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SALUTACIÓ
Benvolgudes veïnes,
Benvolguts veïns,

De nou, hem entrat dins la Tardor i re-
torna la Fira que la vila d’Algaida tradicio-
nalment celebra el dissabte abans de Sant 
Lluc. Enguany, després de l’aturada obli-
gatòria per la pandèmia, tornarem a viure 
aquest esdeveniment clàssic de l’agenda 
social, cultural i econòmica d’Algaida.

Gràcies a la situació epidemiològica al 
municipi i a l’illa de Mallorca, amb una ten-
dència a la baixa de contagis i un escenari 
sanitari estable, des de l’Ajuntament hem 
preparat la Fira 2021 amb moltes ganes i 
il·lusió, amb el benentès, però, que ens hem 
d’adaptar a la situació de la pandèmia i 
mantenir totes les mesures higièniques de 
seguretat.

En aquest sentit, per evitar aglomeraci-
ons s’ampliaran tots els espais per a donar 
més amplitud a firers i visitants. Podreu tro-
bar dins aquest programa un plànol amb la 
descripció de totes les zones per poder-nos 
moure de manera tranquil·la i gaudir d’un 
matí per firar o per passejar amb la família 
i els amics.

Estam especialment contents de poder 
reprendre la Fira, una celebració que mar-
ca el mes d’octubre de la vila d’Algaida, i 

sentir de nou pels carrers i places les olors 
i els colors que ens transmeten les parades 
de productes emblemàtics, tradicionals i 
d’artesania, la bullícia de les activitats per 
als infants i joves, les mostres de vehicles i 
la cultura i la gastronomia que hi serà es-
pecialment present amb activitats i amb 
la celebració de la 15a edició de la Mostra 
Gastronòmica. 

Així mateix, també, tendrem el gust de 
poder celebrar amb el CE Algaida la festa 
del 50è aniversari de la fundació del club 
de futbol ens els actes que ha organitzat 
per commemorar-ho i que es varen haver 
de suspendre el passat Sant Jaume per la 
pandèmia.

Per acabar, en nom de la Corporació, vull 
agrair l’esforç de tots els treballadors de 
l’Ajuntament i de totes persones i entitats 
que fan possible la celebració de la Fira i, 
evidentment, convidar-vos a passejar pels 
carrers i places, fer-vos amb una bona fer-
mança i gaudir de tots els actes i activitats.

Que tengueu molt bona Fira!

Maria Antònia Mulet Vich
batlessa d’algaida

La fotografia de la portada
La fotografia de Gabi Polo ens mostra una 
composició de productes gastronòmics i de 
peces de la fàbrica de vidre de Can Gordiola. 
S’hi reuneixen els productes tradicionals, els 
de tardor, els de quilòmetre zero, els pro-
duïts i elaborats als municipi d’Algaida i les 
peces artesanals de vidre bufat de Can Gor-
diola, tècnica que aquest passat estiu fou 
declarada Patrimoni Cultural Immaterial de 
la Humanitat per part de la UNESCO.

Informació dels Premis Castellitx 2022
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
d’Algaida ha convocat els Premis Castellitx 
2022 en els àmbits de Literatura, Investi-
gació, Fotografia, Arts Plàstiques, Música i 
Audiovisual. Per a més informació o per des-
carregar-vos les bases completes: www.ajal-
gaida.net (Dins Àrees Municipals > Cultura i 
Patrimoni).

IMPORTANT
Els organitzadors dels actes i l’Ajuntament 
es reserven el dret de fer modificacions de 
programació en el cas que ho cregui oportú. 
Tots els actes estan sotmesos a les mesures 
sanitàries dictades en el moment de la cele-
bració de la Fira i de les diferents activitats 
del programa.

la Biblioteca Municipal d’Algaida Gabriel Ja-
ner Manila, al 971 66 56 79 o a biblioteca@
ajalgaida.net. A l’auditori del casal Pere Ca-
pellà. Programes a part. 

DISSABTE, 23 D’OCTUBRE
•• De 9.30 a 14.00 h. I Jornades d’Estudis Lo-

cals del municipi d’Algaida. Pestes, epidè-
mies i salut pública al municipi d’Algaida al 
llarg de la història. segona sessió: Comu-
nicacions i cloenda. Entrada lliure i gratuï-
ta. Localitats limitades. Organitzades per 
l’Ajuntament d’Algaida amb la col·laboració 
del Departament de Ciències Històriques i 
Teoria de les Arts de la Universitat de les 
Illes Balears. Més informació a la Biblioteca 
Municipal d’Algaida Gabriel Janer Manila, al 
971 66 56 79 o a biblioteca@ajalgaida.net. 
A l’auditori del casal Pere Capellà. Progra-
mes a part. 

•• 18.00 h. Cuina mallorquina. Xerrada a càr-
rec del cuiner Miquel Calent i degustació 
de les seves elaboracions. Activitat gratuïta 
organitzada per l’Ajuntament d’Algaida amb 
la col·laboració de l’Associació cultura gas-
tronòmica i la Cooperativa Alpira. Inscripci-
ons a les Oficines Municipals de la Casa de 
la Vila. Places limitades. A la sala polivalent 
des Porrassar. Programes a part. 

 15A MOSTRA GASTRONÒMICA D’ALGAIDA
del 15 al 24 d’octubre de 2021

Del 15 al 24 d’octubre tendrà lloc la 15a 
Mostra Gastronòmica d’Algaida que ja 
ha esdevingut un veritable aparador de la 
riquesa gastronòmica del municipi.
Nou restaurants i dos cellers oferiran 
plats de cuina de proximitat i els vins més 
representatius elaborats al terme.
Amb la participació dels restaurants: Can 
Sant Cafè, Celler de Randa, Cuina & Vins, 
Es Quatre Vents, Pepe Nero Trattoria Piz-
zeria, Santuari de Cura, Sa Talaieta, S’Es-
piga i S’Hostal d’Algaida i els cellers: Can 
Majoral i Oliver Moragues.
Entre els assistents se sortejaran 10 obse-
quis de Can Gordiola.
La reserva als restaurants és obligatòria.
Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. 
Programes a part.
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DIJOUS, 07 D’OCTUBRE
•• 20.00 h. Presentació del llibre Masclisme i 

cultura jurídica (Lleonard Muntaner Editor, 
2021) de Caterina Canyelles i Gamundí. A 
càrrec d’Aurora Jhardi i de l’autora. Entrada 
gratuïta amb cabuda limitada. Organitzada 
per la Comissió d’Igualtat d’Algaida, Pina i 
Randa. A l’auditori del casal Pere Capellà.

DIVENDRES, 08 D’OCTUBRE
•• 17.00 h. Taller de pa. Taller pràctic d’elabo-

ració de pa. Es prepararà pa moreno, bar-
retes de sègol i pa de motlo estil Saint John. 
En acabar, sopar del pa que s’haurà fet amb 
companatge. Organitzat per l’Associació Cul-
tura Gastronòmica. Inscripcions a www.acul-
turagastro.com. Places limitades. A l’Espai 
Colomer15. Programes a part.

DIJOUS, 14 D’OCTUBRE
•• 20.30 h. Inauguració de l’exposició col·lec-

tiva El Nostre Camp. El Nostre Camp reuneix 
l’obra d’artistes mediterranis que reten ho-
menatge als treballadors del camp, que fan 
possible que arribin les fruites i hortalisses 
als mercats, botigues i restaurants. Amb la 
finalitat de conscienciar sobre els beneficis 
d’incloure les fruites i verdures com a part 

d’una alimentació i estil de vida saludable, 
la FAO (Organització de les Nacions Unides 
per a l’Agricultura i l’Alimentació) ha decla-
rat l’any 2021 com l’Any Internacional de les 
Fruites i Verdures.

Romandrà oberta al públic:
- Divendres 15: de 19.00 a 21.00 h.
- Dissabte 16: de 10.00 a les 13.30 h.
- Els dies 22, 23 i 24: de 19.00 a 21.00 h.

Activitat gratuïta organitzada per l’Ajun-
tament d’Algaida amb la col·laboració del 
Consell de Mallorca, la Fundació Baleària i 
Art amb B. A saPeixateria Espai d’art.

DIVENDRES, 15 D’OCTUBRE
•• 20.00 h. Inauguració de l’exposició foto-

gràfica 50è Aniversari del CE Algaida (1971-
2021). Un recorregut en imatges per tota la 
història del club de futbol algaidí. 

Romandrà oberta al públic:
- Dissabte 16: De 10.00 a 21.00 h.
- Diumenge 17: De 10.00 a 21.00 h.
- Dissabtes 23 i 30 i diumenges 24 i 31: 

d’11.00 a 20.00 h.
Activitat gratuïta organitzada pel CE Algaida 
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Al-
gaida. A la sala d’exposicions del casal Pere 
Capellà (Ala dreta, 2n pis).
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•• 21.00 h. Presentació del llibre Penyaleres. Dones, 

excursionisme i muntanyisme a les Illes Balears. 
Apunts històrics i entrevistes de Miquel Rayó i Fer-
rer, editat per l’Institut Balear de la Dona. Hi inter-
vendran: Maria Duran i Febrer, directora de l’Insti-
tut Balear de la Dona; Miquel Rayó i Ferrer, autor 
del llibre i Elionor Serra i Oliver, una de les 34 ex-
cursionistes i muntanyenques entrevistades. L’Ins-
titut Balear de la Dona regalarà un exemplar del 
llibre a cada persona assistent a l’acte. Acte gratuït 
organitzat per la Delegació d’Algaida de l’Obra Cul-
tural Balear. A l’auditori del casal Pere Capellà.

DISSABTE, 16 D’OCTUBRE 
FIRA D’ALGAIDA
L’artesania, el producte local, la cultura, la gas-
tronomia, la mostra de vehicles antics i les activi-
tats per a infants i joves seran els eixos de la Fira 
d’Algaida que, enguany, no inclou la tradicional 
mostra d’animals. Vos convidam a visitar tots els 
espais i a participar en les activitats. En el plànol 
adjunt podeu consultar les àrees de la fira.

▪▪ A partir de les 9.00 h. Mostra de cotxes i vehi-
cles antics a càrrec de l’Associació Amics dels ve-
hicles clàssics i antics d’Algaida, Pina i Randa.

▪▪ De les 11.00 fins a les 13.00 h. Programa especial 
Fira d’Algaida 2021. Emissió en directe des de la 
placeta de l’església. Inici de la temporada radio-

fònica 2021-2022 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. 

▪▪ De les 11.30 fins a les 13.30 h. Actuació musical 
del grup Manteca Latin Project, quintet de la-
tin-jazz establert a Pollença que immediatament 
ens traslladarà a la Cuba del Jazz. Organitzada per 
l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.

ESPAI INFANTS 
(A PLAÇA)

▪▪ De les 10.00 fins a les 13.00 h. Activitats lúdiques 
per infants. 

▪▪ De les 11.00 fins a les 12.30 h. Taller de manuali-
tats de tardor per a nins i nines. Confecció i de-
coració de carabasses de tela. A càrrec de Espacio 
Creativo Magdalena. Inscripcions al telèfon: 626 
348 982. Activitat gratuïta organitzada per l’Ajun-
tament d’Algaida. Places limitades. A Plaça.

ESPAI JOVE 
(ZONA DE SA PLACETA - CARRER DE SANT JOAN)

▪▪ De les 10.00 a les 13.00 h. Fotomaton ambientat i 
gestionat pel Casal dels Joves d’Algaida. Activitat 
oberta a tothom. Preu 1,00 € per foto. 

▪▪ De les 10.00 a les 13.00 h. Taller de còmic a càrrec 
de Miquel Jaume. Activitat gratuïta organitzada 
pel Casal dels Joves d’Algaida i dirigida a joves 

nascuts entre 2009 i 2003. Inscripcions al 
cjalgaida@gmail.com. Places limitades. 

▪▪ De les 10.00 a 13.00 h. Retro paradeta firai-
re. El Casal dels Joves ha preparat una sèrie 
de reptes relacionats amb la Fira. Cada rep-
te dona una sèrie de punts que podràs bes-
canviar per regals. Heu de fer equips de 3 
persones. Activitat gratuïta dirigida a joves 
nascuts entre 2009 i 2003. Organitzada pel 
Casal dels Joves. Inscripcions al cjalgaida@
gmail.com. Places limitades. 

•• 18.00 h. La música de les entranyes. Inter-
pretació de tonades de feina de Mallorca 
a càrrec de Tomeu Arbona, xerrada sobre 
l’ancestral cultura gastronòmica mallorqui-
na i degustació de productes del Fornet de 
la Soca. Acte organitzat per l’Ajuntament 
d’Algaida i l’Associació cultura gastronòmi-
ca. Inscripcions i venda de tiquets a l’ajun-
tament i més informació a www.acultu-
ragastro.com. Preu entrada: 15€. Places 
limitades. A l’església de la Pau de Caste-
llitx. Programes a part.

•• 21.00 h. «Un cargol camina pel mirall»: Els 
actors Joan Manel Vadell, Alexandra Palo-
mo i Pedro Mas reciten poemes en home-
natge a Damià Huguet i Miquel Àngel Rie-
ra, ara que recordam que fa 25 anys de la 
mort dels dos il·lustres poetes. En acabar el 

recital, assemblea de socis de la Delegació 
d’Algaida de l’Obra Cultural Balear. Activitat 
gratuïta organitzada per la Delegació d’Al-
gaida de l’Obra Cultural Balear. A l’auditori 
del casal Pere Capellà.

DIUMENGE, 17 D’OCTUBRE
•• 16.00 h. Festa del futbol al camp municipal 

es Porrassar: Commemoració del 50è aniver-
sari de la fundació del Club Esportiu Algaida: 
homenatge als socis fundadors i a tots els 
presidents del club al llarg d’aquest mig se-
gle d’existència i presentació dels equips de 
la temporada 2021-2022 del CE Algaida.

•• 18.30 h. Partit de lliga de primera regional 
entre ce algaida “a” - atlético rafal “a”

DIVENDRES, 22 D’OCTUBRE
•• De 17.30 a 20.30 h. I Jornades d’Estudis Lo-

cals del municipi d’Algaida. Pestes, epidè-
mies i salut pública al municipi d’Algaida al 
llarg de la història. primera sessió: Ober-
tura, ponència i comunicacions. Entrada 
lliure i gratuïta. Localitats limitades. Orga-
nitzades per l’Ajuntament d’Algaida amb la 
col·laboració del Departament de Ciències 
Històriques i Teoria de les Arts de la Univer-
sitat de les Illes Balears. Més informació a 
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