
DISSABTE · 15 · OCTUBREDISSABTE · 15 · OCTUBRE
 •18.30 h. Acte de commemoració del 50è 

aniversari de la creació a Algaida de la Dele-
gació de l’Obra Cultural Balear. Presentació 
del llibret d’agraïment i homenatge a totes 
les persones que han fet possible l’existèn·
cia de la Delegació. Actuació del grup musi·
cal Amulet. Ho brufarem amb coca i vi. Acte 
obert a tot el públic. Al ca  sal Pere Capellà. 

 DIUMENGE · 16 · OCTUBRE DIUMENGE · 16 · OCTUBRE
 •19.00 h. Concert de l’Orfeó Castellitx. Or·

ganitzat per l’Orfeó Castellitx. A l’església 
d’Algaida. 

DIMARTS · 18 · OCTUBREDIMARTS · 18 · OCTUBRE
 •19.00 h. Xerrada-col·loqui sobre el viat-

ge a Nicaragua de la Delegació del Fons 
Mallorquí de Solidaritat 2022. Hi interven·
dran Antònia Rosselló, tècnica del Fons; Eric 
Jareño, batle de Llucmajor com a municipi 
agermanat; Maria Ramon batlessa d’Es·
porles, integrant de la delegació del viatge 
i Maria Antònia Mulet, presidenta del Fons 
Mallorquí i batlessa. Presentació a càrrec 
de Margalida Puigserver Servera, regidora 
de Cooperació de l’Ajuntament d’Algaida. 

Tractaran de les experiències de l’ager·
manament dels municipis mallorquins amb 

pobles de Nicaragua, de les Beques per a 
Estudiants i dels projectes que es duen a 
terme mitjançant les aportacions que fan 
els ajuntaments mallorquins i el Fons Ma·
llorquí. Activitat organitzada per l’Ajun·
tament d’Algaida amb la col·laboració del 
Fons Mallorquí de Solidaritat. A l’auditori 
del casal Pere Capellà.

DIVENDRES · 21 · OCTUBREDIVENDRES · 21 · OCTUBRE
 •19.00 h. Reunió informativa dels Pressu-

posts Participatius del Municipi d’Algaida. 
Passarem comptes dels resultats i execu·
ció de les propostes del 2021 per Algaida i 
explicarem el nou calendari d’execució del 
Procés Participatiu per l’exercici 2022-23. 
Organitzada per la Comissió de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament d’Algaida. A l’au·
ditori del casal Pere Capellà. 

DIUMENGE · 23 · OCTUBREDIUMENGE · 23 · OCTUBRE
 •16.30 h. Presentació dels equips de la 

temporada 2022-2023 del CE Algaida. Or·
ganitzada pel CE Algaida. Oberta a tothom. 
Al camp municipal d’esports es Porrassar.

 • 19.30 h. Reunió informativa dels Pres-
suposts Participatius del Municipi d’Algai·
da. Passarem comptes dels resultats i exe·

cució de les propostes del 2021 per Randa 
i explicarem el nou calendari d’execució del 
Procés Participatiu per l’exercici 2022-23. 
Organitzada per la Comissió de Participació 
Ciutadana de l’Aj. d’Algaida. A l’església de 
Randa.

DIVENDRES · 28 · OCTUBREDIVENDRES · 28 · OCTUBRE
 •18.30 h. Reunió informativa dels Pressu-

posts Participatius del Municipi d’Algaida. 
Passarem comptes dels resultats i execu·
ció de les propostes del 2021 per Pina i 
explicarem el nou calendari d’execució del 
Procés Participatiu per l’exercici 2022-23. 
Organitzada per la Comissió de Participa·
ció Ciutadana de l’Ajuntament d’Algaida. A 
Can Lluís a Pina.

 •21.00 h. Conferència de Rafel Antich Xe-
remec i Gabriel Salas: L’Agrupació Fotogrà-
fica d’Algaida. Passat, present i futur. Acte 
gratuït obert a tot el públic organitzat per la 
Delegació d’Algaida de l’Obra Cultural Bale·
ar. A l’auditori del casal Pere Capellà. 

DIUMENGE · 30 · OCTUBREDIUMENGE · 30 · OCTUBRE
 •11.30 h. Exhibició de ball esportiu a càrrec 

de Xisco Dopico i Marisol Mateos, campions 
de balears. Activitat gratuïta organitzada per 
l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça. 

16a Mostra Gastronòmica d’Algaida
del 14 al 23 d’octubre de 2022
De divendres dia 14 a diumenge dia 23 d’octubre tendrà lloc la 16a 
Mostra Gastronòmica d’Algaida que ja ha esdevingut un veritable apa·
rador de la riquesa gastronòmica del municipi.

Deu 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, Gelateria Gianduia, Pepe Nero Trattoria Pizzeria, Pizzeria Il Pelle·
grino, Sa Casa Mallorquina, Santuari de Cura, Sa Talaieta i dels

cellers: Can Majoral i Oliver Moragues.

Entre els assistents a la mostra se sortejaran 10 lots de vi dels Cellers 
d’Algaida.  

La reserva als restaurants és obligatòria

Programes a part

www.ajalgaida.net
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 DIMECRES · 12 · OCTUBRE DIMECRES · 12 · OCTUBRE
 •20.00 h. 30 anys de S’arrual Jazz Mort. 

Concert pòstum
S’Arrual Jazz Mort es va formar fa 30 anys amb 
l’esperit de fer música fresca, divertida i en di·
recte. Veu: Toni Isern, Maria Rosselló, Maria 
Antònia Gost i Maria Isern; clarinet i saxo: Biel 
Oliver; trompeta: Colau Jaume; trombó: Joan 
Oliver i Alexandre Mulet; piano: Toni Rian; 
guitarra i banjo: Delfí Mulet; contrabaix: Pep 
Lluís Victori; bateria: Vicenç Fontelles. Concert 
gratuït organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. 
A l’auditori del casal Pere Capellà. 

DIVENDRES · 14 · OCTUBREDIVENDRES · 14 · OCTUBRE
 •18.30 h. Inauguració de l’exposició No-

mofòbia de l’artista Luis Vidaña. Nomofòbia, 
acrònim de no mobile phobia, el temor irraci·
onal a no tenir accés a un dispositiu mòbil. Ex·
posició que planteja la necessitat d’explorar 
de quina manera l’ús de telefonia mòbil està 
alterant el nostre comportament. Romandrà 
oberta del 14 d’octubre al 4 de novembre de 
dilluns a divendres de 17.00 a 20.00 h. Dissab·
te 15 i diumenge 16 de 10.00 a 13.00 h i de 
17. 00 a 19. 30 h. A saPeixateria, espai d’art. 

 •20.00 h. Presentació del llibre L’infern de 
Joan de Can Puig. Un mallorquí als camps 
de concentració nazis (Nova Editorial Moll, 
2022) de Michel Llompart. Es tracta d’una 
obra prologada per l’historiador algaidí Ra·
fel Puigserver Pou que recull per primera ve·
gada el testimoni personal de Michel Llom·
part; l’obra se centra en la història de son 
pare (Joan Llompart Garau, de Can Puig), 
un algaidí que fou empresonat als camps de 
concentració de Buchenwald i Plömnitz, i les 
conseqüències que tingué aquest fet en la 
vida de la seva família. Activitat organitzada 
per l’Ajuntament amb la col·laboració de la 
Nova Editoria Moll. A la sala polivalent des 
Porrassar. 

DISSABTE · 15 · OCTUBREDISSABTE · 15 · OCTUBRE

   Fira tradicional. A Plaça i carrers adja-
cents.

L’artesania, el producte local, la cultura, la 
gastronomia, la mostra de vehicles antics i les 
activitats per a infants i joves seran els eixos de 
la Fira d’Algaida. Vos convidam a visitar tots 
els espais i a participar en les activitats.

   Mostra de Comerç Just i Iniciatives de 
Cooperació. Mostra d’iniciatives humani-
tàries, culturals i de protecció del medi am-
bient. Exposició i venda de productes alterna-
tius, artesanals i per a un consum responsable. 

   Mostra de cavalls de raça mallorquina, 
menorquina entre d’altres races. A l’apar-
cament de sa Serradora. Organitzada per 
l’Ajuntament d’Algaida.

   A partir de les 9.00 h. Mostra de cot-
xes i vehicles antics a càrrec de l’Associació 
Amics dels vehicles clàssics i antics d’Algaida, 
Pina i Randa. Al carrer Pare Bartomeu Pou.

   A partir de les 9.00 h. Concurs de 
Pasturatge. Competició oficial i puntuable. 
Pastors i aficionats formen l’associació amb 
l’objectiu de donar a conèixer la funcionali-
tat i la importància de l’ús dels cans dins el 
sector ramader. Conscients de la importància 
de preservar i mantenir el sector primari dels 
camps de les nostres illes. L’associació vol ser 
una plataforma per connectar el pasturatge 
i el sector ramader a la societat actual i a les 
futures generacions. Organizada per l’Asso-
ciació Balear de Border Collie de Pasturatge 
(ABBCP) i l’Ajuntament d’Algaida. A la fin-
ca vora l’aparcament de la nova ronda.

   10.00 h. Exposició: Lligats a Nicara-
gua. L’exposició presenta les característiques 
generals d’aquest país, un dels més empobrits 
de l’Amèrica Llatina, així com de cadascun 
dels municipis nicaragüencs que estan ager-
manats amb municipis de Mallorca i mostra 
els objectius assolits en els darrers anys mit-
jançant les aportacions que fan els ajunta-
ments mallorquins als projectes que s’articu-
len en el marc dels agermanaments.

Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida 
amb la col·laboració del Fons Mallorquí de 
Solidaritat. L’exposició romandrà oberta dis-
sabte dia 15 d’octubre de les 10.00 a les 14.00 
h i de dilluns 17 a divendres 21 d’octubre de 
les 8.30 a les 14.00 h. A la Casa de la Vila.

   10.00 h. Inauguració de l’exposició i 
mostra de Drap mallorquí a càrrec de Xisco 
Dopico. La inauguració comptarà amb una 
mostra de ball mallorquí amb el grup Es 
Talaiot de Montuïri. L’exposició romandrà 
oberta els dies 15 i 16 d’octubre de 10.00 h a 
13.00 h i de 18.00 h a 20.00 h. Organitzada 
per l’Ajuntament d’Algaida. A la rectoria. 

   D’11.00 a 12.00 h. Actuació dels Caste-
llers de Mallorca. Organitzada per Castellers 
de Mallorca amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Algaida. A la placeta des Sitjar.

   D’11.00 a 13.00 h. Programa especial 
Fira d’Algaida 2022. Emissió en directe des 
de Plaça. Inici de la temporada radiofònica 
2022-2023 de Titoieta Ràdio, emissora mu-

nicipal d’Algaida. El podreu escoltar al 107.7 
de l’FM i a través d’Internet a l’adreça www.
titoieta.cat. 

   D’11.00 a 13.00 h. Taller de dolços de 
tardor per a nins i nines. Elaboració de pas-
tissets de carabassa. A càrrec d’Espacio Crea-
tivo Magdalena. Inscripcions al telèfon: 626 
348 982. Activitat organitzada per l’Ajunta-
ment d’Algaida. Preu: 1,00 €, que es pagarà 

abans de començar el taller. Places limitades. 
A Plaça.

   D’11.00 a 13.00 h. Taller de decoració 
amb flors de tardor. Confecció i decoració 
de detalls amb elements naturals: carabasses, 
flors i plantes de tardor. A càrrec de Pedro 
Llabrés de Floraevent. Inscripcions al telè-
fon: 699 011 577. Activitat organitzada per 
l’Ajuntament d’Algaida. Preu 3,00 €, que es 

pagarà abans de començar el taller. Places li-
mitades. A Plaça. 

    D’11.30 a 13.00 h. Activitats lúdiques 
per a infants. Circuit de tallers de circ i 
jocs d’habilitats amb elements fabricats to-
talment amb bambú.

El Circ Bover convida els nins i nines de 
totes les edats a participar en un circuit de 
tallers de circ amb diferents elements fabri-
cats amb bambú: xanques, funambulisme, 
4 estructures d’aeris amb teles, rul·lo, pal 
xinès i malabars. Uns tallers únics i molt di-
vertits en els que els infants podran apren-
dre les disciplines de les arts del circ. Acti-
vitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament 
d’Algaida. Als voltants de Plaça.

     De 12.00 a 14.00 h. Actuació musi-
cal de Pedro Adrover i Àlex Artigues. Els 
dos cantants faran per primera vegada una 
col·laboració especial, i interpretaran can-
çons del seu repertori musical. Organitzada 
per l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça. 

P R O G R A M A   D ’A C T E SP R O G R A M A   D ’A C T E S

F I R A  D ’A L G A I D A  F I R A  D ’A L G A I D A  

 DISSABTE · 8 · OCTUBRE DISSABTE · 8 · OCTUBRE
 •8.30 h. 6a Cursa CX5 Cims Randa. Organit·

zada per club Trotadors Algaida amb la col·
laboració de l’Ajuntament d’Algaida. Progra·
mes a part.

DIUMENGE · 9 · OCTUBREDIUMENGE · 9 · OCTUBRE
 •19.30 h. Teatre: La maleta de Miquel Mes·

tre Genovard. Interpretada pel grup de teatre 
UOM (un o més). Activitat gratuïta organitza·
da per l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori del 
casal Pere Capellà. 



 DIMECRES · 12 · OCTUBRE DIMECRES · 12 · OCTUBRE
 •20.00 h. 30 anys de S’arrual Jazz Mort. 

Concert pòstum
S’Arrual Jazz Mort es va formar fa 30 anys amb 
l’esperit de fer música fresca, divertida i en di·
recte. Veu: Toni Isern, Maria Rosselló, Maria 
Antònia Gost i Maria Isern; clarinet i saxo: Biel 
Oliver; trompeta: Colau Jaume; trombó: Joan 
Oliver i Alexandre Mulet; piano: Toni Rian; 
guitarra i banjo: Delfí Mulet; contrabaix: Pep 
Lluís Victori; bateria: Vicenç Fontelles. Concert 
gratuït organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. 
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mofòbia de l’artista Luis Vidaña. Nomofòbia, 
acrònim de no mobile phobia, el temor irraci·
onal a no tenir accés a un dispositiu mòbil. Ex·
posició que planteja la necessitat d’explorar 
de quina manera l’ús de telefonia mòbil està 
alterant el nostre comportament. Romandrà 
oberta del 14 d’octubre al 4 de novembre de 
dilluns a divendres de 17.00 a 20.00 h. Dissab·
te 15 i diumenge 16 de 10.00 a 13.00 h i de 
17. 00 a 19. 30 h. A saPeixateria, espai d’art. 

 •20.00 h. Presentació del llibre L’infern de 
Joan de Can Puig. Un mallorquí als camps 
de concentració nazis (Nova Editorial Moll, 
2022) de Michel Llompart. Es tracta d’una 
obra prologada per l’historiador algaidí Ra·
fel Puigserver Pou que recull per primera ve·
gada el testimoni personal de Michel Llom·
part; l’obra se centra en la història de son 
pare (Joan Llompart Garau, de Can Puig), 
un algaidí que fou empresonat als camps de 
concentració de Buchenwald i Plömnitz, i les 
conseqüències que tingué aquest fet en la 
vida de la seva família. Activitat organitzada 
per l’Ajuntament amb la col·laboració de la 
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activitats per a infants i joves seran els eixos de 
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   Mostra de cavalls de raça mallorquina, 
menorquina entre d’altres races. A l’apar-
cament de sa Serradora. Organitzada per 
l’Ajuntament d’Algaida.

   A partir de les 9.00 h. Mostra de cot-
xes i vehicles antics a càrrec de l’Associació 
Amics dels vehicles clàssics i antics d’Algaida, 
Pina i Randa. Al carrer Pare Bartomeu Pou.

   A partir de les 9.00 h. Concurs de 
Pasturatge. Competició oficial i puntuable. 
Pastors i aficionats formen l’associació amb 
l’objectiu de donar a conèixer la funcionali-
tat i la importància de l’ús dels cans dins el 
sector ramader. Conscients de la importància 
de preservar i mantenir el sector primari dels 
camps de les nostres illes. L’associació vol ser 
una plataforma per connectar el pasturatge 
i el sector ramader a la societat actual i a les 
futures generacions. Organizada per l’Asso-
ciació Balear de Border Collie de Pasturatge 
(ABBCP) i l’Ajuntament d’Algaida. A la fin-
ca vora l’aparcament de la nova ronda.

   10.00 h. Exposició: Lligats a Nicara-
gua. L’exposició presenta les característiques 
generals d’aquest país, un dels més empobrits 
de l’Amèrica Llatina, així com de cadascun 
dels municipis nicaragüencs que estan ager-
manats amb municipis de Mallorca i mostra 
els objectius assolits en els darrers anys mit-
jançant les aportacions que fan els ajunta-
ments mallorquins als projectes que s’articu-
len en el marc dels agermanaments.

Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida 
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oberta els dies 15 i 16 d’octubre de 10.00 h a 
13.00 h i de 18.00 h a 20.00 h. Organitzada 
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de Plaça. Inici de la temporada radiofònica 
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ment d’Algaida. Preu: 1,00 €, que es pagarà 
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jocs d’habilitats amb elements fabricats to-
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totes les edats a participar en un circuit de 
tallers de circ amb diferents elements fabri-
cats amb bambú: xanques, funambulisme, 
4 estructures d’aeris amb teles, rul·lo, pal 
xinès i malabars. Uns tallers únics i molt di-
vertits en els que els infants podran apren-
dre les disciplines de les arts del circ. Acti-
vitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament 
d’Algaida. Als voltants de Plaça.

     De 12.00 a 14.00 h. Actuació musi-
cal de Pedro Adrover i Àlex Artigues. Els 
dos cantants faran per primera vegada una 
col·laboració especial, i interpretaran can-
çons del seu repertori musical. Organitzada 
per l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça. 
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gada el testimoni personal de Michel Llom·
part; l’obra se centra en la història de son 
pare (Joan Llompart Garau, de Can Puig), 
un algaidí que fou empresonat als camps de 
concentració de Buchenwald i Plömnitz, i les 
conseqüències que tingué aquest fet en la 
vida de la seva família. Activitat organitzada 
per l’Ajuntament amb la col·laboració de la 
Nova Editoria Moll. A la sala polivalent des 
Porrassar. 

DISSABTE · 15 · OCTUBREDISSABTE · 15 · OCTUBRE

   Fira tradicional. A Plaça i carrers adja-
cents.

L’artesania, el producte local, la cultura, la 
gastronomia, la mostra de vehicles antics i les 
activitats per a infants i joves seran els eixos de 
la Fira d’Algaida. Vos convidam a visitar tots 
els espais i a participar en les activitats.

   Mostra de Comerç Just i Iniciatives de 
Cooperació. Mostra d’iniciatives humani-
tàries, culturals i de protecció del medi am-
bient. Exposició i venda de productes alterna-
tius, artesanals i per a un consum responsable. 

   Mostra de cavalls de raça mallorquina, 
menorquina entre d’altres races. A l’apar-
cament de sa Serradora. Organitzada per 
l’Ajuntament d’Algaida.

   A partir de les 9.00 h. Mostra de cot-
xes i vehicles antics a càrrec de l’Associació 
Amics dels vehicles clàssics i antics d’Algaida, 
Pina i Randa. Al carrer Pare Bartomeu Pou.

   A partir de les 9.00 h. Concurs de 
Pasturatge. Competició oficial i puntuable. 
Pastors i aficionats formen l’associació amb 
l’objectiu de donar a conèixer la funcionali-
tat i la importància de l’ús dels cans dins el 
sector ramader. Conscients de la importància 
de preservar i mantenir el sector primari dels 
camps de les nostres illes. L’associació vol ser 
una plataforma per connectar el pasturatge 
i el sector ramader a la societat actual i a les 
futures generacions. Organizada per l’Asso-
ciació Balear de Border Collie de Pasturatge 
(ABBCP) i l’Ajuntament d’Algaida. A la fin-
ca vora l’aparcament de la nova ronda.

   10.00 h. Exposició: Lligats a Nicara-
gua. L’exposició presenta les característiques 
generals d’aquest país, un dels més empobrits 
de l’Amèrica Llatina, així com de cadascun 
dels municipis nicaragüencs que estan ager-
manats amb municipis de Mallorca i mostra 
els objectius assolits en els darrers anys mit-
jançant les aportacions que fan els ajunta-
ments mallorquins als projectes que s’articu-
len en el marc dels agermanaments.

Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida 
amb la col·laboració del Fons Mallorquí de 
Solidaritat. L’exposició romandrà oberta dis-
sabte dia 15 d’octubre de les 10.00 a les 14.00 
h i de dilluns 17 a divendres 21 d’octubre de 
les 8.30 a les 14.00 h. A la Casa de la Vila.

   10.00 h. Inauguració de l’exposició i 
mostra de Drap mallorquí a càrrec de Xisco 
Dopico. La inauguració comptarà amb una 
mostra de ball mallorquí amb el grup Es 
Talaiot de Montuïri. L’exposició romandrà 
oberta els dies 15 i 16 d’octubre de 10.00 h a 
13.00 h i de 18.00 h a 20.00 h. Organitzada 
per l’Ajuntament d’Algaida. A la rectoria. 

   D’11.00 a 12.00 h. Actuació dels Caste-
llers de Mallorca. Organitzada per Castellers 
de Mallorca amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Algaida. A la placeta des Sitjar.

   D’11.00 a 13.00 h. Programa especial 
Fira d’Algaida 2022. Emissió en directe des 
de Plaça. Inici de la temporada radiofònica 
2022-2023 de Titoieta Ràdio, emissora mu-

nicipal d’Algaida. El podreu escoltar al 107.7 
de l’FM i a través d’Internet a l’adreça www.
titoieta.cat. 

   D’11.00 a 13.00 h. Taller de dolços de 
tardor per a nins i nines. Elaboració de pas-
tissets de carabassa. A càrrec d’Espacio Crea-
tivo Magdalena. Inscripcions al telèfon: 626 
348 982. Activitat organitzada per l’Ajunta-
ment d’Algaida. Preu: 1,00 €, que es pagarà 

abans de començar el taller. Places limitades. 
A Plaça.

   D’11.00 a 13.00 h. Taller de decoració 
amb flors de tardor. Confecció i decoració 
de detalls amb elements naturals: carabasses, 
flors i plantes de tardor. A càrrec de Pedro 
Llabrés de Floraevent. Inscripcions al telè-
fon: 699 011 577. Activitat organitzada per 
l’Ajuntament d’Algaida. Preu 3,00 €, que es 

pagarà abans de començar el taller. Places li-
mitades. A Plaça. 

    D’11.30 a 13.00 h. Activitats lúdiques 
per a infants. Circuit de tallers de circ i 
jocs d’habilitats amb elements fabricats to-
talment amb bambú.

El Circ Bover convida els nins i nines de 
totes les edats a participar en un circuit de 
tallers de circ amb diferents elements fabri-
cats amb bambú: xanques, funambulisme, 
4 estructures d’aeris amb teles, rul·lo, pal 
xinès i malabars. Uns tallers únics i molt di-
vertits en els que els infants podran apren-
dre les disciplines de les arts del circ. Acti-
vitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament 
d’Algaida. Als voltants de Plaça.

     De 12.00 a 14.00 h. Actuació musi-
cal de Pedro Adrover i Àlex Artigues. Els 
dos cantants faran per primera vegada una 
col·laboració especial, i interpretaran can-
çons del seu repertori musical. Organitzada 
per l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça. 

P R O G R A M A   D ’A C T E SP R O G R A M A   D ’A C T E S

F I R A  D ’A L G A I D A  F I R A  D ’A L G A I D A  

 DISSABTE · 8 · OCTUBRE DISSABTE · 8 · OCTUBRE
 •8.30 h. 6a Cursa CX5 Cims Randa. Organit·

zada per club Trotadors Algaida amb la col·
laboració de l’Ajuntament d’Algaida. Progra·
mes a part.

DIUMENGE · 9 · OCTUBREDIUMENGE · 9 · OCTUBRE
 •19.30 h. Teatre: La maleta de Miquel Mes·

tre Genovard. Interpretada pel grup de teatre 
UOM (un o més). Activitat gratuïta organitza·
da per l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori del 
casal Pere Capellà. 



DISSABTE · 15 · OCTUBREDISSABTE · 15 · OCTUBRE
 •18.30 h. Acte de commemoració del 50è 

aniversari de la creació a Algaida de la Dele-
gació de l’Obra Cultural Balear. Presentació 
del llibret d’agraïment i homenatge a totes 
les persones que han fet possible l’existèn·
cia de la Delegació. Actuació del grup musi·
cal Amulet. Ho brufarem amb coca i vi. Acte 
obert a tot el públic. Al ca  sal Pere Capellà. 

 DIUMENGE · 16 · OCTUBRE DIUMENGE · 16 · OCTUBRE
 •19.00 h. Concert de l’Orfeó Castellitx. Or·

ganitzat per l’Orfeó Castellitx. A l’església 
d’Algaida. 

DIMARTS · 18 · OCTUBREDIMARTS · 18 · OCTUBRE
 •19.00 h. Xerrada-col·loqui sobre el viat-

ge a Nicaragua de la Delegació del Fons 
Mallorquí de Solidaritat 2022. Hi interven·
dran Antònia Rosselló, tècnica del Fons; Eric 
Jareño, batle de Llucmajor com a municipi 
agermanat; Maria Ramon batlessa d’Es·
porles, integrant de la delegació del viatge 
i Maria Antònia Mulet, presidenta del Fons 
Mallorquí i batlessa. Presentació a càrrec 
de Margalida Puigserver Servera, regidora 
de Cooperació de l’Ajuntament d’Algaida. 

Tractaran de les experiències de l’ager·
manament dels municipis mallorquins amb 

pobles de Nicaragua, de les Beques per a 
Estudiants i dels projectes que es duen a 
terme mitjançant les aportacions que fan 
els ajuntaments mallorquins i el Fons Ma·
llorquí. Activitat organitzada per l’Ajun·
tament d’Algaida amb la col·laboració del 
Fons Mallorquí de Solidaritat. A l’auditori 
del casal Pere Capellà.

DIVENDRES · 21 · OCTUBREDIVENDRES · 21 · OCTUBRE
 •19.00 h. Reunió informativa dels Pressu-

posts Participatius del Municipi d’Algaida. 
Passarem comptes dels resultats i execu·
ció de les propostes del 2021 per Algaida i 
explicarem el nou calendari d’execució del 
Procés Participatiu per l’exercici 2022-23. 
Organitzada per la Comissió de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament d’Algaida. A l’au·
ditori del casal Pere Capellà. 

DIUMENGE · 23 · OCTUBREDIUMENGE · 23 · OCTUBRE
 •16.30 h. Presentació dels equips de la 

temporada 2022-2023 del CE Algaida. Or·
ganitzada pel CE Algaida. Oberta a tothom. 
Al camp municipal d’esports es Porrassar.

 • 19.30 h. Reunió informativa dels Pres-
suposts Participatius del Municipi d’Algai·
da. Passarem comptes dels resultats i exe·

cució de les propostes del 2021 per Randa 
i explicarem el nou calendari d’execució del 
Procés Participatiu per l’exercici 2022-23. 
Organitzada per la Comissió de Participació 
Ciutadana de l’Aj. d’Algaida. A l’església de 
Randa.

DIVENDRES · 28 · OCTUBREDIVENDRES · 28 · OCTUBRE
 •18.30 h. Reunió informativa dels Pressu-

posts Participatius del Municipi d’Algaida. 
Passarem comptes dels resultats i execu·
ció de les propostes del 2021 per Pina i 
explicarem el nou calendari d’execució del 
Procés Participatiu per l’exercici 2022-23. 
Organitzada per la Comissió de Participa·
ció Ciutadana de l’Ajuntament d’Algaida. A 
Can Lluís a Pina.

 •21.00 h. Conferència de Rafel Antich Xe-
remec i Gabriel Salas: L’Agrupació Fotogrà-
fica d’Algaida. Passat, present i futur. Acte 
gratuït obert a tot el públic organitzat per la 
Delegació d’Algaida de l’Obra Cultural Bale·
ar. A l’auditori del casal Pere Capellà. 

DIUMENGE · 30 · OCTUBREDIUMENGE · 30 · OCTUBRE
 •11.30 h. Exhibició de ball esportiu a càrrec 

de Xisco Dopico i Marisol Mateos, campions 
de balears. Activitat gratuïta organitzada per 
l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça. 

16a Mostra Gastronòmica d’Algaida
del 14 al 23 d’octubre de 2022
De divendres dia 14 a diumenge dia 23 d’octubre tendrà lloc la 16a 
Mostra Gastronòmica d’Algaida que ja ha esdevingut un veritable apa·
rador de la riquesa gastronòmica del municipi.

Deu 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, Gelateria Gianduia, Pepe Nero Trattoria Pizzeria, Pizzeria Il Pelle·
grino, Sa Casa Mallorquina, Santuari de Cura, Sa Talaieta i dels

cellers: Can Majoral i Oliver Moragues.

Entre els assistents a la mostra se sortejaran 10 lots de vi dels Cellers 
d’Algaida.  

La reserva als restaurants és obligatòria

Programes a part

www.ajalgaida.net

fotografies de la portada i interiors
Jaume Jaume Oliver

disseny i maquetació
Bartomeu Salas Mascaró

impressió
BAHÍA, Industria gráfica
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