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A les 17.00 hores.

Torneig d'escacs de sant Honorat 2006. Organitzat
pel Club d'Escacs d'Algaida. Al casal Pere Capellà.
A les 21.30 hores. Conferència. El conreu de la figuera a Mallorca, a
càrrec de Montserrat Pons i Boscana, apotecari i estudiós experimentat
del món de la figuera. Acte organitzat conjuntament per la delegació de

l'Obra Cultura Balear i

l'Ajuntament d'Algaida. Al casal Pere Capellà.

Des de les 10.00 hores a les 13.00 hores. Festa de i'esport escoiar.
Exhibició dels nins i nines que participen en les activitats esportives del

de,genér,j

sarífHóñorat
A les 11.00 hores. Missa de festa, cantada per l'Orfeó de Castellitx.
Predicarà mossèn Antoni Riutort Fullana, rector del Seminari. Els Cossiers
ballaran l'Oferta. A la sortida de missa, davant l'església, danses dels

Cossiers.

A les 12.30 hores, inauguració de les noves dependències
de la Vila, després refresc per a tot ei poble. A la Casa de
A les 17.00 hores.
A sa Portassa.

de la Casa
la Vila.

Homenatge als nostres majors (majors de 80 d'anys).

Col·legi Públic Pare Pou. Al pavelló municipal.

A les 18.00 hores. Cinema infantil.

A les 17.00 hores.

d'Eric Darnell, 2005. Acte organitzat pel Casal dels Joves d'Algaida. A
l'auditori del casal Pere Capellà. (Programes a part del Casal dels Joves)

Torneig infantii d'escacs de sant Honorat 2006.
Organitzat pel Club d'Escacs d'Algaida. Al casal Pere Capellà.
hores. Curs de cuina

vegetariana (la sessió). Al Casal dels
Joves d'Algaida, informació I Inscripcions: casaideisjoves.aigaida@hotmaii.com
A les 20.00

Dimecres. 11 deaener
A les 21.00 hores. Presentació de la
de l'Agenda Local 21. A l'auditori del

diagnosi sobre el municipi d'Algaida
casal Pere Capellà.

A les 20.00 hores. Curs de

maquiiiatge (la sessió) a càrrec de Cati
Gallego. Al Casal dels Joves d'Algaida. Informació i inscripcions:
casaideisjoves.aigaida@hotmaii.com
'¡m

ideioenerd

l'Agrupació Fotogràfica d'Algaida

s'exposa al Casal
Capellà. Pàgina Web de l'Agrupació: www.afaigaida.org

A les 21.00 hores.

Calmés. A

vegetariana (2a sessió). Al Casal dels

d'Algaida.

A les 20.00 hores. Curs de

maquillatge (2a sessió)
Gallego. Al Casal dels Joves d'Algaida.
A les 18.00 hores. Curs de dansa del ventre
Mariona Cruz. Al Casal dels Joves d'Algaida.

a

càrrec de Cati

Pregó de festes, a càrrec de Miquel
l'auditori del casal Pere Capellà.

Àngel Capellà

A les 22.00 hores. XXVI Fumada Lenta en

pipa sant Honorat 2006,
organitzat pel Club de Pipers d'Algaida. A la cafeteria Sa Raval.
(Programes a part).

(2a sessió)

a

càrrec de

llumen^, 22 de gener
A les J

Amb motiu de les festes de Sant Honorat,
ha renovat i actualitzat la mostra de fotografies que

Pere

Joves

Issabte, 21 de qenerl

iPljous^Ueiaefiet

indret

A les 20.00 hores7Curs de cuina

Projecció de la pel·lícula Madagascar

1.30 hores? Missa. A Termita de sant Honorat.

A les 18.30 hores. Concert de \'Orfeó Castellitx. A

l'església.

Ilmarts, 24 deflener.
A les 20.00 hores. Curs de cuina

Joves

vegetariana (3a sessió). Al Casal dels

d'Algaida.

lissabte,·'28:de^generj
A les 18.00 hores. Curs de dansa del ventre
Mariona Cruz. Al Casal dels Joves d'Algaida.

(3a sessió)

a càrrec

de

iíjenerJ
A les 17.30 hores. Presentació dei iiibre Pere

Capella (1907-1954). La
perla llibertat de Pere Fullana Puigserver, a càrrec de
Josep-Llufs Carod-Rovira, president d'Esquerra Republicana de Catalunya.
lluita Incansable

A continuació interpretació musicai de
les tres roses de Pere Capellà, a càrrec
i Joan Antoni Oliver. I presentació de la

cinc peces de l'obra El carrer de
de Margalida Roca, Maria Rafel
memòria d'activitats del projecte
2004, any Pere Capellà. A l'auditori del casal Pere Capellà.
A les 18.00 hores. Curs de dansa dei ventre

(la sessió) a càrrec de
d'Algaida. Informació i inscripcions:
casaideisjoves.aigaida@hotmaii.com
Mariona Cruz. Al Casal dels Joves

De les 19.00 a les 21.00 hores, inauguració de la mostra de pintures
7.4.11. de Catalina Martorell i de Jaume Oliver. Aquesta mostra es podrà

visitar els horabaixes de dia 16

a

19 de gener

al Molí d'en Xina.

íe gener
liuinëiKiâ;
A les 12.00 hores. Missa cantada per l'Orfeó Castellitx. Predicarà el pare
Bartomeu Pont, ministre provincial del Tercer Ordre Regular de sant

Festes de sant Antoni
,Dilluns,.1 GjJefflener.
A les 20.00 hores. Foguerons, torrada i vflper a
ximbombes i les xeremies. A sa

ilmarts, ITide
A les 16.00 hores. Beneïdes

gener,

i carrosses.

tothom. Festa amb les
Plaça.

sant Antonri
A sa Plaçaf davant Tesglesia

a continuació benedicció d'una escultura del beat Ramon
Hull. Al santuari de Nostra Senyora de Cura.

Francesc. I

A18.30 hores. Cercaviles amb la Banda de música
de cap-grossos.
A les 19.00 hores. Encesa deis

Burot

d'Algaida. A

sa

foguerons,

càrrec del Club d'Esplai

Plaça.

A les 20.00 hores. Torrada i vi per a
sa

a

d'Algaida acompanyats

tothom. Sonada de xeremiers. A

Plaça.

L'Ajuntament d'Algaida servirà sobrassada i botifarró. El preu de la ració
euro. La recaptació es destinarà al programa de cooperació
d'Algaida Solidari Nutrició i salut infantil a San Ramón, Matagalpa
(Nicaragua). Podeu passar a recollir els tiquets a la Casa de la Vila a partir
serà d'l

del dilluns, 9 de gener.

Randa Torrada
Dissabte-21 ..de generi
fogueró. Al carrer de sa Font.

A les 19.00 hores. Encesa dei

A les 22.00 hores. Baii de bot amb el grup

s'Estol des Gerricó. A sa Plaça.

A les 20.00 hores. Torrada i vi per a

tot ei pobie. Al carrer de sa Font.

A les 23.00 hores. Correfoc a càrrec del Ball de Dimonis d'Alaró. A sa

Plaça·
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sejgüretat del correfoc: portar roba vella i no inflamable, millor
i calçons llargs deixant la menor part possible

/de cotó, amb mànigues
descobert.

léónsella portar mocador al cap o capell de cotó I sabates esportives
calcetins. Es pot ballar amb els dimonis baix el foc, però no aferra*

s'hí ni estirar-los.
Ss vidres de les ulleres es poden fer malbé amb les espires.
EL PÚBLIC QUE PARTICIPA AL CORREFOC ÉS EL PRIMER I UNIC
RESPONSABLE DELS ACCIDENTS OUE PUGUIN SUCCEIR EN CAS DE NO
COMPLIR LES RECOMANACIONS I MESURES ASSENYALADES.

Ajuntament d'Algaida
El diumenge 15 de gener, la
3.00 hores de la matinada.
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recollida de fems es realitzarà a partir de les

