
Organitzat per l'Ajuntament d'Algaida
amb la col·laboració del CEIP Pare B. Pou

i l'AMPA del col·legi públic Pare B. Pou.
En cas que per circumstàncies meteoro¬
lògiques s'hagués de suspendre la caval¬
cada, S.S.M.M. els Reis d'Orient arribaran
a l'església d'Algaida a les 18.00 hores.

PINA
DIMARTS, 24 DE DESEMBRE

• 19.15 h. Matines. Celebració de la nit de
Nadal a l'església de Pina.

DIMARTS , 31 DE DESEMBRE
• 23.45 h. Rebuda de l'any 2014 a sa Pla¬
ça. L'Ajuntament d'Algaida oferirà cava i
raïm a tots els assistents.

DIUMENGE, 5 DE GENER
• 18.45 h. Arribada a sa Plaça dels Rels
d'Orient.

• 19.00 h. Missa solemne.

• 19.45 h. S.S.M.M. els Reis d'Orient re¬

partiran els regals i juguetes.

RANDA
DIMARTS, 24 DE DESEMBRE

• 20.00h. Matines a la parròquia de Randa.

DIMARTS, 31 DE DESEMBRE
• 23.45 h. Rebuda de l'any 2014 a sa pla¬
ça de l'església. L'Ajuntament d'Algaida
oferirà cava i raïm a tots els assistents.

INFORMACIONS

RECOLLIDA DE FEMS

Dimarts dia 24 i dimarts dia 31 de de¬
sembre la recollida de fems (rebuig),
que normalment es du a terme du¬
rant la nit, es farà de dia a partir de
les 12 del migdia.

Ajuntament d'Algaida

L'AJUNTAMENT D'ALGAIDA
US DESITJA

UNES BONES FESTES DE NADAL
IUN VENTURÓSANYNOU

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES
SOBRE LES FESTES DE SANT

HONORAT

L'Arxiu de la Imatge i el So de l'Ajunta¬
ment d'Algaida ha posat en marxa una
recollida de fotografies de les festes de
Sant Honorat (qualsevol any, antigues
i modernes) en tots els seus vessants:
pregons, foguerons, cossiers, glosadors,
música, etc. per realitzar una exposició
fotogràfica dins el marc de les festes de
Sant Honorat 2014.

La participació és oberta a tothom i
podeu aportar el número de fotografies
que vulgueu. Les imatges poden ser en
blanc i negre o color, en paper o en for¬
mat digital.

Les fotografies es recolliran els dies
28 i 29 de desembre a l'Ajuntament d'Al¬
gaida de les 11.00 a les 12.00 h.
Per a més informació: marflolet25@
gmoil.com; muletvich@ajalgaida.net

rec de Catalina Sòcies i Antònia Rosse¬

lló, del Fons Mallorquí de Cooperació i
Solidaritat. Amb la participació de Ma¬
ria Coloma Mairata Munar (Beca 2013
de Cooperació de l'Agermanament Al¬
gaida-Ciudad Antigua de l'Ajuntament
d'Algaida). Oberta a tothom. A l'auditori
del casal Pere Capellà.

DISSABTE, 21 DE DESEMBRE
• De les 11.00 a les 13.00 h. Programa especial
Nadal a Titoieta Ràdio. Al 108.0 de la FM

o a través d'Internet: www.titoieta.cat.

• 12.00 h. Exhibició de ball (Hip hop i
Funky) a càrrec de nines d'Algaida. A la
sala polivalent des Porrassar. Oberta a
tothom.

• 17.00 h. Inauguració del betlem de Ra¬
fel Trobat a l'església d'Algaida. Horaris
de visita: dies feiners, de 19.00 a 19.30
h i dissabte de 18.00 a 20.30 h. Diumen-
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DIVENDRES, 20 DE DESEMBRE
• 11.30 h. Concert de Nadal dels alumnes
de Primària i d'Educació Infantil del CEIP
Pare B. Pou d'Algaida. Al pavelló Andreu
Trobat. Hi estau tots convidats.

• 19.00 h. Inauguració de l'exposició Lli¬
gats a Nicaragua amb motiu de la com¬
memoració del 20è aniversari del Fons

Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. A
la Casa de la Vila d'Algaida.

La exposició romandrà oberta dissab¬
te dia 21 de desembre de les 17.00 a les
21.00 h; diumenge dia 22, de les 18.00 a
les 20.00 h i del 23 al 27 de desembre els
matins.

• 19.30 h. Xerrada sobre L'experiència de
cooperació municipalista a Ciudad An¬
tigua (Nicaragua) i sobre el Projecte
de beques de formació a infants i joves
de Ciudad Antigua (Nicaragua) a càr¬



ges i festius, de les 11.00 a les
13.00 h i de les 17.30 a les 20.00
h. A l'església d'Algaida.
• A partir de les 17.00 h. Mercat de Na¬
dal 2013. Mostra i venda de pro¬
ductes gastronòmics, artesanals
I tradicionals d'Algaida i altres in¬
drets. A Plaça. De les 17.00 a les
18.30 hi haurà tallers de Nadal

per a infants.

• 18.00 h. Encesa dels llums de
Nadal amb l'actuació del Con¬

junt Vocal de l'Escola de Música
Municipal d'Algaida. A Plaça.
• 18.30 h. Concert Acústic de Can¬

çons de Nadal a càrrec del grup
Etxem de Lloca. A Plaça.

DIUMENGE, 22 DESEMBRE
• 17.00 h. Un Nadal de Pallassos
a càrrec de Mallorca Clown pro¬
duccions. Espectacle adreçat a fa¬
mílies amb infants per poder gau¬
dir d'una estona divertida amb

companyia d'una pallassos molt
divertits.

Preu de l'entrada: 2,00€. Venda
anticipada a les Oficines Munici¬
pals de la Casa de la Vila fins diven¬
dres dia 20 de desembre i el mateix
dia de la funció a partir de les
16.30 h. A l'auditori del
casal Pere Capellà.

Altrepic Nadal
S'acosta altre pic Nadal;
amb els peus humits i freds
ja han sortit els pastorets
del seu repòs anual.

La mula, que era captiva
d'un calaix, tengué una pota
rompudeta i una al·lota
la hi ha saldada amb saliva.

La Verge i el seu marit
no s'han envellit cap mica,
i esperen amb la més rica
il·lusió el Nin petit.

Tot el betlem, poc a poc,
va sortint a la rotlada,
mentres encén la vetlada
la cuina plena de foc.

Nadal és així: un passat
que cada any es fa present.
És un renovellament
de la bona voluntat.

Mallorquins, avui voldria
pel ric i pel que res pot,
una taula amb endiot
amb bon vi i amb alegria.

Aquells que tenen de sobres,
facin coques i flaons,
i pensin que hi ha racons
on hi passen fred els pobres.

Súplica:
Si ami m'enviau torró,
procuran que sigui blan,
perquè si no és com un flam,
ja només puc xuclar-lo.

Pere Capellà i Roca,Mingo Revulgo (1907-1954)
Extret de la publicació periòdica, Castellitx. Fuiesfolkloriques

d'Algaida i la seva contrada. Núm. 5. Any 1965.

DILLUNS, 23 DESEMBRE
• 17.00h.Taller de cuina diverti¬
da per a infants, mares i pares
a càrrec de Magdalena Nawroc-
ka. Per a nins I nines de 3 a 12

anys. Places limitades a 40 per¬
sones. Preu d'inscripció: 2,00 €
per persona. Inscripcions a les
Oficines Municipals de la Casa
de la Vila d'Algaida fins diven¬
dres dia 20 de desembre. Orga¬
nitzat per l'Ajuntament d'Algai¬
da i Chachi Piruli. Al casal Pere
Capellà.

DIMARTS, 24 DESEMBRE
• 20.30 h. Matines. Celebració
de la vigília de Nadal a l'esglé¬
sia d'Algaida amb el tradicional
cant de la Sibil·la.

DISSABTE, 28 DESEMBRE
• De les 11.00 a les 13.00 h. Repetició
del programa especial Nada!
a Titoieta Ràdio. Al 108.0 de la
FM 0 a través d'Internet: www.
titoieta. cat.

• 18.00 h. Concert de Nadal
a càrrec de la Banda de Músi¬

ca d'Algaida amb la col-
laboració especial de l'Or¬
feó Castellitx. A l'església
d'Algaida.

DIMARTS, 31 DESEMBRE
• 23.45 h. Rebuda de l'any 2014 a
sa placeta de l'Església. L'Ajun¬
tament d'Algaida oferirà cava i
raïm a tots els assistents.

DIMECRES, 1 DE GENER
• 17.30 h. Entrega de cartes als
patges reials de S.S.M.M. els
Reis d'Orient. A Plaça. Acte or¬
ganitzat per l'Ajuntament d'Al¬
gaida amb la col·laboració de
l'AMPA del col·legi públic Pare B.
Pou. En cas de mal temps aquest
acte tendrá lloc a l'auditori del
casal Pere Capellà.

DIUMENGE, 5 DE GENER
• 18.00 h. A sa Plaça, arribada dels
Reis d'Orient acompanyats per la
Banda de Música d'Algaida. Des¬
prés de la salutació a tots els nins
i nines d'Algaida, repartiran els
regals.

ATENCIÓ: La recepció d'obse¬
quis tindrà lloc diumenge dia 5 de
gener de les 09.00 a les 11.30 h al
pavelló Andreu Trobat. També es

rebran els defora vila. Atenció. In-
formau-vos de les pautes que re¬
gulen el servei a les Oficines Mu¬
nicipals de la Casa de la Vila o a

qualsevol membre de TAMPA.


