aquelles persones que s’animin a glosar. A Plaça.

••20.00 h. Presentació del llibre 20 Rutes en família per Mallorca. Les serres
de Llevant II (Lleonard Muntaner, 2017),
de la col·lecció Rutes en família per Mallorca de Joan Carles Palos, a càrrec de
Miquel Sastre Fiolet. Acte organitzat per
Titoieta Ràdio en col·laboració de la Delegació d’Algaida de l’Obra Cultural Balear. A l’auditori del casal Pere Capellà.

••16.00 h. Beneïdes i carrosses. Hi haurà premis per a les millors carrosses.
Organitzat pel COF-Pina. A Plaça, davant l’església.

PINA.

••18.00 h. Ballada Popular amb els
grups Aires de Montision i Roada. A Plaça. Organitzat pel COF Pina amb la col.
laboració de l’ Ajuntament d’Algaida.

••18.00 h. Taller per als infants per
adornar el Fogueró. A Plaça. Organitzat per Merdufais.
••20.00 h. Encesa de foguerons amb els
dimonis Pitxerel·lo i Pitxerel·la. Cercavila amb la Colla de xeremiers. A Plaça.
••20.30 h. Foguerons, torrada i vi per
a tothom. Festa amb les ximbombes,
les xeremies i glossades. Durant la vetlada en Pitxerel·lo i na Pitxerel·la realitzaran el seu ball.
L’Ajuntament d’Algaida servirà llonganissa, botifarró i ventresca. El preu de
la ració serà de 2,00 €. La recaptació
es destinarà a l’Agermanament del poble d’Algaida amb el municipi de Ciudad Antigua a Nicaragua. Al carrer de
sa Font.
••22.00 h. Ball de bot de jotes i boleros al so de les xeremies i flabiol. El
COF-Pina convidarà a herbes a totes

RANDA.

SANT HONORAT

D issaBte, 20 de Gener

••20.30 h. Foguerons, torrada i vi per
a tot el poble. A la plaça de l’hort de
Son Romeguera.
L’Ajuntament d’Algaida servirà llonganissa, botifarró i ventresca. El preu
de la ració: de 2,00 €. Recaptació destinada a l’Agermanament del poble
d’Algaida amb el municipi de Ciudad
Antigua a Nicaragua.

Algaida · Pina · Randa · 2018

D iMarts, 16 de Gener

FESTES DE SANT HONORAT I SANT ANTONI

SANT ANTONI

D iUMenGe, 21 de Gener

www.ajalgaida.net
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RECOLLIDA DE FEMS
ALGAIDA: Dilluns, 15 de gener, la recollida començarà a les 17.30 h, des del
centre cap als afores.
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SALUTACIÓ
Quan acabam d’encetar un nou any i quan enca·
ra sentim la remor de les festes de Nadal, a Algaida,
Pina i Randa ja tornam a celebrar les festes de Sant
Antoni i Sant Honorat.
Aquestes són unes festes a les quals tornen a ser pre·
sents el foc dels foguerons, les danses dels Cossiers, les
Beneïdes i tot un bon grapat de moltes altres activitats
que ens permeten començar el nou any amb festa; però
sobretot l’iniciam reafirmant la nostra pròpia cultura
i identitat i, per tant, la nostra manera de ser. Tampoc
podem oblidar que són uns dies que a Algaida, Pina i
Randa obrim les portes a totes les persones que venen
de fora i que ens visiten en aquestes festes tan especials
per a tots nosaltres, i ens mostram com un poble obert
i, al mateix temps, solidari.
No podem deixar de donar les gràcies a totes les en·
titats, associacions i particulars que any rere any col·
laboren amb molts dels actes que es celebren durant
aquets dies. Per tant, un agraïment molt fort.
Vull aprofitar per desitjar-vos, en nom de tota la Cor·
poració Municipal, un venturós any 2018; que aquest
vengui ben carregat de molts d’encerts, de molta salut
i de molta prosperitat per a tots els veïnats i veïnades
d’Algaida, de Pina i de Randa

ALGAIDA

SANT HONORAT

D iMecres, 10 de Gener

••17.30 h. Taller de plastilina. El Dimoni.

Aprendrem a modelar amb plastilina, transformant
en art cada un dels treballs realitzats. Aquest projecte usa la plastilina com estratègia per incentivar i
fomentar l’interès dels nins per la lectura.
ADREÇAT A: Infants majors de 4 anys. Els pares podran
deixar els infants i recollir-los quan finalitzi el taller.
INSCRIPCIÓ: Per a aquesta activitat és necessari inscriure’s prèviament. Ho podeu fer fins dimarts dia 9
de gener a la Biblioteca o per telèfon de dimarts a divendres de 16.00 a 19.30 hores.
DURADA: 60 minuts.
ENTRADA: Gratuïta.
AFORAMENT: Limitat: màxim 40 infants.
A CÀRREC DE: Cati Baobab
LLOC: Sala d’exposicions del casal Pere Capellà.
ATENCIÓ: Us pregam puntualitat: iniciat l’acte, no es
permetrà l’entrada dins la sala.

Organitzat per la Biblioteca Municipal d’Algaida amb el patrocini del Centre Coordinador de
Biblioteques del Consell de Mallorca.

D issaBte,13 de Gener

Molts d’anys!

••11.00 h. Programa especial de Titoieta Ràdio,
amb motiu de les festes de Sant Honorat i Sant
Antoni 2018, al 107.7 de la FM i a través d’Internet a www.titoieta.cat.

Maria Antònia Mulet Vich
batlessa d’algaida

••20.30 h. Pregó de Festes a càrrec de Margalida Puigserver Garcias. Retransmissió en directe per Titoieta Ràdio (107.7 de la FM i a través

d’Internet a www.titoieta.cat). A l’auditori del
casal Pere Capellà.

D illUns, 15 de Gener.

ReVetla de Sant Honorat

••18.30 h. Cercaviles amb els caparrots i la Banda de Música d’Algaida.
••19.00 h. Encesa dels foguerons, a càrrec del
Ball de Dimonis Infantils d’Alaró. A Plaça.
••20.00 h. Torrada i vi per a tothom. Sonada de
xeremiers. A Plaça.
L’Ajuntament d’Algaida servirà llonganissa, botifarró i ventresca. El preu de la ració serà de
2,00 €. La recaptació es destinarà a l’Agermanament del poble d’Algaida amb el municipi de
Ciudad Antigua a Nicaragua.
••21.30 h. Ball de bot a càrrec de Roada. A Plaça.
••23.00 h. Correfoc a càrrec del Ball de Dimonis
d’Alaró. A Plaça.

mesures de seguretat del correfoc

Aconsellam que porteu roba vella i no inflamable, millor si és de cotó, amb mànigues i
calçons llargs deixant la menor part possible
del cos descobert. És convenient portar un
mocador de cotó o capell al cap i sabates esportives amb calcetins. Es pot ballar amb els
dimonis baix el foc, però no aferra-s’hi ni estirar-los. Els vidres de les ulleres es poden fer
malbé amb les espires.
El públic que participa al correfoc és el primer i únic responsable dels accidents que
puguin succeir en cas de no complir les recomanacions. IMPORTANT: Els menors
d’edats han d’anar acompanyats sempre
d’un adult que se’n faci responsable.

D iMarts, 16 de Gener.

Organitzat per la Biblioteca Municipal d’Algaida amb el patrocini del Centre Coordinador de
Biblioteques del Consell de Mallorca.

••11.00 h. Missa de festa, cantada per l’Orfeó
de Castellitx. Els Cossiers ballaran l’Oferta. A la
sortida de missa, davant l’església, danses dels
Cossiers. En acabar el ball dels Cossiers hi haurà refresc per a tothom a davant la Casa de la
Vila.

D issaBte, 20 de Gener

Sant Honorat

••19.00 h. Mostra: Nou. Estampes obtingudes
mitjançant la tècnica del collagraph. A càrrec
d’Àlex, Cristina i Sebastià. Collagraph és un
procediment tècnic de gravat i, especialment,
d’estampació. Collagraph, no és res més que
un collage passat pel tòrcul (premsa). Collagraph, és una acció de “retorn”, s’ha de copsar
com un ressò. La mostra romandrà oberta de
les 19.00 a les 20.00 h. Organitzada per l’Associació Cultura Algaida. Al molí den Xina, carrer
de la Ribera, 39.

D iMecres, 17 de Gener

••17.30 h. Contacontes. Enfaulat.

Un encarregat de neteja es troba dins el poal de
fems uns objectes que li recorden unes faules que
aprenia a l’escola. Es posa a jugar amb ells per recrear aquestes històries... En aquesta activitat, es
contaran algunes faules de Jean de La Fontaine
amb l’ajuda d’objectes que es converteixen en personatges.
ADREÇAT A: Tots els públics.
DURADA: 45 minuts.
ENTRADA: Gratuïta.
AFORAMENT: Limitat.
A CÀRREC DE: Nou Vents teatre.
LLOC: Auditori del casal Pere Capellà.
ATENCIÓ: Us pregam puntualitat: iniciat l’acte, no es
permetrà l’entrada dins la sala.

••De 10.00 a 12.00 h. Taller d’instruments tradicionals, a càrrec de Càndid Trujillo, professor
de l’assignatura d’Instrument Tradicional de
l’EMMA. Taller obert per a tots els infats de 6
a 12 anys. Organitzat per l’Escola Municipal de
Música d’Algaida. A la sala d’exposicions del casal Pere Capellà.
••18.30 h. Teatre: Un Matrimoni de Boston De
David Mamet. Direcció Rafel Duran.
David Mamet basteix un gran artifici dialèctic al
voltant d’uns personatges femenins que intenten
sobreviure en la societat puritana de finals del segle xix, dominada pels homes (tant en l’esfera pública com en la privada) i que encara viu sota el jou de
la moral victoriana. Un matrimoni de Boston, més
enllà d’un intent per recuperar un amor perdut, és
un pacte convivencial. Un contracte amb les seves
parts agres i dolces. No es tracta de creure en la felicitat sinó de decidir com viure-la. I com sempre el
futur és ple d’incerteses.
ADREÇAT A: Públic jove i adult.
DURADA: 90 minuts.
ENTRADA: 3,00 €. Podeu adquirir les entrades anticipades a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila
o el mateix dia a la sala abans de començar la funció.
AFORAMENT: Limitat.
A CÀRREC DE: El Somni Produccions.
LLOC: Sala Polivalent des Porrassar. Entrada pel parc
de la Farinera.
ATENCIÓ: Us pregam puntualitat: iniciat l’acte, no es
permetrà l’entrada dins la sala.

Activitat organitzada per l’Ajuntament d’Algaida amb el patrocini del CACIM del Consell de
Mallorca.

D iUMenGe, 21 de Gener

••11.30 h. Missa a l’ermita de Sant Honorat. Hi
cantarà el Cor Parroquial d’Algaida.

D iMecres, 24 de Gener

••19.00 h. Reunió informativa per a la creació
d’una Junta Local de l’Associació Espanyola
Contra el Càncer (AECC). Amb el suport de la
Regidoria d’Afers Socials de l’Ajuntament d’Algaida. Oberta a tothom. A la Sala de Plenaris de
la Casa de la Vila.

D iJoUs, 25 de Gener

••17.30 h. Contacontes. Una dolçor de contes.

Narració de tres contes: L’Elmer, De què fa gust la lluna i El llop sentimental. Un quart conte: La florpòtam, ens serveix de nexe d’unió.
ADREÇAT A: Infants de 4 a 10 anys
DURADA: 45 minuts.
ENTRADA: Gratuïta.
AFORAMENT: Limitat.
A CÀRREC DE: Voramar teatre
LLOC: Auditori del casal Pere Capellà.
ATENCIÓ: Us pregam puntualitat: iniciat l’acte, no es
permetrà l’entrada dins la sala.

Organitzat per la Biblioteca Municipal d’Algaida amb el patrocini del Centre Coordinador de
Biblioteques del Consell de Mallorca.

D iVendres, 26 de Gener

••19.00 h. Fogueró a l’escola. Organitzat per
l’AMPA d’Algaida amb la col.laboració de
l’Ajuntament i el CEIP Pare Bartomeu Pou. Programes a part.

