
algaida
DESEMBRE 2019

DISSABTE, 14
De 11.00 a 13.00 h. Programa especial de Titoieta Ràdio Dis-
sabte de Mercadet al 107.7 de la FM i a través d’Internet a: 
www.titoieta.cat.

De les 18.00 a les 19.30 h. Els patges reials entregaran les 
cartes a tots els infants que vulguin escriure als Reis. A la Casa 
de la Vila. 

18.15 h. Inauguració del betlem confeccionat per Rafel Tro-
bat. A l’església. 

19.00 h. Encesa dels llums i de l’arbre de Nadal a càrrec de 
les corals de l’Escola de Municipal de Música d’Algaida amb 
l’acompanyament de la Banda de Música d’Algaida. 

19.15 h. Concert de Nadal a càrrec de la Banda de música d’Al-
gaida. A Plaça. 

DIUMENGE, 15 
10.00 h. II Tast de vi de portassa d’Algaida. Trobada de vina-
ters casolans dels municipi d’Algaida. Degustació de vi i be-
renar. És imprescindible comprar el tiquet, que inclou un be-
renar de frit i el dret a votar els millors vins. Organizat per 
per l’Associació de Cultura Gastronòmica. Més informació a 
www.aculturagastro.com. A l’espai Colomer15. Programes a 
part.

13.00 h. Sortida a l’Ice Park Mallorca amb una sessió de 50 
minuts de patinatge sobre la pista de gel. Dirigit a joves majors 
de 12 anys (2007). Inscripcions a les Oficines Municipals de la 
Casa de la Vila d’Algaida fins dijous dia 13 de desembre. Preu 
5,00 € (inclou trasllat i entrada). Organitzada pel Casal dels Jo-
ves d’Algaida. 

DILLUNS i DIMARTS, 16 i 17
De 17.00 a 19.00 h. Campanya Aquest Nadal, cap infant sen-
se regal. Recollida de joguines per a nins i nines de famílies 
necessitades del Municipi d’Algaida. Organitzada per l’Ajunta-
ment d’Algaida, Algaida Solidari i l’AMPA del Col·legi Pare B. 
Pou. Lloc de recollida: Casa de la Vila, al carrer del Rei, 6.

DIVENDRES, 20
12.15 h. Concert de Nadal dels Alumnes del CEIP Pare B. Pou. 
Hi estau tots convidats! Organitzat pel CEIP Pare Bartomeu 
Pou. Al pavelló Andreu Trobat.

DISSABTE, 21
10.00 h. Art col·lectiu: Pintant pel respecte i la igualtat. Cre-
ació d’un mural sobre la violència de gènere. Activitat partici-
pativa dirigida a joves majors de 10 anys (2009) i inclosa dins 
Algaida Municipi Educador. Acte gratuït organitza per la Fun-
dació IRES, el Casal dels Joves d’Algaida i el CEIP Pare B. Pou. 
Una proposta de Victòria Garcia Masdeu. Al pati del col·legi 
Pare Bartomeu Pou d’Algaida. 

A partir de les 17.00 h. Horabaixa Nadalenc a Pina. Informa-
ció completa a la secció de Pina d’aquesta Agenda.

20.00 h. Conferència: Randa i Maria Antònia Salvà. Quina vi-
sió del paisatge randí es desprèn a partir de les creacions literà-
ries de Maria Antònia Salvà?, a càrrec de Joan Capellà Galmés. 
Organitzada per la Delegació d’Algaida de l’Obra Cultural Bale-
ar i l’Ajuntament d’Algaida. A l’església de Randa. 

DIUMENGE, 22
17.00 h. Nadal per a tothom. Un any més, els joves d’Algaida 
volen fer arribar l’esperit nadalenc a les persones majors que, 
per motius de salut, no poden gaudir d’aquesta festa a peu de 
carrer. Per això, s’organitzarà una ruta per aquelles llars que vul-
guin sentir cantar un petit repertori de nadales. Activitat gratu-
ïta. Inscripcions a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila 
abans de divendres dia 20 de desembre. Heu d’indicar el carrer i 
el número del domicili. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida. 

DIMARTS, 24 
20.30 h. Matines. Celebració de la vigília de Nadal a l’església 
d’Algaida amb el tradicional cant de la Sibil·la. 

DISSABTE, 28
17.00 h. Taller de cuina divertida per a infants, mares i pares 
a càrrec de Espacio Creativo Magdalena. Inscripcions fins esgo-
tar el límit de places. Preu: 6,00 € per infant. Per a nins i nines de 
3 a 12 anys (nascuts 2016 - 2007). Organitzat pel Casal dels Jo-
ves d’Algaida i Espacio Creativo Magdalena. Al Casal dels Joves. 

19.00 h. TELEPREDICADORS en concert. El grup Telepredica-
dors tornen a Algaida per Nadal per presentar el senzill que 
han publicat aquesta tardor i avançar alguns temes del seu pri-
mer treball discogràfic. Una bona manera de païr les viandes 
nadalenques a cop de guitarra! ELVIS IS ALIVE! Taquilla inver-
sa. Acte organitzat pels Telepredicadors i l’Ajuntament d’Algai-
da. A l’auditori del casal Pere Capellà.

DIUMENGE, 29
17.00 h. Actuació musical infantil a càrrec del grup Spaguet-
ti Yeyé. Espectacle infantil i familiar. Acte organitzat per l’Ajun-
tament d’Algaida. A Plaça. 

18.00 h. Entrega de cartes als patges reials de S.S.M.M. els 
Reis d’Orient. Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algaida amb 
la col·laboració del Casal dels Joves. A Plaça. En cas de mal 
temps, es farà a l’església. 

18.30 h. Bingo i Xocolata Solidària a càrrec d’Algaida Jove. La 
recaptació es destinarà a Algaida Solidari. Preu de la xocolata 
+ ensaïmada: 2,00 €. Activitats organitzades per l’Associació 
Algaida Jove amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. 
Al local de l’Associació de la Gent Gran, al casal Pere Capellà. 

mercat de nadal
A partir de les 17.30 h. Mercadet de Nadal. Amb para-
des que es vestiran de festa per oferir-vos objectes i pro-
ductes gastronòmics, artesanals i tradicionals d’Algaida i 
altres indrets. Un mercadet amb encant que fa l’inici de 
les festes, una plaça farcida de propostes amb un ambi-
ent que respira Nadal per totes bandes. A Plaça. Progra-
mes a part.

• Mercat itinerant PAM a PAM. Amb música en di-
recte i activitats familiars. 

• Paradeta de Nadal proviatje-2020 organitzada pel 
Casal dels Joves d’Algaida.

• Estand informatiu Algaida Municipi Educador: pre-
sentació dels projectes Algaida, un Nadal per escriu-
re’ns i Arbre de Nadal. Organitzat per l’Ajuntament.

• Un Nadal de postal d’IB3 TV. Vine a fer la teva fo-
to-postal de Nadal, cantar, ballar o contar la teva 
història. Raül Valls i Victòria Maldi.

• 17.30 h. Taller per a infants L’arbre dels desitjos a 
càrrec de Espacio Creativo Magdalena. “Si pogues-
sis demanar un desig, quin seria? Qui diu que els 
somnis no es poden realitzar?”. 

• 18.00 h. Taller de cuina a càrrec de Joan Cerdà 
Enseñat (alumne de l’Escola d’Hoteleria de la UIB). 
Activitat gratuïta dirigida a joves majors de 12 anys 
(2007). Inscripcions al cjalgaida@gmail.com (heu 
d’in dicar el nom i l’edat). Organitzat pel Casal dels 
Joves d’Algaida. Places limitades. 

**  **  **

el petit comerç fa gran algaida
Durant tot el dissabte horabaixa, els comerços Supermer-
cat Bib Bib, Can Rapinya, Nit & Dia, perruqueria Jordi Va-
lera i supermercat Idò Cas Colaus romandran oberts per a 
adquirir petits o grans detalls.

També podeu gaudir de les diverses propostes dels bars 
i cafeteries: Ca n’Esteve, Can Sant, Buuyta, Es Xaloc, Can 
Caragol, Bar des Poble, Es Repic, S’Acadèmia, pizzeria Da 
Mauro.
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DIMARTS, 31
23.45 h. Rebuda de l’any 2020 a la 
placeta de l’església. L’Ajuntament 
d’Algaida oferirà cava i raïm a tots els 
assistents. Seguidament, Gran Festa 
de Cap d’Any. Després de les campa-
nades, vine a passar la nit amb l’espe-
rit més jove. Acte organitzat per l’As-
sociació d’Algaida Jove i l’Ajuntament 
d’Algaida. Més informació al Face-
book d’Algaida Jove. A Plaça.

 GENER 2020

DIVENDRES, 3  
21.00 h. Anam al teatre: Matance-
res 5.com (Sa saga continua) de Di-
abéticas Aceleradas amb els actors i 
actrius Pep Noguera, Malu Morro, Mi-
quel Montoro (El nin de ses taronges) 
i  Miquel (Casta). Anirem al Trui Teatre. 
Preu: 25,00 € (entrada + bus). Venda 
d’entrades a les Oficines Municipals de 
la Casa de la Vila fins dilluns 30 de de-
sembre. Sortida de Plaça a les 19.30 h. 

DIUMENGE, 5 
18.00 h. A Plaça, arribada dels Reis 
d’Orient acompanyats per la Banda 
de Música d’Algaida. Després de la 
salutació a tots els nins i nines d’Al-
gaida, repartiran els regals. 

ATENCIÓ: La recepció d’obsequis ten-
drà lloc diumenge dia 5 de gener de 
les 09.00 a les 11.00 h al pavelló An-
dreu Trobat. També es rebran els de 
fora vila. Atenció. Informau-vos de les 
pautes que regulen el servei a la Bi-
blioteca Municipal (Tel. 971 66 56 79).

Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida 
amb la col·laboració del CEIP Pare B. 
Pou, Algaida Jove, el Casal dels Joves i 
un grup de gent voluntària. En cas que 
per circumstàncies meteorològiques 
s’hagués de suspendre la cavalcada, 
S.S.M.M. els Reis d’Orient arribaran a 
l’església d’Algaida a les 18.00 h.

DILLUNS, 6 
18.00 h. Concert de Nadal de l’Or-
feó Castellitx. A l’església d’Algaida. 

PINA
DESEMBRE 2019 

DISSABTE, 21

DIMARTS, 24
19.00 h. Matines. Celebració de la 
nit de Nadal a l’església de Pina. 

DIMARTS, 31
23.45 h. Rebuda de l’any 2020 a Pla-
ça. L’Ajuntament d’Algaida oferirà 
cava i raïm a tots els assistents.

GENER 2020

DIUMENGE, 5
18.45 h. Arribada a Plaça dels Reis 
d’Orient. 

horabaixa nadalenc  
a pina

 17.00 h. Inauguració del Merca-
det de Nadal, a càrrec del grup 
d’infants de teatre d’Algaidarts. 
Durant el mercadet:

• Actuació de la Big Algaidarts 
Band-Algaidarts.

• Venta de xocolata i coques a 
càrrec del COF Pina.

De 17.00 a 18.00 h. Entrega de 
les cartes al Patge Reial. A l’església.

17.30 h. Taller Nadalenc per a 
infants a càrrec d’Espacio Crea-
tivo Magdalena.

18.00 h. Encesa dels llums de 
Nadal.

19.00 h. Missa.

19.30 h. Representació de l’obra 
de teatre a càrrec dels nins i ni-
nes de teatre d’Algaidarts. 

Actes organitzats pel COF Pina i 
l’Ajuntament d’Algaida.

19.00 h. Missa solemne. 

19.45 h. S.S.M.M. els Reis d’Orient 
repartiran els regals.

RANDA
DESEMBRE 2019

DIMARTS, 24
19.00 h. Matines a la parròquia de 
Randa. 

DIMARTS, 31   
23.45 h. Rebuda de l’any 2020 a la 
placeta de l’església. L’Ajuntament 
d’Algaida oferirà cava i raïm a tots 
els assistents. 

INFORMACIÓ
***  ***  ***

per un nadal més 
sostenible i responsable 
a algaida, pina i randa

Des de l’Ajuntament d’Algaida us 
convidam aquest Nadal a fer un 
consum responsable, solidari i just. 
Per exemple adquirir els pro-
ductes al comerç de proximitat, 
reduir i reciclar els residus i es-
talviar el màxim d’energia.

INFORMACIÓ
***  ***  ***

Algaida Municipi Educador
ESCOLTAR LA CIUTAT 

PER TRANSFORMAR-LA 

Durant les festes de Nadal, tendrà 
lloc la iniciativa Algaida, un Nadal 
per escriure’ns que promou la re-
gidoria de Desenvolupament Lo-
cal i Econòmic dins del marc de la 
campanya de Nadal de l’Associació 
de Comerç i Empresa.

Si compram als comerços d’Al-
gaida, Pina i Randa ens obsequi-
aran amb unes postals amb il-
lustracions realitzades per artistes 
joves del municipi que reproduei-
xen missatges que han estat es-
crits per les diverses associacions.

Així mateix, dins del projecte Algai-
da, Municipi Educador, la decora-
ció de l’arbre de Nadal de la place-
ta de l’església ha estat elaborada 
pel Casal dels Joves d’Algaida, el 
CEIP Pare Bartomeu Pou, el Cen-
tre de Dia d’Algaida, l’escoleta Flor 
de Murta. 

INFORMACIÓ
***  ***  ***

RECOLLIDA DE FEMS
Els dimarts 24 i 31 de desembre, la 
recollida de fems (rebuig ) es farà a 
partir de les 12.00 del migdia. La 
resta dels dies de la setmana es 
mantindrà l’horari habitual de 
recollida.


