta. A sa placeta d’es sitjar. 

•  de les 11.00 a les 13.00 h. emissió en direc-
te del programa especial Fira d’Algaida 2015. 
inici de la temporada radiofònica 2015-2016 La 
ràdio de les bèsties de Titoieta ràdio, emissora mu-
nicipal d’Algaida. el podreu escoltar al 107.7 Fm 
i a través d’internet a l’adreça www.titoieta.cat. 

•  exposició de pintures: Una mirada de Francisco 
Castillo. A plaça 4 Cafè & restaurant. la mostra 
estarà exposada fins al mes de desembre.

•  exposició permanent de fotografies. Organit-
zada per l’Agrupació Fotogràfica d’Algaida. 
Al casal pere Capellà. pàgina web de l’AFA: 
www.afalgaida.cat.

•  18 .30 h .  Concert de l’Orfeó Castellitx. A l’esglé-
sia d’Algaida.

•  21.30 h .  Ball de saló i de línia. Or-
ganitzat per l’Associació de la Gent 
Gran d’Algaida, pina i randa. A 
plaça.

DIMECRES, 21 D’OCTUBRE

•  16 .30 h .  Teatre infantil: Una senalla de contes per 
aprendre valors: Conte de La princesa rebel. A càr-
rec de Catina Contacontes. Activitat dirigida a 
infants de 3 a 10 anys. després de la narració 
tendrà lloc un petit taller per treballar el conte. 
Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida i patrocinat 
pel Consell de mallorca dins el programa de Cul-
tura en Xarxa. durada de l’activitat: 1 hora (30’ la 
narració i 30’ el taller). entrada gratuïta. Al casal 
pere Capellà.

Divendres, 23 octubre

•  17.30 h .  Concentració i lectura del manifest de 
suport als refugiats de síria. Organitzada per la 
Comissió refugiats de síria, formada recentment a 
l’Ajuntament d’Algaida. A plaça.

•  20.00 h. presentació del llibre Vi i cultura popular. 
Veremar a Mallorca de Felip munar i munar 

(documenta Balear, 2015). Activitat gratuïta 
oberta a tothom. Organitzat per plaça 

4 Cafè & restaurant amb la 
col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Algaida. A l’audito-
ri del casal pere Capellà.

•  A par t i r  de les 21.0 0 h .  sopar maridatge a plaça 
4 Cafè & restaurant amb plats inspirats en les recep-
tes de Cati Aguiló del llibre de Felip munar. places 
limitades. inscripcions a plaça 4.

Dissabte, 24 d’octubre

•  21.0 0 h .  microteatre. Tres obres per gaudir del 
teatre d’una manera diferent. 

i . Weltanshauung ii de Xavier Uriz. Comèdia/
drama. dirigida per sergi Baos i interpreta-
da per marga lópez i pedro mas. 1944. «Un 
camp de concentració qualsevol. Herr men-
geler i Frau dorotte són els millors a la seva 
feina. És una llàstima que els seus propis pro-
blemes els impedeixin fer bé la seva activitat: 
l’extermini».

ii. Quatre anys més. escrita i dirigida per rody 
polonyi i interpretada per salvador Oliva i Ca-
mil Casanovas. «som a la nit electoral, l’escrutini 
és a punt d’acabar i el president Bauzá al seu 
despatx està vivint les seves darreres hores en 
el Consolat. Apareix el Batlle mateu isern dis-
posat a fer escarni i riure a la cara del presi-
dent, ja que és a punt de perdre les eleccions. 
però resulta que el president vol perdre, està 
cansat de que no l’estimin».

iii. ella vendrà de núria Vizcarro. Comèdia-fanta-
sia. interpretada per Joan m. Albinyana, Jaume 
Gayà i núria Vizcarro. «en Joan, en Jaume i na 
núria esperen l’arribada d’un quart personatge, 
el necessiten per poder contar la seva història. 
mentre esperen, però alguna cosa hauran de 
fer per distreure a tots els que han vingut a veu-
re’ls... Amb l’excusa d’aquesta espera aniran sor-
gint trossos de diverses històries entrellaçades 
les unes amb les altres».

Venda d’entrades a les Oficines municipals de la 
Casa de la Vila fins el divendres 23 d’octubre i 
el mateix dia de la funció a partir de les 20.00 h. 
preu entrada 3,00 € cada microobra. el punt de 

FIRA 2015

Algaida


