
— 09.45 h. Partit de futbol
de la categoria Aleví entre el
CE ALGAIDA i el RTVO. S'lIMDIO-
TERIA D. R. L. V. Al camp muni¬
cipal d'esports es Porrassar.

— De les 11.00 a les 13.00 h.
Emissió en directe del Pro¬

grama Especial Fira d'Algai¬
da 2010 de Titoieta Ràdio,
emissora municipal d'Algaida.
El podreu escoltar al 108 FM i
a través d'Internet a l'adreça
www.titoieta.cat.

— 17.30 h. Partit de futbol de
la categoria Cadet entre el ce
algaida i el rtvo. la victo¬

ria. Al camp municipal d'es¬
ports es Porrassar.

— 19.00 h. Partit de voleibol
de la categoria lera Divisió
Balear Masculina Sènior entre
algaida voleibol i ad alaró.
Al pavelló municipal Andreu
Trobat.

pimmGE, 17
— 11.30 h. Partit de futbol de
la categoria Infantil entre el
CE ALGAIDA i I'ATLCO. MANA¬

COR. Al camp municipal d'es¬
ports es Porrassar.

— 16.30 h. Partit de futbol
de la categoria Amateur en¬
tre el CE ALGAIDA I el PORT DE

POLLENÇA. Al camp municipal
d'esports es Porrassar.

— 18.45 h. Partit de futbol de
la categoria Juvenil entre el
CE algaida I el SON FERRER. Al

camp municipal d'esports es
Porrassar.

— 18.30 h. Concert a càrrec de
l'Orfeó de Castellitx. A l'esglé¬
sia d'Algaida.

DmmiE, 23
— A les 12.30 h. Partit de vo¬
leibol fe la categoria Juvenil
Femení entre els equips al¬
gaida voleibol i rafal vell.
Al pavelló municipal Andreu
Trobat.

mummE, 24
— 9.30 h. Pujada a Cura a peu
per Castellitx i Albenya. Con¬
centració a les 9.15 a sa Plaça
d'Algaida. Sortida a les 9.30
h. Dinar de paella per a tot¬
hom. El preu del tiquet serà
de 8,00 €. Informació i ins¬
cripcions a les Oficines Muni¬
cipals de la Casa de la Vila fins
divendres 22 d'octubre.

Govern de les Illes Balears

iïSI Consell de
Mallorca
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P'fiCTES

tai/.
DÍLMIM
DEL 15 AL 24 D'OCTUBRE DE 2010

immm, ti
— V Mostra de Cuina ais res¬

taurants d'Algaida, Pina i Ran¬
da. Del 11 al 16 d'octubre de
2010. Reserva telefònica direc¬
tament als restaurants de la
mostra. Programes a part.

DIJOUS, It
—18.00 h. Contacontes a càr¬
rec de na Caterina Contacon¬

tes. Organitzat per la Biblioteca
Municipal d'Algaida amb el su¬
port del Centre Coordinador de
Biblioteques del Consell de Ma¬
llorca. Especialment dirigit a in¬
fants a partir de 4 anys. A l'au¬
ditori del casal Pere Capellà. Es
prega puntualitat.

tmwmms, is
— 18.00 h. inauguració refor¬
ma i ampliació de l'escola mu¬
nicipal d'infants Flor de Mur¬
ta. Al carrer de la Ribera, 35.

—18.30 h. inauguració de la I
Exposició Monogràfica del Co¬
lom de Pinta de les Illes Bale¬
ars. Organitzada per l'Associa¬
ció de Criadors de Colom de Pin¬
ta de les Illes Balears amb la col-
laboració de l'Ajuntament d'Al¬
gaida. A la placeta des Sitjar.
L'exposició romandrà oberta els
següents dies:
• divendres 15, de les 18.30 a
les 21.00 hores

• dissabte 16, dia de la Fira, de les
8.00 a les 14.00 hores

«—19.30 h. inauguració de ia
Tómboia Solidària: Algaida
amb CiudadAntigua. La recap¬
tació de la tómbola anirà des¬
tinada al Projecte d'agermana¬
ment entre Algaida i Ciudad An¬
tigua, a Nicaragua. Organitzada
per l'Ajuntament d'Algaida, ia

Comissió d'Agermanament i els
voluntaris d'Algaida, Pina i Ran¬
da. A la rectoria d'Algaida.
La tómbola romandrà oberta els

següents dies:
• divendres 15, de les 19.30 a les
22.00 hores

• dissabte 16, dia de la Fira, de
les 10.00 a les 14.00 h i de les
19.00 a les 21.00 hores

• diumenge 17, de les 18.00 a les
21.00 hores

• divendres 22, de les 19.30 a les
21.30 hores

• dissabte 23, de les 19.30 a les
21.30 hores

• diumenge 24, de les 18.00 a
les 21.00 hores

— 21.00 h. Conferencia: Randa,
territori imisteri a càrrec de Ga¬
briel Janer Manila.

Seguidament, presentació a Al¬
gaida del número 20 de les Ple¬
guetes d'HIstòrIa I Cultura, edi¬
tat per l'Ajuntament d'Algaida,
que reculi la conferència amb
el mateix títol pronunciada l'any
passat per l'autor en el transcurs
de les Festes d'Estiu de Randa.

mssmjE 16
riRií mhGiím
— Fira tradicional. A la plaça i
als carrers adjacents.
• Punt Aigaida. Mostra de
productes i artesania del
municipi. A la Plaça.

• Mostra de vehicles. Al car¬
rer del Pare B. Pou.

• Mostra de cotxes i motos
antics. Al carrer de s'Aigua.

• Mostra de Comerç Just i
Iniciatives de Cooperació.
Mostra d'iniciatives huma¬

nitàries, culturals i de pro¬
tecció del medi ambient. Ex¬

posició i venda de produc¬
tes alternatius, artesanals i
per a un consum responsa¬
ble. Al carrer del Rei.

• Mostra d'animals. Ai carrer
de sa Farinera i davant la co¬

operativa.
• I Exposició Monogràfica del
Colom de Pinta de les Illes Ba¬
lears. A la placeta des Sitjar.

• Tallers artesans. Oficis
Vius. A la plaça. Realit¬
zació de tallers artesans

a on les persones parti¬
cipants podran elaborar
un objecte i se'l podran
emportar una vegada fi¬
nalitzat. Acte organitzat
per l'Ajuntament d'Algaida
amb la col·laboració de Fi¬
res i Congressos de Balears i
la Conselleria de Comerç, In¬
dustria i Energia del Govern
de les Illes Balears.

• Exposició Cent anys d'avia¬
ció a Maiiorca organitzada
per la Fundació Aeronàutica
Mallorquina amb el suport
del Govern de les Illes Bale¬

ars, el Consell de Mallorca
i l'Ajuntament d'Algaida. Al
pati del casal Pere Capellà.

• Exposició permanent de fo¬
tografies. Organitzada per
l'Agrupació Fotogràfica d'Al¬
gaida. A l'ala esquerra del
casal Pere Capellà. Pàgi¬
na web de l'Agrupació:
www.afalgaida.cat.


