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El poder de l’univers de Carme Hermoso
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DISSABTE, 10 FEBRER
•• 17.00 h. VOC, I Mostra d’audiovisual 

en català 2019. Projecció dels curtme·
tratges i documentals guanyadors i fina·
listes dels Premis VOC (acrònim de Versió 
Original en Català), projecte impulsat per 
Òmnium Cultural que vol reconèixer els 
millors audiovisuals realitzats original·
ment en català i incentivar-ne la creació. 
Organitzada per l’Ajuntament amb la col·
laboració d’Òmnium Cultural, de la Dele·
gació d’Algaida de l’Obra Cultural Balear i 
Titoieta Ràdio. Acte gratuït. Places limita·
des. Preinscripcions fins divendres dia 9 
de febrer a les 14.00 h a la Biblioteca Mu·
nicipal, al correu biblioteca@ajalgaida.
net i al telèfon 971 66 56 79). A l’auditori 
del casal Pere Capellà. Programes a part.

PINA 
SANT ANTONI
DIMECRES, 16 GENER

•• 18.00 h. Taller per als infants per 
adornar el Fogueró.

•• 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 glosades. Durant la vet·
lada en Pitxerel·lo i na Pitxerel·la realit·
zaran el seu ball. L’Ajuntament servirà 
llonganissa, botifarró i ventresca. Preu 
de la ració: 2,00 €. La recaptació es 
destinarà a l’Agermanament del poble 
d’Algaida amb el municipi de Ciudad 
Antigua a Nicaragua. A Plaça.

•• 22.00 h. Ball de bot de jotes i bole-
ros al so de les xeremies i flabiol. L’As·
sociació de veïns COF·Pina convidarà a 
herbes a totes aquelles persones que 
s’animin a glosar. A Plaça.

DIUMENGE, 20 GENER
•• 16.00 h. Beneïdes i carrosses acom·

panyades per la colla de xeremiers “Es 
Pineros”. La missa començarà després 
de les beneïdes. Hi haurà premis per a 
les millors carrosses: 1r classificat 150 €, 
2n classificat 100 €, 3r classificat 75 €.

•• 18.00 h. Ballada popular amb el grup 
Roada. Actes organitzats per l’Ajunta·
ment d’Algaida i l’Associació de veïns 
COF·Pina.

RANDA 
SANT HONORAT
DISSABTE, 19 GENER

•• 20.00 h. Foguerons, torrada i vi per 
a tot el poble. A la plaça de l’hort de Son 
Romeguera. L’Ajuntament servirà llon·
ganissa, botifarró i ventresca. Preu de 
la ració: 2,00 €. Recaptació destinada a 
l’Agermanament d’Algaida amb el mu·
nicipi de Ciudad Antigua a Nicaragua.

•• 21.00 h. Actuació batucada ArtsTu-
cada. Organitzada per l’Ajuntament d’Al·
gaida. A la plaça de s’hort de Son Rome·
guera.

ALGAIDA MUNICIPI EDUCADOR
Departament de Cultura,
Patrimoni i Esports

DIMARTS, 15 DE GENER
8.45 h. Els Xeremiers d’Algaida donaran 
la benvinguda als alumnes del CEIP Pare B. 
Pou. Activitat organitzada per l’AMPA del 
CEIP Pare B. Pou. A les Escoles.



ALGAIDA 
SANT HONORAT

SALUTACIÓ
El temps fa la seva via i, tot just encetat el nou any i passat 

Nadal i Reis, a Algaida, Pina i Randa ja tornam a preparar així 
com pertoca les festes de Sant Honorat i Sant Antoni.

Són, aquests, uns dies de festa que el nostres pobles ce-
lebren amb el pregó, amb el foc i fum dels foguerons, amb 
les danses dels Cossiers i els sons dels xeremiers, i amb mol-
tes altres activitats, el començament d’un nou any durant el 
qual tots els ciutadans hem de fer feina per consolidar que tot 
el municipi d’Algaida sigui un municipi obert, solidari i plural; 
perquè aquesta és manera de reafirmar la nostra pròpia cul-
tura i la nostra identitat.

Un municipi que, l’any 2018, s’ha adherit a l’Associació In-
ternacional de Ciutats Educadores amb l’objectiu de posar en 
valor la tasca educadora que es fa dia a dia juntament amb els 
ciutadans, les associacions i les entitats.

La feina d’Algaida, com a municipi educador, serà apren-
dre, intercanviar, compartir i, per tant, enriquir la vida dels 
que hi vivim i fer feina amb els més joves; però també arri-
bar als més grans perquè el repte és promoure l’equilibri entre 
identitat i diversitat i aconseguir que totes les persones que hi 
convivim tenguem el dret de sentir-nos reconeguts i respec-
tats des de la nostra pròpia identitat cultural. 

Entre tots hem d’aconseguir que el nostre sigui un muni-
cipi tolerant, acollidor i on la igualtat i el respecte entre els 
ciutadans sigui la nostra màxima prioritat, perquè aquesta 
és la única manera que tenim d’avançar cap un futur millor 
on tots tenguem les mateixes oportunitats venguem d’allà on 
venguem.

No podem deixar de donar les gràcies a totes les entitats, 
associacions i particulars que any rere any col·laboren amb els 
actes que se celebren durant aquets dies. Per tant, un agraï-
ment molt fort.

Vull aprofitar per desitjar-vos en nom de tota la Corporació 
municipal un venturós any 2019, que aquest vengui ben car-
regat de molts d’encerts, de molta salut i de molta prosperi-
tat per a tots els veïns i veïnes d’Algaida, de Pina i de Randa.

Molts d’anys!

Maria Antònia Mulet Vich
batlessa d’algaidalgaida 

DISSABTE, 12 DE GENER
•• De 9.00 a 13.00 h. Mercat itinerant Dissabtes 

de PAM a PAM. Amb activitats per a tota la famí·
lia: Taller de dimonis de fang, a càrrec de Jerònia 
Pou, i música a càrrec de Carles Grimalt i Antoni 
Bauçà. A la placeta de l’església. 

•• 11.00 h. Programa especial de Titoieta Ràdio, 
amb motiu de les festes de Sant Honorat i Sant An·
toni 2019, al 107.7 de la FM i a través d’Internet a 
www.titoieta.cat.

•• 13.00 h i 18.15 h. Talaies de Mallorca: Un 
cant pels drets humans. Encesa d’un foc de tala·
ia a Cura per seguir l’estel del Manifest Humani·
tari. La primera encesa serà a les 13.00 h i anirà 
acompanyada del cant de Viatge a Ítaca de Lluís 
Llach. Obert a tothom. Acte Organitzat pel Depar·
tament de Cultura Patrimoni i Esports del Consell 
de Mallorca amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Algaida.

•• 16.00 h. Taller Guardioles de Sant Honorat. Di·
rigit a infants i joves a partir de 5 anys. Preu 5,00 
€. Inscripcions a les Oficines Municipals de la Casa 
de la Vila. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida 
i Can Rapinya. Al Casal dels Joves. 

•• 17.00 h. Torneig escacs Sant Honorat. Organit·
zat pel Club d’Escacs Dimonis d’Algaida. A la sala 
d’exposicions del casal Pere Capellà, al 1r pis de 
l’ala dreta.

•• 19.30 h. Inauguració de l’exposició De profes-
sió: mare. Mostra que posa en valor la tasca de fer 
de mare, des de la tendresa i l’amor de criar un 
infant fins a les dificultats per a conciliar la mater·
nitat amb les condicions laborals i econòmiques. 
Oberta fins dia 2 de febrer. Horari: de dimarts a 
divendres de 17.00 a 19.00 h. Dia 2 de febrer, acte 

de cloenda amb un contacontes infantil. Acte or·
ganitzat per l’Ajuntament i el Grup de suport a la 
maternitat i a la criança de Felanitx, Mares amb 
Ganes. A la sala d’exposicions del casal Pere Cape·
llà, al 1r pis de l’ala dreta. Programes a part.

•• 20.15 h. Inauguració de l’exposició permanent 
de les fotografies premiades als Premis Castellitx 
(2002-2018) a l’ala esquerra del casal Pere Capellà.

•• 20.30 h. Pregó de Festes a càrrec de Pedro 
Martorell Ysasi, apotecari. Retransmissió en di·
recte per Titoieta Ràdio (107.7 de la FM i a través 
d’Internet a www.titoieta.cat). A l’auditori del ca·
sal Pere Capellà. 

DIUMENGE, 13 DE GENER
•• 19.00 h. Concert de Percutrò, Grup de percus·

sió d’adults de l’Associació Amics de la Música de 
Llucmajor. Versions de temes de tots els temps. 
Arranjaments i direcció: Andreu Burguera. Entrada 
gratuïta. Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algai·
da. A l’auditori del casal Pere Capellà. 

DILLUNS, 14 DE GENER
•• 18.00 h. Formació en matèria de gènere a càr·

rec de la Direcció Insular d’Igualtat del Consell de 
Mallorca. Activitat gratuïta oberta a tothom orga·
nitzada pel Casal dels Joves d’Algaida. A l’auditori 
del casal Pere Capellà. 

DIMARTS, 15 DE GENER. 
REVETLA DE SANT HONORAT

•• 18.00 h. Inauguració de l’exposició La selva dels 
estereotips a càrrec de la Direcció Insular d’Igual·
tat del Consell de Mallorca. Romandrà oberta fins 
divendres dia 18 de gener. Horari: Dimarts 15: de 
18.00 a 20.30; dimecres 16: de 12.00 a 13.30 h; 
divendres 18: de 10.00 a 13.00 h. Organitzada pel 
Casal dels Joves d’Algaida. A la rectoria. 

•• 18.30 h. Cercavila 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 servirà llonganis·
sa, botifarró i ventresca. El preu de la ració: 2,00 €. 
La recaptació es destinarà a l’Agermanament del 
poble d’Algaida amb el municipi de Ciudad Antigua 
a Nicaragua. 

•• 19.00 h. Punt d’informació en matèria de gè-
nere i consum d’alcohol en menors. Organitzada 
pel Casal dels Joves d’Algaida.

•• 21.30 h. Ball de bot a càrrec del grup Roada. 
A Plaça. 

•• 23.00 h. Correfoc a càrrec del Ball de Dimonis 
d’Alaró. A Plaça.

mesures de seguretat del correfoc
S’aconsella que porteu roba vella i no inflama·

ble, millor si és de cotó, amb mànigues i calçons 
llargs deixant la menor part possible del cos des·
cobert. Així mateix, és convenient portar un moca·
dor 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 i mesures 
assenyalades.

MOLT IMPORTANT: Els menors d’edats han 
d’anar acompanyats sempre d’un adult que se’n faci 
responsable.

DIMECRES, 16 DE GENER. 
SANT HONORAT

•• 11.00 h. Missa de festa cantada per l’Orfeó de 
Castellitx. Els Cossiers ballaran l’Oferta. A la sorti·
da de missa, davant l’església, danses dels Cossi·

ers. En acabar el ball dels Cossiers hi haurà refresc 
per a tothom a davant la Casa de la Vila.

•• 18.00 h. Mostra: Substrat. Fotografies de Sebas·
tià Vives Cloquell. Horari: Dimecres 16, de 18.00 a 
20.00 h; dissabte 19, de 18 a 20.00 h. Organitzat per 
Fulcre, Aula d’Humanitats de l’Associació Cultural 
Algaida. Al Molí d’en Xina. C/ de la Ribera, 39.

DIVENDRES,18 DE GENER
•• 20.00 h. Conferència La pràctica escolar dels 

mestres a Algaida durant el franquisme a càrrec 
de Gabriel Barceló Bauzà, doctor en Educació i 
pedagog. Hi intervendran Gabriel Vich Miralles i 
Francesc Ramis Gómez. Organitzada per l’Ajunta·
ment d’Algaida. A l’auditori del casal Pere Capellà.

DIUMENGE, 20 DE GENER
•• 11.30 h. Missa a l’ermita de Sant Honorat. Hi 

cantarà el Cor parroquial d’Algaida. 

•• 18.00 h. Presentació del llibre Els orgues de 
les esglésies de Mallorca d’Antoni Mulet i Arnau 
Reynés” (J. J. Olañeta edicions, 2018) a càrrec de 
Gabriel Janer Manila. A continuació, petit concert 
d’orgue. Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida 
amb col·laboració de l’Orfeó Castellitx. A l’església.

DIMECRES, 23 DE GENER
•• 17.30 h. Contacontes. La rateta presumida de 

Charles Perrault. «Hi havia una vegada una rateta 
molt presumida que tenia per costum, cada dia, 
agranar l’escaleta  de ca seva. Un dia va trobar una 
moneda i, en vista que no era de ningú, va decidir 
comprar·se alguna cosa». Director: Joan Gomila. 
Actrius: Irene Salard i Cristina Brunet. Durada: 50 
m. Dirigit: a infants a partir de 2 anys i a famílies. Es·
pectacle gratuït. Organitzat per l’Ajuntament amb 
el patrocini del Consell de Cultura de Mallorca (CA·
CIM). A l’auditori del Casal Pere Capellà. 

DIVENDRES, 25 DE GENER
•• 20.00 h. Presentació del llibre Concha García 

Campoy: La gran ilusión del periodista i escriptor 
Miguel Dalmau (Plaza & Janés, 2019). Organit·
zada per Titoieta Ràdio amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori del casal Pere 
Capellà.

DIUMENGE, 27 DE GENER
Festa de la Conversió de Ramon Llull al santua·
ri de Cura.

•• 12.00 h. Celebració Eucarística.

•• 12.45 h. Presentació del Projecte de Restau-
ració de la Cova del Beat Ramon Llull. A l’Aula de 
Gramàtica.
Organitzada pels Franciscans del Tercer Orde Re·
gular, el Departament de Cultura, Patrimoni i Es·
ports del Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Al·
gaida. Programes a part.

DISSABTE, 2 DE FEBRER
•• 17.00 h. Contacontes infantil, acte de cloenda 

de l’exposició De professió: mare. Organitzat per 
l’Ajuntament i el Grup de suport a la maternitat 
i a la criança de Felanitx, Mares amb Ganes. A la 
sala d’exposicions del casal Pere Capellà, al 1r pis 
de l’ala dreta. Programes a part.

•• 19.00 h. Concert: Telepredicadors Banda. 
Composicions de Joan Miquel Riera. Cançons de 
pop alegre i desinhibit que tenen com a rerefons 
les experiències que ha anat acumulant i el mo·
ment històric que li ha tocat viure. Música sense 
prejudicis, directe al cor de tothom que les vulgui 
escoltar. Música apta per tots els públics. Taquilla 
inversa. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. A 
l’auditori del casal Pere Capellà.


