DIJOUS, 5 GENER

•

18.00 H. A

Plaça, arribada dels Reis
la Banda de
Música d'Algaida. Després de la salutació
a tots els nins i nines
dAlgaida, repartiran
els regals.
d'Orient acompanyats per

Carpa per recollir joguines de
segona mà, destinades als infants
que ho necessitin.

•

18.00 h. Encesa de llums.

•

De 18.00

a

h. Actuació

19.30

musical del grup

DIJOUS, 5 GENER
18.45 H. Arribada a

19.00 H. Missa solemne.

Volvox.
19.45

ATENCIÓ:

La

recepció d'obsequis tendrá
lloc dijous dia 5 de gener de les 09.00 a les
11.30 h al Pavelló Andreu Trobat. També

es

rebran els de fora vila. Atenció. Informau-vos

Actes

organitzats pel COF Pina,

Associació Merdtifais i
ment

Plaça dels

Reis d'Orient.

H.

d'Orient

S.S.M.M. els Reis

repartiran els regals.

l'Ajunta¬

d'Algaida.

de les pautes que

regulen el servei a les Ofici¬
nes
Municipals de la Casa de la Vila (Tel. 971
12 50 76) o a qualsevol membre de l'AMPA.

DISSABTE, 24 DESEMBRE

l'Ajuntament d'Algaida

19.00 H. Matines. Celebració

Organitzat

per

amb la col·laboració del CEIP Pare B. Pou
i l'AMPA del col·legi públic Pare B. Pou,

Algaida Jove, el Casal dels Joves i un grup
de gent voluntària. En cas que per circum¬
stàncies meteorològiques s'hagués de sus¬
pendre la cavalcada, S.S.M.M. els Reis
d'Orient arribaran a l'església d'Algaida a
les 18.00 h.

de la nit de Nadal

a

l'església de

Pina.

RANDA
DISSABTE, 24 DESEMBRE

DISSABTE, 31 DESEMBRE

a

oferirà

cava

i raïm

a tots

els assis¬

tents

DISSABTE, 31 DESEMBRE
23.45 H. Rebuda de l'any 2017
a

la

placeta de l'església. L'Ajun¬
d'Algaida oferirà cava i

tament

raïm

a

tots

els assistents.

SP, Consell de
ÏSW Mallorca
■

Departament de Cultura.
Patrimoni I Esports

PINA
DIUMENGE, 18 DESEMBRE
Horabaixa Nadalenc

a

Pina

DE LES 15.30 A LES 19.30 H. Merca
det Nadalenc.
Durant el Mercadet hi haurà:

h. Patge Reial.

•

De 16.00

•

Xocolatada solidària, 1,00 €, la recapta¬
ció anirà destinada als Serveis Socials del

a

17.00

Municipi d'Algaida.

Parròquia

de Randa.

l'any 2017
Plaça. L'Ajuntament d'Algaida

Ajpuntament d'Algaida

WWW,
PHitaHa

ajalgaida, net
nor

de Nadal / Reis
a Algaida, Pina i Randa
Desembre 2016 i gener

19.00 H. Matines a la

23.45 H. Rebuda de

agenda

l'A·iintamonl· H'AloaiHa

de

2017

veis Socials

ensaimada:

d'Algaida. Xocolata

+

Organitzat per
Algaida Jove amb la
col·laboració de l'Ajuntament d'Al¬
gaida. Al casal Pere Capellà, local de
2,00 €.

cuit d'Arts

Escèniques del Consell

de Mallorca.

l'Associació

ALGAIDA

Acte

•

DIVENDRES, 16 DESEMBRE
11.45 H. Els patges
i nines del

•

•

Trepitja l'es¬
tigma. Es plasmarà el missatge
eVIHta-ho als passos de vianants.

la Regidoría

de Benestar Social i el Casal dels Joves.
A

Plaça.

h. Inauguració de
l'exposició sobre l'aviació i la

gener.

DISSABTE, 17 DESEMBRE
A PARTIR

DE LES 18.00 H.
Mercadet de Nadal. Mostra i ven¬

•

•

Apol·lònia. Es vendran els articles
de la botiga al 50% de descompte i
el 50% del que es recapti es destina¬
rà a Algaida Solidari. A sa Rectoria.

A la Casa de la Vila.

i8.3oh. Taller per a nins i nines

11.00 H. Art de

pavelló Andreu Trobat. Hi

tots

cstau

convidats.

carrer:

NORMAD
A càrrec de Mallorclown.

Dirigit a
públic familiar i infantil a partir de
5 anys. Durada de l'espectacle: 70
minuts.
Iln

a

ésser

extravagant i excèn¬

tric arriba d'un altre

planeta, ^uaoagafar idees relacionades amb
les energies renovables i dur-les al seu

ar,

per

món. 6s

mou

amb

un

vehicle estrany

al ritme de la música electrònica fu¬
turista

h. Encesa de llums de Na¬
les corals de TEMMA
acompanyats de la Banda de
Música d'Algaida. A Plaça.
19.00

dal per

19.15

h. Concert de Nadal de la

Banda de Música d'Algaida al
voltant del Mercadet de Nadal. A

Plaça. En cas de pluja o mal temps
es concert
a

tendrá lloc

l'església.

Entrega de cartes als
patges reials de S.S.M.M. els
Reis d'Orient. Acte organitzat per

B. Pou,

DIVENDRES, 23 DESEMBRE

Algaida Jove i el Casal dels
cas de mal temps,
aquest acte tendrá lloc a l'auditori del
casal Pere Capellà.

Joves. A Plaça. En

a

partir de

o

socis 1,00 €.

o

al

cor¬

afpanxesroges@gmail.com. Orga¬
l'Associació Panxes Roges,
amb col·laboració de l'Ajuntament
d'Algaida. Al Casal de joves.
reu

nitzat per

I^spectacle consta de dues parts:
cercavila en què el públic acom¬
panyarà el vehicle i un espectacle amb
música en directe al final d'aquest re¬

a

les

21.00

h

corregut.
Tant el vestuari

com

El llibre de les bestioles és
tacle teatral basat

en

les bèsties, de %amon

un

espec¬

l'obra El llibre de

Ijull,

breu i
què l'uni¬
vers dels animals projecta el món dels
homes. ^ través del teatre d'objectes
se'ns explicarà l'origen de lafaula i ens
aproximarà a la vida de %amon Ifull.
deliciosa novel·la moral

DURADA: 45

una

4 a lo anys

minuts

CÀRREC

Capellà
ATENCIÓ: Una vegada iniciat l'acte,
permetrà l'entrada dins la sala.
no es

Autoria,

18.30 H.

tuari,

lidària

interpretació, direcció, ves¬
utillatge i escenografia: Josep
Miquel Vidal

La

Bingo i xocolatada so¬
d'Algaida Jove.
recaptació es destinarà als Ser¬
a

càrrec

17.30 H. Taller de cuina diver¬
tida per a infants, mares i pares

Acte

l'Ajuntament
d'Algaida amb el patrocini del Cir¬
organitzat

càrrec de

per

Magdalena NawrocInscripcions fins dimarts dia 27
a

les Oficines Munici¬

pals de la Casa de la Vila. Preu: 2,00
€ per infant. Per a nins i nines
de 3
a 12
anys, inscripcions limitades. Or¬
ganitzat per l'Ajuntament d'Algaida i
Chachi Piruli. Al Casal de Joves.

DISSABTE, 31 DESEMBRE
23.45 H. Rebuda de

l'any 2017
placeta de l'església. L'Ajunta¬
ment
d'Algaida oferirà cava i raïm a
la

els assistents.

DE: S'Hos-

tal des moixos

DILLUNS, 26 DESEMBRE

de Dia amb col·laboració de

l'Ajuntament d'Algaida.

tots

AFORAMENT: Limitat

LLOC: Auditori del casal Pere

als reciclats, reutilitzant materials de

tre

a

ENTRADA: Gratuïta

ACTIVITAT A

jectes emprats estan fets amb materi¬

la Casa de la Vila. La data límit per
inscriure's és dimarts 27. Places li¬
mitades. Acte organitzat pel Cen¬

en

ADREÇAT A: Infants de

els altres ob¬

rebuigper donar-los una segona vida.

DE LES BESTIOLES

DISSABTE, 24 DESEMBRE
20.00 H. Matines. Celebració de
la vigília de Nadal a l'església d'Algai¬
da amb el tradicional cant de la Sibil·la.

d'Algaida. Dirigir a infants
joves. Inscripcions al Whatsapp
699 411 087, al Centre de Dia o a
i

de desembre

EL LLIBRE

Confirmau l'assistència

al Facebook de l'associació

día

ka.

17.30 H. Jocs

nadalencs i xoco¬
nins i nines
anys. Socis gratuït. No

de Nadal i berenar al Centre de

a

latada familiar per a

generada amb la col·laboració

del públic assistent.

DIMECRES, 28 DESEMBRE
17.30 H. Teatre:

una

•

Mercadet solidari de Ca na Maria

de desembre i

càrrec de Chachi Piruli.

da de productes gastronòmics, artesanals i tradicionals d'Algaida i altres
indrets. A Plaça. Programes a part.
•

mesos

18.00 H.

laboració de l'AMPA del CEIP Pare

12.00 H. Concert de Nadal dels

DIJOUS, 29 DESEMBRE
DE 16.00 A 17.00 H. Taller

l'Ajuntament d'Algaida amb la col-

DIJOUS, 22 DESEMBRE

Al

A les 18.30

d'oficina dels

l'Associació de la Gent Gran.

Exposició de

Explicació
per part de Miquel Buades Socias,
president de l'Associació. Orga¬
nitzat per la Fundació Aeronàu¬
tica Mallorquina en col·laboració
de l'Ajuntament d'Algaida. Es po¬
drà seguir visitant durant l'horari

de la celebració de dia i de
desembre del Dia Mundial de la Llui¬
ta contra cl VIH.
Dirigit a tots els jo¬
per

h.

història aeronàutica.

marc

organitzat

a 21.00

amb

Alumnes del CEIP Pare B. Pou.

DIUMENGE, 18 DESEMBRE

despatx
d'Arquitectes V5. C/ Victòria, 5.

17.00 H. Activitat

Llonguets de camallot amb ous
fregits al Cafè des Poble.

tot

Pintura de Carlos Riera al

•

Acte

De 18.00

Tapes nadalenques a
Plaça 4 Cafè. Club de Gins i
peixet fregit a BuuTaa. Xoco¬
lata calenta i xurros a Es Repic
de 18.00 a 20.00 h. Tapes a Es Suc.

d'Algaida

el patrocini de Cultura
en Xarxa del Consell de
Mallorca.

Nit de

partir de les 18.00 h els comer¬
ços Nit&Dia, Can Rapinya, EALCONER (Mobles Algaida) i Onl'horabaixa.

Organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida.

ves.

•

A

Eitness tendrán obert durant

de Dia.

En el

les 21.30 h. Photocall i taller de Nadal. Activitat
a

Organitzada pel Casal dels Joves
d'Algaida. A Plaça.

els Reis d'Orient visitaran els nins

d'Orient també visitaran el Centre

De les 18.00 fins

gratuïta dirigida a infants i joves.

de S.S.M.M.

col·legi Pare Bartomeu
Pou i de les Escoletes d'Algaida
per informar-los de la propera arri¬
bada de ses majestats i per fer-los en¬
trega de les cartes per a escriure als
Reis. Els patges de S.S.M.M. els Reis

organitzat per l'Ajun¬

tament

Seguidament, Gran Festa de Cap
d'Any. Després de les campanades,
vine a passar la nit amb l'esperit més
jove. Acte organitzat per l'Associació
d'Algaida Jove i l'Ajuntament d'Algai¬
da. Més informació al Eacebook d'Al¬

gaida Jove. A Plaça.

