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breu descripció
1

Espai

1.1
espai del suport físic no intervingut:

entès com element actiu: acompanyament de les formes
1..2

espai interior de la forma
acull i defineix

1.3
espai interior del globus

suggereix un cor,
acuTi cal·ligrafies

★

2
Colors

2.1
interaccions:
vermell i verd

el verd com a complementari directe del vermell
capta l'atenció, creant una tensió òptica psicològica.

2.2
simbolisme

el color VERD, en aquest cas, simbolitza la vida renovada
i comunicació sincera.

el color VERMELL, id., simbolitza la crida a la passió i energia necessària
per gaudir sanament de la vida i de les FESTES.

2.3
aiguabarreig

trobada de vida i passió per viure-la

3
Cal·ligrafies

segueixen els ritmes de la tècnica
de la PARAULA DIBUIX
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SALUTACIÓ
Hem encetat un nou any i la roda dels temps ens
tornen a portar a les diades de les festes de Sant
Honorat a Randa I Algaida i les de Sant Antoni a
Pina, tot just passades les de Nadal i Reis.

Des de l'oportunitat que em brinda aquesta saluta¬
ció, vull convidar tota la ciutadania a participar ac¬
tivament de les activitats organitzades per comme¬
morar els nostres patrons d'hivern; unes activitats
que ja són tradicionals, com ara el pregó que posa
l'inici a les celebracions, les enceses de foguerons
i les torrades, les beneïdes, les danses dels Cossi-
ers... però també a totes les altres que enriqueixen
aquests dies de festa: exposicions, presentacions de
llibres, concerts, excursions, ballades, tallers infan¬
tils, correfoc, contacontes... I, en conseqüència, és
de rigor reiterar que aquest programa d'actes no
seria possible sense la col·laboració de totes aque¬
lles entitats, associacions i particulars del Munici¬
pi que any rere any, i de manera desinteressada,
preparen tot aquest gruix d'activitats per a tothom.
Des d'aquí, el nostre agraïment.

També vull aprofitar per desitjar-vos, en nom de
tota la Corporació Municipal, un venturós any 2017,
i que aquest vengui carregat de tot allò que ens pot
ajudar a fer més feliços, de salut, de prosperitat i
a fer d'Algaida, Pina i Randa tres pobles solidaris i
oberts a tothom.

Molts d'anysl

Maria Antònia Mulet Vich
BATLESSA D'ALGAIDA

® issabte,14 de gener
• 11.00 h. Programa especial de Titoieta Ràdio,
amb motiu de les festes-de Sant Honorat i Sant
Antoni 2017, al 107.7 de la FM i a través d'Inter¬
net a www.titoieta.cat ■

• 18.00 h. Mostra de (Entures SÁTIÁ. Organit¬
zat per Pulcre, Aula d'Humanitats de l'Associació
Cultural Algaida. La mostra romandrà oberta de
les 18.00 a les 20.00 h. Al,Molí den Xina (€/ de la
Ribera, 39).

• 17.00 h. Joc de paraules aprenem a glosar. Ac¬
tivitat gratuïta organitzada pel Casal dels Joves.
Inscripcions al cjalgaida@gmail.com abans de di¬
vendres dia 13. Al Casal dels Joves.

• 20.30 h. Pregó de Festes a càrrec de Mireia
Mulet Mas. Retransmissió en directe per Titoieta
Ràdio (107.7 de la FM i a través d'Internet a www.
titoieta.cat). A l'auditori del casal Pere Capellà.

[Diumenge, 15 de gener
revetla de sant honorat
• 18.30 h. Cercaviles amb els caparrots i la Ban¬
da de Música d'Algaida.

• 19.00 h. Encesa dels foguerons, a càrrec del
Ball de Dimonis Infantils d'Alaró. A Plaça.

•A partir de les 19.00 h. Venda de menjar i
begudes a càrrec dels Quintos! Quintes del 97.

• 20.00 h. Torrada i vi per a tothom. Sonada de
xeremiers. A Plaça.

L'Ajuntament d'Aigaida servirà llonganissa, boti-
farró i ventresca. El preu de la ració serà de 2,00 €.
La recaptació es destinarà a l'Agermanament del

poble d'Algaida amb el municipi de CiudadAntigua
a Nicaragua.

• 21.30 h. Ball de bot a càrrec del grup Roada.
A Plaça.

• 23.00 h. Correfoc a càrrec del Ball de Dimonis
d'Alaró. A Plaça.

MESURES DE SEGURETAT DEL CORREFOC
S'aconsella que porteu roba vella i no in¬

flamable, millor si és de cotó, amb màni¬
gues i calçons llargs deixant la menor part
possible del cos descobert. Així mateix, és
convenient portar un mocador de cotó o
capell al cap i sabates esportives amb cal-
cetins. Es pot ballar amb els dimonis baix
ei foc, però no aferra-s'hi ni estirar-los.
Els vidres de les ulleres es poden fer mal¬

bé amb les espires.
EL PÚBLIC QUE PARTICIPA AL CORRE¬

FOC ÉS EL PRIMER I ÚNIC RESPONSABLE
DELS ACCIDENTS QUE PUGUIN SUCCEIR
EN CAS DE NO COMPLIR LES RECOMA¬

NACIONS I MESURES ASSENYALADES.

Dilluns, ió de gener
sant honorat
• 11.00 h. Missa de festa, cantada per l'Orfeó
de Castellitx. Els Dossiers ballaran l'Oferta. A la
sortida de missa, davant l'església, danses dels
Dossiers. En acabar el ball dels Cossiers hi haurà
refresc per a tothom a davant la Casa de la Vila.

j}íjous, 19 de gener
• 17.30 h. Contacontes:

Contes que ens animen a llegir

ADREÇAT A: Infants d'Infantil i Primària.
DURADA: 50 minuts.

ENTRADA: Gratuïta.
AFORAMENT: Limitat.
A CÀRREC DE: Fundació Kairós.
LLOC: Auditori del casal Pere Capellà.
ATENCIÓ: Una vegada iniciat l'acte, no es perme¬
trà l'entrada dins la sala.

Organitzat per la Biblioteca Municipal d'Algaida
amb el patrocini del Centre Coordinador de Bibli¬
oteques del Consell de Mallorca.

ivendres, 20 de gener
• 19.00 h. Foguero a l'escola: encesa del fo-
gueró amb el so dels xeremiers. Batucada Algai-
da-Pina-Randa, exhibició dels alumnes de l'ex-
traescolar de ball de bot, paradeta dels alumnes
de 6è, molta festa i bauxa. Cadascú portarà el
seu menjar, plats, tassons i coberts. Els menors
han d'anar acompanyats d'un adult. Organitzat
per t'AMPA d'Algaida amb la col·laboració del
CEIP Pare Bartomeu Pou, l'Ajuntament d'Algai¬
da, AlgaliaSport, Xeremiers d'Algaida, Batucada
Algaida-Pina-Randa i els alumnes de 6è.

• 20.30 h. Presentació del llibre Ha nevat
sobre Yesterday de Gabriel Janer Manila (Ed.
Proa, 2016). Presentació a càrrec de Pere Fu-
ilana Puigserver. Organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida. A l'auditori del casal Pere Capellà.

l)lVENDRES, 27 DE GENER
• 20.30 h. Concert a càrrec del Cor de Mestres
Cantaires de la Universitat de les illes Balears
dirigit per Pilar Riera. Ens oferirà un repertori
de cançons religioses, gospel i música tradici¬
onal de les nostres liles amb acompanyament
de piano (Ma. Antònia Gomis), flauta travessera
(Mayte Abargues) i percussió (Miquel Salom).
Organitzat pel Cor de Mestres Cantaires i l'Ajun=
tament d'Algaida A i'església d'Algaida.

m
Diumenge, s de febrer
• 18.00 h. Concert de les Corals de l'EMMA. Or-=
ganitzat per l'Escola Municipal de Música d'Algai
da i l'Ajuntament. A l'església.

iUMENGE, 22 DE GENER
• 11.30 h. Missa a l'ermita de Sant Honorat. Hi
cantarà ei Cor Parroquial d'Algaida.
• 18.00 h. Concert de Sant Honorat de TOrfeó
Castellitx. A l'església d'Algaida.

• 19.30 h. Presentació del llibre: PSM 40 anys.
La llavor que germina, 1976-2016, a càrrec de Bel
Busquets) Michel Llompart. Organitzat per MÉS
per Algaida, Pina i Randa. A l'auditori del casal
Pere Capellà.

poble d'Algaida amb el municipi de CiudadAntigua
a Nicaragua. Al carrer de sa Font.

• 22.00 h. Ball de bot de jotes i boleros ai so
de les xeremies i flabiol. El COF-Pina convidarà a

herbes a totes aquelles persones que s'animin a
glosar. A Plaça.

ilUMENGE 22 DE GENER
• 16.00 h. Beneïdes i carrosses. Hi haurà premis
per a les millors carrosses. Organitzat per COF-
Pina. A Plaça, davant i'església.

PINA
SÀNT ANTONI

ve^iumenge 29 de gener
• 9.00 h. Excursió guiada per Mateu Parets al
Salt des Freu i a l'Avenc de Son Pou. Trobada per
partir a la plaça de Pina a ies 9.00 h. Organitzat
per COF-Pina. Programes a part.

issabte 14 de gener'
• 18.00 h Trobada d'Escola de Baii de Bot, organit=^''
zada per Merdufais. Ballada Popular amb els grups
Oanarusa i Roada. Organitzat per COF- Pina. A Plaça. ;.

dilluns 16 de gener
• 20.00 h. Encesa de foguerons amb els dimonis
Pitxerel·lo i Pitxerel·la. Cercavila amb la Colla de
xeremiers. A Plaça.

• 20.30 h. Foguerons, torrada i vi per a tothom.
Festa amb ies ximbombes, les xeremies i glossa¬
des. Durant la vetiada en Pitxerel·lo) na Pitxerei-
la realitzaran el seu ball.

L'Ajuntament d'Algaida servirà llonganissa, boti-
farró i ventresca. El preu de la ració serà de 2,00 €.
La recaptació es destinarà a l'Agermanament del

SA
D issabte, 21 de gener
• 20.30 h. Foguerons, torrada i vi per a tot ei
poble. A la plaça de l'hort de Son Romeguera.
L'Ajuntament d'Algaida servirà llonganissa, botifar-
ró i ventresca. Elpreu de la ració: de2,00 €. Recapta¬
ció destinada a l'Agermanament del poble d'Algai¬
da amb elmunicipi de CiudadAntigua a Nicaragua.

RECOLLIDA DE FEMS
ALGAIDA: Diumenge, 15 de gener, la recollida
començarà a les 17.30 h, des del centre cap a
les afores.

PINA: Dilluns, 16 de gener, la recollida comen¬
çarà a ies 17.30 h,es del centre cap a les afores.


