
Dimecres, 31 de desembre
23.45 h. Rebuda de l'any zoi4 a sa Plaça. L'Ajun¬

tament d'Algaida oferirà cava i raïm a tots els
assistents.

Dilluns, 5 de gener
18.45 h. Arribada a sa Plaça dels Reis d'Orient.

19.00 h. Missa solemne.

19.45 h. S.S.M.M. els Reis d'Orient repartiran
els regals i juguetes.

RANDA
Dimecres, 24 de desembre
20.00 h. Matines a la parròquia de Randa.

Dimecres, 31 de desembre
23.45 h. Rebuda de l'any 2014 a sa plaça de l'es¬

glésia. L'Ajuntament d'Algaida oferirà cava i
raïm a tots els assistents.

Ajuntament d'Algaida

L'AJUNTAMENTD'ALGAIDA US DESITJA
UNES BONES FESTES DE NADAL

IUNVENTURÓSANYNOU

INFORMACIONS

RECOLLIDA DE FEMS
Dimecres dia 24 i dimecres dia 31 de
desembre la recollida de fems, que
normalment es du a terme durant la

nit, es tarà de dia a partir de les 12
del migdia.

CAMPANYA DE NADAL
dels comerços i empreses del Municipi.
Durant el mes de desembre els comer¬

ços odherits o lo componyo donoron
poperetes ois seus clients omb el sorteig
d'un cotxe (el cotxe se sortejorò entre
tots els Municipis odfierits o lo compo¬
nyo) i d'oltres promocions. El premi del
sorteig es lliurorò omb lo combinoció
del primer premi del sorteig de lo Lote-
rio de Reis de dio 6 de gener 2015. Com¬
ponyo orgonitzodo per l'Ajuntoment
d'Algoido, Associoció de comerç i em-
preso d'Algoido, Pino i Rondo i RIMEM.

*** *** ***

Duront totes les festes. Exposició fo¬
togràfica ol cosol Pere Copellò orgo¬
nitzodo per l'Agrupoció fotográfico
d'Algoido.

Festes de
Nadal i Reis

aAlgaida, Pina í Randa
desembre de 2014 i gener de 2015

ALGAIDA
Fins diumenge 21 de desembre, roman¬

drà oberta l'exposició á\rteszniíi Embruix
de cordat, al Cafè & Restaurant Plaça 4.

Dissabte, 20 de desembre
De ies 11.00 a les 13.00 h. Programa especi¬

al Nadal a Titoieta Ràdio. Al 108.0 de la FM
o a través d'Internet a www.titoieta.cat

17.00 h. Inauguració del betlem de Rafel Tro¬
bat a l'església d'Algaida. Horaris de visita: dies
feiners, de 19.00 a 19.30 h i dissabte de 18.00 a

ZO.30 h. Diumenges i festius, de les 11.00 a les
13.00 h i de les 17.30 a les 20.00 h.

A partir de les 17.00 h. Mercat de Nadal 2015.
Mostra i venda de productes gastronòmics,
artesans i tradicionals d'Algaida, Pina i Ran¬
da i altres indrets. A la plaça d'Algaida.
Presentació de la nova Associació d'Arte¬
sania d'Algaida, Pina i Randa. Entitat sen¬
se ànim de lucre amb l'esperit de promoure les
qüestions d'interès general dels artesans i ar¬
tesanes del Municipi.
Presentació d'ALGAIDA JOVE, comis¬
sió organitzadora de festes. Durant el mer¬
cat hi haurà una parada informativa on es
donaran a conèixer les activitats i projectes



d'aquesta nova iniciativa de l'Associació de
joves d'Algaida.

De les 17.00 a les 18.30 h. Taller de Nadal

per a infants a càrrec de Chachi Piruli. Els
nins i nines faran targes per penjar a l'arbre
dels bons desitjós. Després es durà l'arbre a la
Casa de la Vila per tenir-lo exposat.

18.00 h. Encesa dels llums de Nadal amb l'ac¬
tuació del Conjunt Vocal de l'Escola de Mú¬
sica Municipal d'Algaida. A Plaça.

18.15 h. Concert de Nadal a càrrec de la Ban¬
da de Música d'Algaida amb la participació
dels Conjunts Instrumentals de l'Escola de
Música d'Algaida. A l'església.

19.00 h. Concert del grup DONALLOP. Pre¬
sentació del primer disc de llarga durada
#Milestones en el qual obren el seu estil pu¬
rament acústic a noves sonoritats i textures.

Diumenge 21 de desembre
17.00 h. Un Nadal de Pallassos a càrrec de

Mallorca Clown Produccions. Espectacle
adreçat a famílies amb infants per poder gau¬
dir d'una estona divertida amb companyia de
pallassos molt sorprenents. A l'auditori del
casal Pere Capellà. Aforament limitat. En¬
trada gratuïta. Acte organitzat per l'Ajun¬
tament d'Algaida amb el patrocini del Cir¬
cuit d'Arts Escèniques de Mallorca-Consell
de Mallorca.

DHiuns, 22 de desembre
12.00 h. Concert de Nadal dels alumnes de pri¬

mària i d'Educació Infantil del CP Pare B. Pou

d'Algaida. Al Pavelló Andreu Troba. Hi estau
tots convidats.

Dimarts, 23 de desembre
20.00 h. Inauguració de la mostra de fotografi¬

es Les eines de l'amor, a càrrec de Bartomeu Sa¬
les Mascaró. Al Cafè & Restaurant Plaça 4.

Dimecres, 24 de desembre
20.30 h. Matines. Celebració de la vigília de Na¬

dal al 'església d'Algaida amb el tradicional cant
de la Sibil·la.

Dissabte, 27 de desembre
De les 11.00 a les 13.00 h. Repetició del

programa especial Nadal a Titoieta Ràdio.
Al 108.0 de la FM o a través d'Internet a:

www. titoieta.cat

Diiiuns, 29 de desembre
17.00 h. Taller de cuina divertida per a infants,

mares i pares a càrrec de Magdalena Nawroc-
ka. Inscripcions fins dimarts 13 a les oficines
municipals de la Casa de la Vila. Preu: z,oo €

per infant. Per a nins i nines a partir de 3 fins
a 12 anys. Inscripcions limitades a 40 persones.
Organitzat per l'Ajuntament d'Algaida i Chac¬
hi Piruli. Al casal Pere Capellà.

Dimecres, 31 de desembre
23.45 h. Rebuda de l'any 2015 a sa placeta de l'Es¬

glésia. LAjuntament d'Algaida oferirà cava i raïm
a tots els assistents. En acabar les campanades, Fes¬
ta de Cap d'Any a Plaça. Organitzada per l'Ajun¬
tament d'Algaida i l'Associació AlgaidaJove.

Dijous, 1 de gener
17.30 h. Entrega de cartes als patges reials de

S.S.M.M. els Reis d'Orient. A Plaça. Acte
organitzat per l'Ajuntament d'Algaida 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, 4 de gener
17.00 h. Teatre infantil. El Professor Sorpreses i

les Festes de Nadal a càrrec de Teatre de Butxa¬
ca. Espectacle interactiu que repassa amb diver¬
sió les festes de Nadal i els Reis d'Orient. Qui du
els regals de Nadal a Noruega? Q^è mengen per
Nadal a Finlàndia?... Adreçat a infants de 4 a 9

anys. Preu: 2,00 €. Venda d'entrades a les Ofici¬
nes de la Casa de la Vila fins divendres 2 de ge¬
ner i elmateix dia al lloc de la funció. Aforament

limitat. A l'auditori del casal Pere Capellà. Acte
organitzat per l'Ajuntament d'Algaida.

Dilluns, 5 de gener
18.00 h. A Plaça, arribada dels Reis d'Orient

acompanyats per la Banda de Música d'Algai¬
da. Després de la salutació a tots els nins i ni¬
nes d'Algaida, repartiran els regals.

ATENCIÓ: La recepció d'obsequis tindrà lloc
dilluns 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 de les noves

pautes que regulen el servei a les Oficines Mu¬
nicipals de la Casa de la Vila (Tel. 971 12 30 76)
o a qualsevol membre de l'AMPA.
Organitzat per l'Ajuntament d'Algaida amb
la col·laboració del CP Pare B. Pou i l'AM¬
PA del col·legi públic Pare B. Pou. 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 hores.

PINA

Dimecres, 24 de desembre
19.00 h. Matines. Celebració de la nit de Nadal a

l'església de Pina.


