DISSABTE, 20

• •  16.00 h. Presentació de l’Al-

gaida Vòlei Club. Organitzada per
Algaida VC. Oberta a tothom. Al
pavelló Andreu Trobat.

• •  18.00 h. Al pavelló Andreu

Trobat, partit de la 2a categoria balear de voleibol entre els
equips:
Algaida VC - CV Rafal Vell
• •  20.30 h. DONALLOP presenta

en concert Misteris de sa vida.
DONALLOP és el duet de pop dels
mallorquins Joana Pol i Pere Bestard. A finals de 2016 llançaven
el seu segon àlbum d’estudi Misteris de sa vida. El seu espectacle
explora la passió i la ruptura com
a formes d’arribar a una catarsi
emocional. Els límits del pop i el
folk es confonen i s’eixamplen
amb un nou format de trio, on
s’acompanyen del bateria Josep
Servera. Des del 2017 han acomplert una gira de més de seixanta
concerts passant per programacions com l’Acústica de Figueres,
els concerts de Primavera als
Bars del Primavera Sound o el
Festival Jardins de Pedralbes de
Barcelona. A principis d’abril de
2019 presentaran el seu proper
treball discogràfic.

DIUMENGE, 21
• •  09.00 h. Pujada a peu a Cura

per Son Roig i Son Reus de Randa
(ruta alternativa). Concentració a
la plaça d’Algaida a les 08.30 h.
Les persones que només vulguin
pujar des de Randa, concentració a les 11.30 h a l’aparcament
de l’Hort de Son Romeguera. Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida i els Trotadors d’Algaida.

• •  12.30 h. Ballada popular a

càrrec del grup Roada. A Cura.

• •  14.00 h. Dinar de paella per

a tothom. El preu del tiquet serà
de 10,00 € i inclou paella, vi, aigua, ensaïmada i fruita. 1,00 €
de cada tiquet es destinarà a la
Junta Local de l’Associació Espanyola de Lluita contra el Càncer.
Informació i inscripcions a les
Oficines Municipals de la Casa
de la Vila fins dijous dia 18 d’octubre. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. A Cura.

M. Cano

Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida i patrocinat pel CACIM del
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. Preu a taquilla, el dia del
concert: 10,00 €. Entrades anticipades: a les Oficines Municipals
de la Casal de la Vila 5,00 €; en
línia a través de www.entradium.
com: 7,00 €. A l’auditori del casal
Pere Capellà.
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i inclusiva, la Mallorca del segle
XXI. Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori del
casal Pere Capellà

www.ajalgaida.net
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DIUMENGE, 7
• •  18.30 h. Llumeneret blau. Homenatge a Josep

Maria Llompart. A la memòria d’Antoni Artigues.
MÚSICA. PARAULA. DANSA. Música: Biel Oliver “Torres”. Coreografia i dansa: Tomeu Gomila. Rapsoda:
Marta Obrador. Soprano: Maria Rosselló. Arpa: Maria Assumpció Janer. Oboè: Joan Rodríguez. Trompa:
Raimon Ramon. Organitzat i patrocinat per l’Ajuntament d’Algaida. A l’església de Randa.

DIMECRES, 10
• •  21.00 h. Presentació del llibre Els aucells a les

rondalles mallorquines i al cançoner de Miquel Rayó
i Ferrer (Documenta Balear Edicions, 2018), amb projecció de diapositives d’aucells. A càrrec de Miquel
Rayó. Organitzat per la Delegació d’Algaida de l’Obra
Cultural Balear. A l’auditori del casal Pere Capellà.

ner, 2017) a càrrec de l’autor. Organitzat per Titoieta
Ràdio. A l’auditori del casal Pere Capellà.
• •  23.30 h. Festa dels Quintos’98. A les Escoles. Pro-

grames a part.

DISSABTE, 13. SA FIRA
— — Fira tradicional: Mostra de productes i artesa-

nia.

— — Mostra de Comerç Just i Iniciatives de Coope-

ració.

— — Exposició i venda de productes alternatius, ar-

tesanals i per a un consum responsable.

— — Mostra de vehicles.
— — Mostra d’animals.
— — Stand de la campanya Carnet Jove al municipi

d’Algaida, organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida.

DIJOUS, 11
• •  22.00 h. OA Música presenta l’espectacle Enamo-

ra’t. Concert obert a tothom. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. A la placeta de l’església. Si fa mal
temps, el concert es farà a l’auditori del casal Pere Capellà.

— — Mostra de cotxes i vehicles antics a càrrec de

l’Associació Amics dels vehicles clàssics i antics d’Algaida, Pina i Randa.

— — De les 11.00 a les 13.00 h. Emissió en directe

DIVENDRES, 12

del programa especial Fira d’Algaida 2018. Inici de
la temporada radiofònica 2018-2019 de Titoieta Ràdio, emissora municipal d’Algaida. El podreu escoltar al 107.7 FM i a través d’Internet a l’adreça www.
titoieta.cat.

• •  18.00 h. Presentació del llibre Ràdios alternatives

— — A partir de les 11.30 h. Vine a fer un variat a

a Mallorca de Marc Angrill Jordà (Lleonard Munta-

l’espai Colomer15. Aquesta activitat pretén con-

servar la tradició de fer un vermut amb variat els
matins dels dies de festa. Organitzat per l’Associació Cultura Gastronòmica. A l’espai de l’entitat, al
carrer des Colomer, 15.

DIUMENGE, 14

• •  10.00 h. I Volta BTT Algaida, Trofeu Vinyes Can

Majoral. Organitzada pel Club Trotadors d’Algaida
amb la col·laboració d’entitats del Municipi i l’Ajuntament d’Algaida. Programes a part.

• •  16.30 h. Presentació dels equips de la temporada 2018-2019 del CE Algaida. Al camp municipal
d’esports des Porrassar. Organitzada pel CE Algaida.
Oberta a tothom.
• •  19.00 h. Vetlada musical amenitzada pel con-

junt Expresión. Organitzada per l’Associació de Gent
Gran d’Algaida, Pina i Randa amb la participació desinteressada del grup Expresión i la col·laboració de
l’Ajuntament d’Algaida i dels bars i restaurants de
Plaça i dels seus voltants. A Plaça.

DIVENDRES, 19

• •  20.00 h. Presentació del llibre Un país
anomenat Nosaltres. 61 opinions per fer camí
(Illa Edicions, 2018) d’Antoni Lluís Trobat, historiador i periodista. Es tracta d’un recull d’opinions que
han estat publicades al diari Ara Balears entre 2016
i 2018. Un país anomenat Nosaltres convida a l’optimisme i a construir, en clau col·lectiva, democràtica

