dissabte, 12 d'octubre
D'ACTES

PROGRAMA
A

DIUMENGE, 6 D'OCTUBRE
A les 17.30 hores.

l'Escola

Emissió

Inauguració de l'ampliació de

Municipal d'Infants.

Al local social de la

delegació

Conferència

sobre la situació de la dona al Marroc

i les

expectatives quan emigren a Mallor¬
Amb la inteo/endó de Magdalena Mayol i Saleha

seves

Aarabe.
A les 23.00 hores. A

DISSABTE, 12 D'OCTUBRE
sa

[Sintonitzeu en

l'església d'Algaida. Concert de

Plaça. Ballada Popular amb
Creixent. Amb el suport
Departament de Cultura del Consell de Mallor¬

A les 22.00 hores. A sa

l'actuació del grup Quart
del
ca

i la Fundació Sa Nostra.

DIUMENGE, 13 D'OCTUBRE
l'exterior del Casal de Joves.

Concert Jove.

A

l'Espai Algaida.

programació de Titoieta
el dial el 108.0 de l'FM]

directe de la

tardor de l'Orfeó Castellitx.

d'Algaida de l'Obra Cultural Balear.

ca.

Ràdio.

en

A les 18.30 hores. A

Divendres, 11 d'octubre
A les 21.30 hores.

partir de les 10.00 hores. Des de

Inauguració de la millora del
camp municipal de futbol, de les noves pistes
poliesportiva i de tennis, i dels vestuaris de
les piscines de la Zona Esportiva es

A les 16.00 hores.

Porrassar.

Plaça i carrers adjacents. Fira tradicional.

delegació d'Algaida de l'Obra Cul¬
tural Balear. Exposició "Í//7 recorregut pe!
Marroc"per la Conselleria d'Educació i

Al local social de la

A les 17.00 hores. Al nou camp
entre el CE

gespa artificial es
la Regional Preferent

de

Porrassar. Partit de futbol de

Algaida i el CE Felanitx.

Cultura del Govern de les Illes Balears.
Al

carrer

Pare Bartomeu Pou.

Exposició de motos

A les

antigues.

Capellà. Exposició fotogràfica
permanent, organitzada per l'Agrupació
Fotogràfica d'Algaida.

Al Casal Pere

Al

carrer

de Sa Farinera i davant la cooperativa. Mostra

d'animals.
Al

Al

Espai Algaida, mostra de
l'empenta i creativitat de persones, col·lectius,
entitats i empreses del municipi. Exposició i venda
de productes. [Si us interessa participar com
expositors a l'Espai Algaida acudiu a les
oficines municipals de la Casa de la Vila]

carrer

carrer

DIVENDRES, 18 D'OCTUBRE

Antoni Maura.

10.30 hores. A sa

"Comerç Amic del Medi Ambient"
presentat per la vedet Vivian Caoba. Campanya
promoguda pel GOB, la Vicepresidència - Conselleria
d'Economia, Comerç i Indústria del Govern de les
Illes Balears i l'Ajuntament d'Algaida, amb la

campanya

col·laboració de PIMECO.

hores, al Cafè de Sa Plaça. IV Fumada
pipa. Algaida, 2002. Organitzada pel
Club de Pipers d'Algaida. Programes a part.

A les 22.00

lenta

humanitàries, culturals i de protecció
Exposició i venda de productes
alternatius, artesanals i per a un consum respon¬
del medi ambient.

en

Actes

dels Cavallers. Fireta Alternativa, mostra

d'iniciatives

Plaça. Sorteig de la

La Fira

organitzats i patrocinats per
l'Ajuntament d'Algaida.

d'Algaida compta amb el suport de la
Conselleria d'Agricultura
del Govern de les Illes Balears.

sable
Al

carrer

dels Cavallers. Mostra d'empreses

segell Producte Balear.

amb el
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