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Diumenge, 17 de gener 
SANT ANTONI
11.00 h. Inauguració de l’exposició 
DINS, Un any sense primavera de 
Jaume Ramis Gual. Homenatge a les 
persones que han patit el COVID 19, 
a les pèrdues i a tots els sanitaris que 
han estat al costat paliant la dolència. 
L’exposició romandrà oberta dia 17 
de gener de les 11.00 a les 13.00 h 
i de 17.00 a les 19.00 h; dissabte dia 
23, de 18.00 a 19.30 h i diumenge 24 
d’11.00 a 12.00 h. Acte organitzat per 
l’Ajuntament d’Algaida. A Can Lluís. 

12.00 h. Concert soundtrack a càrrec 
de Margalida Ramis. Acte organitzat 
per l’Ajuntament d’Algaida i el COF 
Pina Associació de veïnats. Entrada 
gratuïta amb cabuda limitada. Reser-
va de localitats a les Oficines Munici-
pals de la Casa de la Vila o al telèfon 
971 12 53 35 fins divendres dia 15 de 
gener. Cal complir totes les mesures 
sanitàries de prevenció. A l’església 
de Pina. 

19.00 h. Missa en honor a Sant An-
toni.

Randa
Sant honorat
Dissabte, 23 de gener 
17.00 h. Concert a càrrec del duet A 
PIACERE. Fusió de música clàssica i 
pop. Activitat gratuïta amb cabuda li-
mitada organitzada per l’Ajuntament 

d’Algaida i els Joves de Randa. Reserva 
de localitats a les Oficines Municipals 
de la Casa de la Vila o al telèfon 971 12 
53 35 a partir de dia 18 fins dia 22 de 
gener. Cal complir totes les mesures sa-
nitàries de prevenció. A l’església.

Diumenge, 24 de gener
11.00 h. Missa a l’ermita de Sant Ho-
norat.

CONCURS DE DECORACIÓ 
DE FAÇANES I BALCONS 

St. HONORAT I ST. ANTONI 
2021

Algaida Jove i el Casal dels Joves 
vos animam a participar al Concurs 
de decoració de façanes i balcons 
Sant Honorat i Sant Antoni 2021. 
El concurs és obert a tothom. Per a 
participar-hi s’ha de publicar com a 
mínim una fotografia a Instagram 
o Facebook sota un d’aquests hash-
tags: #SantHonoratAlgaida2021, 
#SantAntoniPina2021 o #Sant-
HonoratRanda2021. S’estableixen 
dues categories: “Tradició” i “Origi-
nalitat” amb tres premis cada una.  
El termini per a concursar acaba dia 
15 de gener de 2021. Els premiats 
es publicaran a l’Instagram i al Fa-
cebook d’Algaida Jove i del Casal 
dels Joves dia 18 de gener de 2021. 

Animau-vos a participar! 



Un any més, ja tornen a esser aquí les festes dels nostres patrons d’hivern. En-
guany però, a Algaida, Pina i Randa les haurem de celebrar de manera molt di-
ferent: no podrem gaudir de la flama dels foguerons, de les danses dels Cossi-
ers, de la música dels xeremiers... És important, però, que aquest fet no ens faci 
oblidar que la millor manera de guanyar la batalla a la COVID-19 és que cuidem 
dels nostres i respectem les mesures sanitàries, perquè l’any que ve puguem 
celebrar tots plegats les festes de Sant Honorat i Sant Antoni.

Som conscient que la situació és molt difícil, que hem viscut i vivim uns mesos 
plens d’incerteses i, per això, no podem oblidar tots els nostres veïns que han 
patit i pateixen les conseqüències directes de la pandèmia: de salut, econòmi-
ques, laborals i familiars. I, sobretot, els que dia a dia es van recuperant de les 
seqüeles de la malaltia i de tots aquells que, desgraciadament, han perdut la ba-
talla davant la COVID-19. L’única manera que tenim de poder seguir endavant i 
de poder retornar a la nostra vida d’abans de la pandèmia és extremar les pre-
caucions, ser prudents i complir totes les mesures sanitàries.

Per descomptat, he d’esmentar totes les persones, entitats i professionals que 
amb la seva feina diària i posant en risc la salut han fet possible que tots nosal-
tres haguem pogut accedir als serveis bàsics: salut, serveis socials, educació, 
seguretat o accés a l’alimentació, entre d’altres. Per a tots ells: moltes gràcies. 

També vull aprofitar l’ocasió per a felicitar Gabriel Janer Manila pel seu 80è ani-
versari i, sobretot, agrair-li l’estimació que sempre ha mantingut amb el po-
ble que el va veure néixer a l’any 1940 i, molt especialment, la seva relació amb 
l’Ajuntament, ja sigui com a jurat dels Premis Castellitx, com a conferenciant o 
com a primer pregoner, a l’any 1990, de les Festes de Sant Honorat. 

Així mateix, també vull donar l’enhorabona al Club Esportiu Algaida per la com-
memoració del 50è aniversari, una celebració que és motiu d’orgull per a tots 
els que vivim a Algaida i, sobretot, per a totes les persones que han aconseguit 
que el Club sigui tot un referent al municipi i tot un exemple per a tots nosaltres.

Finalment, en nom meu i en nom de la Corporació Municipal vull agrair i donar 
les gràcies a totes les entitats i veïns de Randa, Pina i Algaida per la gran tasca 
que fan durant tot l’any. Amb la seva dedicació i esforç fan possible que el nos-
tre municipi sigui obert i acollidor.

Vos desitj un venturós 2021 ple de salut i de prosperitat.

Molts d’anys!

Maria Antònia Mulet Vich
batlessa d’algaida

salutació ALGAIDA 
SANT HONORAT

Dissabte, 9 de gener
11.00 h. Programa especial de Titoieta 
Ràdio amb motiu de les festes de Sant 
Honorat i Sant Antoni 2021. Al 107.7 de 
la FM i a través d’Internet a www.titoi-
eta.cat.

18.00 h. Pregó de Festes a càrrec de Ga-
briel Janer Manila. Retransmissió en di-
recte per Titoieta Ràdio al 107.7 de la FM 
i a través d’Internet a www.titoieta.cat. 
Entrada gratuïta amb cabuda limitada. 
Reserva de localitats a les Oficines Mu-
nicipals de la Casa de la Vila o al telèfon 
971 12 53 35 a partir de dilluns dia 4. Cal 
complir totes les mesures sanitàries de 
prevenció. A la sala polivalent des Por-
rassar. Entrada pel parc de la Farinera. 

Diumenge, 10 de gener
12.30 h. Concert: O’VEUS. Grup a cap-
pella. Acte organitzat per l’Ajuntament 
d’Algaida amb el patrocini del CACIM 
del Consell de Mallorca. Durant tot l’ac-
te s’han de complir totes les mesures 
sanitàries de prevenció. A Plaça. 

divendres 15 de gener
Revetla de Sant Honorat
18.00 h. Cercaviles amb els caparrots i 
la Banda de Música d’Algaida. Es reco-
mana no anar darrere el cercaviles du-
rant el recorregut. Així mateix, durant 
tot l’acte, s’han de complir totes les me-
sures de prevenció.

18.30 h. Inauguració de l’exposició 
NATUR’ART a càrrec de Felip Gelabert, 
Fotografia. Romandrà oberta els dies 
16, 20, 22, 23, 30 i 31 de gener de les 
17.00 fins a les 20.00 h; i els dies 16 i 23 
d’11.00 a 13.00 h. Acte organitzat per 
Felip Gelabert amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Algaida. A saPeixateria, 
Espai d’Art.

Dissabte, 16 de gener 
Sant Honorat
11.00 h. Missa en honor a Sant Honorat.

18.00 h. Presentació del llibre home-
natge a Gabriel Janer Manila que la 
Delegació d’Algaida de l’Obra Cultural 
Balear publica amb motiu del 80è ani-
versari de l’escriptor algaidí: Gabriel 
Janer Manila, l’escriptor que beu del po-
ble. A càrrec de Damià Pons i Pons, pro-
fessor i escriptor. Entrada gratuïta amb 
cabuda limitada. Cal complir totes les 
mesures sanitàries de prevenció. Acte 
organitzat per l’OCB.A la sala polivalent 
des Porrassar. Entrada pel parc de la Fa-
rinera. 

Dimecres, 20 DE GENER
17.30 h. Presentació del llibre Dimonis, 
on teniu la ximbomba? (Absorta, 2020). 
Contacontes i cançó amb ximbomba. 
Text d’Antònia Nicolau Pipiu i il·lustra-
cions i guió de Canizales. Veus: Maties 
Sagrera, Antoni Nadal, Bel Rigo, Marti-
na Adrover i Antònia Nicolau Pipiu. Acte 
organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. 
Entrada gratuïta amb cabuda limitada. 
Acte organitzat per l’Ajuntament d’Al-
gaida. Entrada gratuïta amb cabuda li-

mitada. Cal complir totes les mesures 
sanitàries de prevenció. A l’auditori del 
casal Pere Capellà.

Dissabte, 23 de gener
18.30 h. Presentació del llibre Els ca-
mins de Palma de Joan Carles Palos i Bar-
tomeu Carrió (Lleonard Muntaner, 2020). 
Els camins de Palma és molt més que un re-
cull d’itineraris per la zona periurbana del 
municipi de Palma; és, sobretot, la reivindi-
cació d’un espai que sovint ens passa des-
apercebut. Ni els nostres ulls ni tampoc el 
nostre enteniment són capaços de percebre 
la Ciutat amb claredat i, molt manco, d’in-
terpretar tot l’entorn que ens passa de pres-
sa per la finestra del cotxe, l’autobús o el 
tren. Al llibre hi trobarem una Palma com-
pletament distinta de la que estam acos-
tumats a parlar, escriure o visualitzar. Una 
Palma que atresora històries, llegendes i es-
sències que no són tan sols les d’una ciu-
tat oberta cap a la mar i cosmopolita, sinó 
d’una extensa superfície que s’estén cap a 
l’interior, d’on sobresurten turons i munta-
nyes per damunt prats i planes immenses i 
d’on neixen camins, com el que uneix Palma 
amb Algaida per Punxuat.

Acte organitzat per l’Ajuntament d’Al-
gaida. Entrada gratuïta amb cabuda li-
mitada. Acte organitzat per l’Ajunta-
ment d’Algaida. Entrada gratuïta amb 
cabuda limitada. Cal complir totes les 
mesures sanitàries de prevenció. A l’au-
ditori del casal Pere Capellà.

Dissabte, 30 de gener
18.30 h. Presentació del llibre Bernat 
Nadal i Crespí, un bisbe d’inspiració lul·li-
ana (Illa Edicions i Institut d’Estudis Baleà-

rics, 2020) dels historiadors Pere Fullana 
Puigserver i Valentí Valenciano López. 
L’obra se centra en la figura de Bernat Nadal i 
Crespí, una figura clau del primer liberalisme 
a Mallorca. Nadal treballà a Madrid al servei 
de diversos ministeris, tant de Carles III com 
de Carles IV, al costat del comte de Florida-
blanca. Com a bisbe de Mallorca, promogué 
un seguit de reformes que afectaven l’edu-
cació, l’acció social i la religiositat. Va ser di-
putat a les Corts de Cadis, durant el període 
constituent (1810-1813), en presidí l’assem-
blea (1811) i la comissió que presentà el text 
constitucional a la Regència (1812).

Acte organitzat per l’Ajuntament d’Al-
gaida. Entrada gratuïta amb cabuda li-
mitada. Cal complir totes les mesures 
sanitàries de prevenció. A l’auditori del 
casal Pere Capellà.

PINA
SANT ANTONI

Dissabte, 16 de gener
Revetla de Sant Antoni
A partir de les 11.00 h. Taller de de-
coració de ximbombes a càrrec de Xis-
ca Puigserver. Es faran quatre torns de 
mitja hora (a les 11.00, a les 11.30, a les 
12.00 i a les 12.30 h) amb un màxim de 
sis participants. Acte gratuït organitzat 
per l’Ajuntament d’Algaida i el COF Pina 
Associació de veïnats. Per a assistir-hi 
cal complir totes les mesures sanitàries 
de prevenció. Inscripcions a les Oficines 
Municipals de la Casa de la Vila o al te-
lèfon 971 12 53 35 fins divendres dia 15 
de gener. A Can Lluís. 


