
Dilluns, 26 de gener

(editat per Lleonard
Muntaner, 2014),
guardonat amb el XII
Premi Pare Colom de

Teatre (2014) que con¬
voca l'Ajuntament d'Inca.

A càrrec de Gabriel Janer

Manila i amb la intervenció de
Pere Fullana Puigserver, Lleonard

Muntaner i Francesc Miralles. Orga¬
nitzada per l'Ajuntament d'Algaida amb
la col·laboració de Titoieta Ràdio. A l'au¬

ditori de casal Pere Capellà.

1er pis). Organitzat per l'Arxiu de la Imatge
So d'Algaida.

Així mateix, durant totes les festes, es podrà vi¬
sitar la mostra fotogràfica Les eines de l'amor,
a càrrec de Bartomeu Sales Mascaró al Cafè &

Restaurant Plaça 4.

PINA. SANT ANTONI

19.00 h. La gastronomia. Història de la
cuina. Tendències actuals. Cuina d'autor,
molecular, etc. Cuina territorial i cuina
mallorquina. A càrrec de Miquel Calent,
cuiner. Organitzat per l'Ajuntament d'Al¬
gaida amb la participació de fAssociació
per a la Cultura Gastronòmica de les Illes
Balears. Apte inclòs dins les Jornades
d'Innovació i qualitat en la restauració.
Activitat crberta a tothom. Al casal Pere

Capellà.

Durant les festes de Sant Honorat roman¬
drà oberta l'exposició fotogràfica de les
Noces de Matrimonis que es casaren fa
50 anys o més. L'exposició es podrà vi^
tar els dies 10, 11, 16, 17 i 18 de gener de
les 18.00 a les 20.00 h. A la sata d'expe-
sidons del casal Pere Capellà (afâ áreta.

riTuo, -

■ ■ t'"'ll.OO'h. Missa* de festa, cantada per

VOrfeó de Casteiiií)^^ Presidirà l'Eucaristia
monsenyor Xavier Salinas, Bisbe de Ma¬
llorca. Els Cossiers ballaran l'Oferta. A la

sortida de missa, davant l'església, danses
dels Cossiers.

En acabar el ball dels Cossiers hi haurà re¬

fresc per a tothom a davant la Casa de la
Vila.

19.00 h. Númens. Mostra de fotografies de
Sebastià Vives Cloquell. L'exposició roman¬
drà oberta de les 19.00 a les 20.00 hores. Al
Moïï d'en Xina.

11.30 h. Missa a l'ermita de sant Honorat.

18.00 h. Presentació del llibre L'Àngel
de Venècia de Bartomeu Sales Mascaró

Amb motiu de les festes de Sant Honorat,
l'Agrupació Fotogràfica d'Algaida ha re¬
novat la mostra de fotografies que s'ex¬
posa al cfM«l Pere Capellà. Pàgina web de
l'agrupació: mAiw,afalgaida.cat

Divendres, 16 de gener
20.00 h. Foguerons, torrada i vi per a tothom.
Festa amb les ximbombes, les xeremies i glos¬
sades. Al carrer de sa Font.

L'Ajuntament d'Algaida servirà llonganissa,
botifarró i ventresca. El preu de la ració serà
de 2,00 €. La recaptació es destinarà a i'ager-

Dissabte, 17 de gener, SantAntoni
16.00 h. Beneïdes i carrosses. A sa Plaça, da¬
vant l'església.

18.00 h. Missa en honor a Sant Antoni.

RANDA. SANT HONORAT

Disseny gràfic elaborat a partir de dibuixos de
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manament del poble d'Algaida amb ei munici¬
pi de Ciudad Antigua a Nicaragua.

L'Ajuntament d'Algaida servirà llonganissa,
botifarró i ventresca. El preu de la ració serà
de 2,00 €. La recaptació es destinarà a l'ager¬
manament del poble d'Algaida amb ei munici¬
pi de Ciudad Antigua a Nicaragua.

Recollida fems: Dijous dia 15 de gener, la re¬
collida de fems (PAPER) començarà a les 17.30
h i es farà des del centre cap als afores.

Ajuntament d'Algaida

Dissabte, 17 de gener
20.30 h. Foguerons, torrada i vi per a tot el
poble. A la plaça de l'hort de Son Romegue-
ra.



L'Ajuntament d'Algaida servi¬
rà iionganissa, botifarró i ven-

tresca. Ei preu de ia ració serà de
2,00 €. La recaptació es destinarà a

l'Agermanament del poble d'Algaida
amb ei municipi de Ciudad Antigua a

Nicaragua. Podeu passar a recoiiir els ti¬
quets a la Casa de ia Vila a partir del dimarts

13 de gener.

21.30 h. Ball de bot amb el grup Torrat i Bullit.
A Plaça.

23.00 h. Correfoc a càrrec del Ball de Dimonis

d'Alaró. A Plaça.

00.00 h. Actuació de S'Arrual Jazz Mort a la

placeta de l'església.

Un any més ens disposam a celebrar com cal
les festes de Sant Honorat a Randa iAlgaida
i les de Sant Antoni a Pina i, com és costum,
vos feim arribar aquest programa d'actes i
activitats per celebrar-ho i convidar-vos-hi.

En nom de totes les persones que hi col·la¬
boren i hi participen desinteressadament en
l'organització d'aquestes festes, us anim a
participar-hi activament.

Gràcies a l'esforç i dedicació de les associaci¬
ons, col·lectius, entitats i molts a títol perso¬
nal, podem assegurar que gaudim d'uns po¬
bles actius i plens de vitalitat per continuar
amb la promoció del nostre Municipi en els
àmbits social, econòmic, cultural i esportiu.

Vos desitj a tots un bon any 2015, ple de salut
i força per dur endavant els vostres projectes.

Molts d'anys!

Francesc Miralles Mascaró
BATLE D'ALGAIDA

Dimarts, 13 de gener
18.00 h. Contacontes. Un conte del dimoni. A

càrrec de Fundació Kairós. Adreçat a infants
de 3 a 8 anys. Entrada gratuïta. Acte organitzat
per la Biblioteca Municipal d'Algaida amb el pa¬
trocini de la Xarxa de Biblioteques del Consell
de Mallorca. A l'auditori del casal Pere Capellà.

Dimecres, 14 de gener
18.00 h. Númens. Mostra de fotografies de
Sebastià Vives Cloquell. L'exposició romandrà
oberta de les 18.00 a les 20.00 hores. Al Molí
d'en Xina.

Dijous, 15 de gener
18.30 h. Cercaviles amb els caparrots i la Ban¬
da 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.

18.30 h. Fogueró al recinte escolar, organitzat
per l'AMPA. Fii col·laboren C.P. Pare B. Pou, Alga¬
lia Sport i Ajuntament d'Algaida. Programes a

part.

Diumenge, 11 de gener
19.00 h. Concert de l'Orfeó Cas-

tellitx. A l'església d'Algaida

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 mo¬
cador 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.

Dissabte, 10 de gener
11.00 h . Emissió del Programa Es¬
perant Sant Honorat i Sant Antoni
a Titoieta Ràdio (108.0 FM i www.
titoieta.cat).

17.00 h. Torneig d'escacs Sant
Honorat 2015. Organitzat pel club
d'escacs Dimonis d'Algaida amb la
col·laboració de l'Ajuntament d'Al¬
gaida. Al bar Es Repic.

21.30 h. Pregó de festes a càrrec de
Toni Isern «Caldero». A l'auditori del casal
Pere Capellà. Retransmissió en directe
del pregó per Titoieta Ràdio (al 108.0
FM i a través d'Internet a www.titoie-

ta.cat).


