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ALGAIDA
DIMARTS 15 DESEMBRE

• A partir de dia 15 desembre tots els 
infants poden anar a cercar als comer-
ços del Municipi les cartes per a escriu-
re a ses majestats els Reis d’Orient, dis-
senyades especialment per a l’ocasió per 
les artistes algaidines Antònia Puigser-
ver, Pilar Salas, Magda Trobat i Magda 
Puigserver. Activitat inclosa dins la cam-
panya Aquest Nadal compra amb el cor. 

• 10.00 h. Publicació a les xarxes soci-
als del vídeo Els patges ja són aquí. La 
batlessa, Maria Antònia Mulet, va re-
bre un missatge de ses majestats els 
Reis d’Orient per informar-la de la visi-
ta dels patges reials. Els tres patges, ar-
ribats des de terres llunyanes, han fet 
un recorregut, guiats per tres estels, 
fins a la font de Pina, la font de Randa i 
la Casa de la Vila d’Algaida per fer arri-
bar el missatge de ses majestats els Reis 
d’Orient als nins i nines del municipi. La 
batlessa transmet el missatge per a tots 
els infants i famílies del municipi amb 
l’esperança i missió de tenir un Nadal 
ple d’esperança i bon desitjos. Podeu 
descarregar el vídeo al Facebook de 
l’Ajuntament d’Algaida: https://www.
facebook.com/algaidapinaranda. Orga-
nitzat per ses majestats Reis d’Orient.

DIJOUS 17 DESEMBRE
• 19.00 h. Encesa dels llums de Na-
dal d’Algaida, Pina i Randa. Publicació 
al Facebook de l’Ajuntament del vídeo 
d’encesa de llums que han realitzat les 
Corals de l’Escola Municipal de Músi-
ca d’Algaida (EMMA). El podeu veure a: 
https://www.facebook.com/algaidapi-
naranda. Acte organitzat per l’Ajunta-
ment d’Algaida.

DISSABTE 19 DESEMBRE
• 19.00 h. Concert Joan Mascaró i For-
nés: música i paraula. Música en di-
recte arranjada per Francesc Vicens i 
interpretada pel quartet format per 
instruments de vent (clarinet i oboè) i 
de corda polsada (guitarra i llaüt) que 
s’alterna amb recitats de textos de Joan 
Mascaró i d’explicacions que els con-

textualitzen. Activitat organitzada per 
l’Ajuntament d’Algaida i patrocina-
da pel Consell de Mallorca dins els ac-
tes de la Diada de Mallorca 2020 coor-
dinats per Cultural-ment. Inscripcions a 
la Casa de la Vila, al telèfon 971 12 53 
35 fins divendres 18 de desembre. Ca-
buda limitada. Activitat gratuita. A l’au-
ditori del casal Pere Capellà.

DIUMENGE 20 DESEMBRE
• 11.00 h. Primera sessió de Tast de 
vins al Celler de Can Majoral (Carreró 
des Campanar) i Tast de pans dels forns 
d’Algaida. Organitzat per Algaida Jove 
amb col·laboració de l’Ajuntament d’Al-
gaida. Places limitades. Preu per perso-
na: 10,00 €. Inscripcions prèvies i més 
informació a: Instagram: @algaidajove 
i a Facebook: Algaida Jove.

• De 12.00 a 18.00 h. Diada d’Scooters 
i Rollers. Organitzada pel Casal dels Jo-
ves d’Algaida amb la col·laboració de AP 
Rollers. Activitat gratuïta dirigida a jo-
ves nascuts entre 2008 i 2000. Inscripci-
ons a cjalgaida@gmail.com. Cabuda li-
mitada. A l’skatepark d’Algaida. 

DILLUNS 21 DESEMBRE
• A partir de dilluns 21 de desembre, 
podreu penjar a l’Arbre dels Desitjos, ubi-
cat a la Placeta, davant saPeixetaria Espai 
d’Art, el vostre desig per a l’any 2021. 

DIJOUS 24 DE DESEMBRE
• 20.00 h. Matines. Celebració de la vi-
gília de Nadal a l’església d’Algaida amb 
el tradicional cant de la Sibil·la. 

DISSABTE 26 DESEMBRE
• 18.00 h. Bingo solidari. Organitzat 
per Algaida Jove amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Algaida. La recapta-
ció es destinarà a Algaida Solidària. Pla-
ces limitades. Inscripcions prèvies i més 
informació a: Instagram: @algaidajove i 
a Facebook: Algaida Jove. A la sala poli-
valent des Porrassar. 

DIUMENGE 27 DESEMBRE
• 11.00 h. Segona sessió de Tast de vins 
al Celler de Can Majoral (Carreró des 



Campanar) i Tast de pans dels forns d’Al-
gaida. Organitzat per Algaida Jove amb 
col·laboració de l’Ajuntament d’Algai-
da. Places limitades. Preu per persona: 
10,00 €. Inscripcions prèvies i més in-
formació a: Instagram: @algaidajove i a 
Facebook: Algaida Jove. 

• 16.00 h. Sortida al Paintball Aventu-
ra. Organitzat pel Casal dels Joves d’Al-
gaida. Dirigit a joves nascuts entre 2006 
i 2002. Preu per persona: 3,00 €. Ins-
cripcions a cjalgaida@gmail.com. Ca-
buda limitada. El punt de trobada serà 
al Km 0.8 de Ma-2040, Marratxí (a 600 
m. del Mallorca Fashion Outlet).

• 18.00 h. Contacontes a càrrec de CO-
DÀLIA, dirigit a totes les edats. Un cor de 
cambra interpretat i dirigit per veus de 
dona que, en sortir del seu format “con-
cert”, esdevé una plataforma “a cap-
pella” creadora de muntatges on veu, 
dansa, imatge i poesia se sincronitzen. 
Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. 
Activitat gratuïta. Inscripcions a la casa 
de la Vila fins dia 23 de desembre o al 
telèfon 971 12 53 35. Cabuda limitada. 
A la sala polivalent des Porrassar.

• A partir de les 19.00 h. La Banda fa 
arribar la música als veïns d’Algaida, 
Pina i Randa. primer concert. Per po-
der acabar l’any i començar-lo amb posi-
tivisme, esperança i alegria, la Banda de 
Música d’Algaida interpretarà peces na-
dalenques per diferents racons i carrers 
d’Algaida. Organitzat per la Banda de 
Música d’Algaida amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. Durant tot l’acte s’han de 
complir totes les mesures de prevenció.

DILLUNS 28 DESEMBRE
• De 10.30 a 12.30 h. Curs de teatre ju-
venil (dies 28, 29 i 30 de desembre) a 
càrrec d’Algaidarts. Dirigit a joves nas-
cuts entre 2008 i 2002. Organitzat pel 
Casal dels Joves d’Algaida. Preu per per-
sona: 3,00 €. Inscripcions a cjalgaida@
gmail.com. Cabuda limitada. A la sala 
polivalent des Porrassar. 

• A partir de dilluns dia 28 podeu tirar 
les cartes per als Reis d’Orient a les Bús-
ties Reials de la Casa de la Vila i del casal 
Pere Capellà d’Algaida.

DIMARTS 29 DESEMBRE
• 18.00 h. Inauguració de l’exposició 
DINS, Un any sense primavera de Jau-
me Ramis Gual. Homenatge a les perso-
nes que han patit el COVID-19, a les pèr-
dues i a tots els sanitaris que han estat 
al costat paliant la dolència. L’exposició 

romandrà oberta els dies 29 i 30 de de-
sembre i el 2 de gener de les 17.00 fins a 
les 20.00 h; i els dia 3 i 6 d’11.00 a 13.00 
h. Acte organitzat per l’Ajuntament 
d’Algaida. A saPeixateria, espai d’art. 

• 18.30 h. Cercaviles a càrrec d’Ars-
tucada, la batucada d’Algaida, Pina i 
Randa, pels carrers d’Algaida. Es reco-
mana no seguir el cercaviles durant el 
recorregut. Així mateix, durant tot l’ac-
te s’han de complir totes les mesures 
de prevenció. Organitzat per Arstuca-
da amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Algaida.

DIMECRES 30 DESEMBRE
• 11.30 h. Torneig de Tennis taula. Ac-
tivitat gratuïta dirigida a joves nascuts 
entre 2008 i 2002. Organitzat pel Casal 
dels Joves d’Algaida. Inscripcions a cjal-
gaida@gmail.com. Cabuda limitada. Al 
pavelló Andreu Trobat.

DISSABTE 2 GENER
• A partir de les 19.00 h. La Banda fa 
arribar la música als veïns d’Algaida, 
Pina i Randa. segon concert. Per po-
der acabar l’any i començar-lo amb posi-
tivisme, esperança i alegria, la Banda de 
Música d’Algaida interpretarà peces na-
dalenques per diferents racons i carrers 
d’Algaida. Organitzat per la Banda de 
Música d’Algaida amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. Durant tot l’acte s’han de 
complir totes les mesures de prevenció.

DIUMENGE 3 GENER
• 16.00 h. Jornada de jocs de taula. Ac-
tivitat gratuïta dirigida a joves nascuts 
entre 2010 i 2004. Organitzat pel Casal 
dels Joves d’Algaida. Inscripcions a cjal-
gaida@gmail.com. Cabuda limitada. Al 
Casal dels Joves.

DIMARTS 5 GENER
• 18.00 h. Amollada de coets anunci-
ant l’arribada a Algaida de SSMM els 
Reis d’Orient. Immediatament es pas-
sejaran per tots els carrers de la vila per 
saludar tots els nins i nines i repartir mà-
gicament els regals. Convidam tots els 
infants a rebre des del portal de ca seva 
a ses majestats. Organitzat per l’Ajun-
tament d’Algaida amb la col·laboració 
d’Algaida Jove i de l’AMPA del CEIP Pare 
Bartomeu Pou. Per a participar a l’acte, 
s’han de seguir les mesures de segure-
tat i prevenció, dur la màscara posada 
i mantenir les distàncies de seguretat.



PINA
DISSABTE 19 DESEMBRE

• 11.30 h. Cercaviles a càrrec d’Arstuca-
da, la batucada d’Algaida, Pina i Randa, 
pels carrers de Pina. Es recomana no se-
guir el cercaviles durant el recorregut. 
Així mateix, durant tot l’acte s’han de 
complir totes les mesures de prevenció. 
Organitzat per Arstucada amb la col·la-
boració de l’Ajuntament d’Algaida. 

DIUMENGE 20 DESEMBRE
• 18.30 h. Concert de nadales a càr-
rec del trio ASSAC, format per Càndid 
Trujillo a les xeremies, flabiol i tambo-
rí, percussions tradicionals i veus; Se-
bastià Llabrés, a les guitarres i veu, i 
Carles Planells a la percussió. Versiona-
ran, amb diferents estils musicals i amb 
l’acompanyament d’instruments tradi-
cionals, nadales populars i també d’al-
tres cançons no tan conegudes del re-
pertori tradicional. Activitat gratuïta 
organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. 
Inscripcions a la Casa de la Vila i al telè-
fon 971 12 53 35 fins divendres dia 18 
de desembre. Cabuda limitada. A l’es-
glésia. 

DIJOUS 24 DESEMBRE
• 19.00 h. Matines. Celebració de la nit 
de Nadal a l’església de Pina. 

DISSABTE 26 DESEMBRE
• A partir de les 19.00 h. La Banda fa 
arribar la música als veïns d’Algaida, 
Pina i Randa. Per poder acabar l’any i 
començar-lo amb positivisme, esperan-
ça i alegria, la Banda de Música d’Algai-
da interpretarà peces nadalenques per 
diferents racons i carrers de Pina. Orga-
nitzat per la Banda de Música d’Algaida 
amb la col·laboració de l’Ajuntament. 
Durant tot l’acte s’han de complir totes 
les mesures de prevenció.

DILLUNS 28 DESEMBRE
• A partir de dilluns dia 28 podeu tirar 
les cartes per als Reis d’Orient a la Bús-
tia Reial que estarà instal·lada a la Pla-
ça de Pina. 

DIMARTS 5 GENER
• 19.00 h. Missa del Reis.

• En acabar la missa, la carrossa reial 
de ses majestats els Reis d’Orient, es 
passejarà per tots els carreres de Pina. 

RANDA
DIJOUS 24 DESEMBRE

• 19.00 h. Matines a la parròquia de Randa. 

DILLUNS 28 DESEMBRE
• A partir de dilluns dia 28 podeu tirar 
les cartes per als Reis d’Orient a la Bús-
tia Reial que estarà instal·lada a la pla-
ceta de davant l’església de Randa. 

DISSABTE 2 GENER
• 19.45 h. Concert de nadales a càr-
rec del trio ASSAC, format per Càndid 
Trujillo a les xeremies, flabiol i tamborí, 
percussions tradicionals i veus; Sebastià 
Llabrés, a les guitarres i veu, i Carles Pla-
nells a la percussió. Versionaran, amb 
diferents estils musicals i amb l’acom-
panyament d’instruments tradicionals, 
nadales populars i també d’altres can-
çons no tan conegudes del repertori 
tradicional. Activitat gratuïta organitza-
da per l’Ajuntament d’Algaida. Inscrip-
cions a la Casa de la Vila i al telèfon 971 
12 53 35 fins dimecres dia 30 de desem-
bre. Cabuda limitada. A l’església. 

DIUMENGE 3 GENER
• A partir de les 19.00 h. La Banda fa 
arribar la música als veïns d’Algaida, 
Pina i Randa. Per poder acabar l’any i 
començar-lo amb positivisme, esperan-
ça i alegria, la Banda de Música d’Algai-
da interpretarà peces nadalenques per 
diferents racons i carrers de Randa. Or-
ganitzat per la Banda de Música d’Al-
gaida amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment. Durant tot l’acte s’han de complir 
totes les mesures de prevenció.

DIMARTS 5 GENER
• 18.30 h. Arribada de ses majestats els 
Reis d’Orient. La carrossa reial voltarà pels 
carrers de Randa per saludar tots els infants.
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BAN
Maria Antònia Mulet Vich

batlessa del municipi d’algaida

FAIG SABER

Que ses majestats els Reis d’Orient han enviat un missatge 
reial a l’Ajuntament per a comunicar-nos que dimarts, 

dia 5 de gener de 2021, arribaran carregats de regals a Algai-
da, Pina i Randa.
Diu el missatge:

Nins i nines d’Algaida, Pina i Randa,
Els Reis d’Orient, Melcion, Gaspar i Baltasar vos saludam.
Ja s’acosta el dia que arribarem als vostres pobles i ens organit-

zam per a rebre totes les cartes que ens heu escrit i preparar i em-
bolicar munts i munts de regals.

Enguany, però, a causa de les mesures de prevenció per la pan-
dèmia, hem d’evitar qualsevol aglomeració i per això hem dis-
posat el següent:

• Podeu anar a cercar als comerços del municipi les cartes per 
a escriure’ns.

• Instal·larem bústies reials especials a Algaida (a la Casa de 
la Vila i al casal Pere Capellà), a Pina (Plaça) i a Randa (pla-
ceta de l’església) perquè quan vulgueu hi deixeu les vostres car-
tes i, quan sigui el moment, manarem els nostres patges reials a 
recollir-les. 

• El vespre de dimarts dia 5 de gener arribarem puntuals, 
ens passejarem per tots els carrers i, màgicament, repartirem tots 
els vostres regals. Vos demanam, com a gran favor, que per pre-
venció enguany ens espereu a ca vostra.

• També vos demanam que, quan ens passegem, guaiteu al 
carrer per a poder saludar-vos des de les carrosses reials.

Feis bonda, escriviu la carta i fins al vespre de dia 5 de gener!
Els Reis d’Orient
Melcion, Gaspar i Baltasar

I perquè tots els nins i nines d’Algaida, Pina i Randa en ten-
guin coneixement, man que aquest Ban es publiqui i el sign a 

Algaida, l’onze de desembre de l’any dos mil vint.


