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MjGAÍDA, wna i randa



ALGAIDA SANTHONORAT Trobat, /oana Vanrell. CloCiMeirrMi
quel JuáoOliver "Gasteliitxo" i Tito
lefaR^lo.. - :

-í^i>ópa- §> 18.30 h. Foguero al r"édñte^scolar,
organitzat perT'ÀMPA. Amb la çôl-"
làbòració del-CFPare B. Pou, ÂtglF
fia ^spqrts ITÂjunïament d'Algaida.
PrograiTTes%par^- --

<É^18.0Ò h7{nauguració de l'exposició
Retrospectiva Hospitai-Joañ March. La
exposició romandrà.oberta dia 13 r.

- dTa 16.de genèr de2013rAi primer pis
- - de l'ala dreta del casat Pere .Capelià.

-

Organitzada per j'Àgrüpació Sociaiis;^:;
ta d'AigaidarPina i Randa, Horari de'

'
'

-visità: deTès 18.00 ales 20;OGti.-7 -

ALGAIDA, PINA I RANDA

PRESENTACIÓ DEL BAILE
11.00K-imissiodetptograma Espé¬

ra .rantSánt-floríarat! SartiAntonlaTítóie-
;ta,Róc((oT108,0_FM^

Des.de ï'Ajantaweútr üs preséntarfí aquest
programa d'actes airtdla voluntat dé cpñí-.:

^ memoraraixí cóm.pertoca jó diada de Sáat-konorat,:
^patró d'Algáida i Randa, Tip:festa de Sant Antòni a

Eneetam. aquest nou any arhb ta y&luntat que-sigui
miílorpue el 2Qx^ 4 que, sobrètai, puguem trobar el
camí de larecuperació econòmica, de ia sostènibilitat

delsrwsíres serveis públtcs bàsics i de la generació dé-Hocs de
treboli tan necessaris avilien dia. -• .f

baixi corrifa és tradició, els Joguerons deSantHonoratiSant
Antoni han de ser un símbotde-festa, de diversió, d'alegria
però, també, de solidaritat, la sóUdaritatentre nosaltres, els
veïnsd'Algaida, Pina i Randa i ia.solidaritat amb els-altrés ha
d'esdevenir un símbol exempHfitadór_de ja voluntat del nos¬
tre poble i de la nostra manera de ser. - - -

Òesitjam que fengueu un venturós 2013 ple de salut i. ptos^
peritdt. ~~. -z~ ' '

19.00 h. Tôrneig d^escacs 'de Sant
- Honorat per a:jugadors iOcais t del
; Club d'Esçaes, DtrnOnis d'Algaidar

7-7:Grganîlzat pèJ club Dimonis d'Algai-
> da àmb pi patrociní de l'Ajuntament

. - d'Algaida. Ai SegprPpis dei casal Pe'·e
"

iZapeilâ.-informació: Biblioteca Mu-
-- nicipal, telèfon 97166 56 79; •: 7- -

20i30 h; Pregó de festes acàrrectle"
Biel OliverGârau'TQrres-''àrab motiu ^

- deia celebraciôdel-25è aniversari de
■. -tl'Esçola Municipal dè Música d'Algài-
7* da; A l'auditori del casal Perè Capellà.
C Retrarisrnissió en directe ;del pregó
f - "per Titoieta Ràdio (al 108.0 FM i a

trayésd'Interneta vvwwlitóleia.cat).:

Durant Tacte teadràjloc la presen¬
tació deJa Col·lecció Binària,-una
nova col·lecció virtual -editada per
l'Ajuntament d'Algaida, d'accés-llíU;
re r gratuït a traves dTnternet, que
recollirà ëls pregons.deJes_Fëstes de.
SantHpnorat: En,üna primera etapa
estaran disponiblesels pregons dels
darrers-çínc anys a càrrec"de A4ar-:
galida'Garcias Simón. Joïn Barceló

^^^^'18.30 h. Cercaviles amb la Banda
.de Musicà d'Algaida.^ ^ _

19.00 h. Encesa dels foguerons, a
càrrécjdel BaTl de Dimonis -infantils
d'Afarp. APlaça.. "Mpits d'anys!

20.000. Torrada i vi pèr a tothom
Sònaóa de xeremjers. APlaça.

Francesc Miralles Mascaró
Batle d'Algaida

L'Ajuntament d'Algaida servirà llonganis¬
sa, botifarró 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 Ciudad Antigua a Nicaragua.
Podeu passar a recollir els tiquets per la
Casa de la Vila a partir del dijous dia 10 de
gener.

21.30 h. Ball de bot amb el grup Herbes
Dolces. A Plaça.

23.00 h. Correfoc a càrrec del Ball de Di¬
monis d'Alaró. A Plaça.

Dimscres» 16 de gener,
Snrit7 Honorat

11.00 h. Missa de festa, cantada per l'Or¬
feó de Castellitx. Predicarà el P. Jaume Ripoll
C.O. Els Dossiers ballaran l'Oferta. A la sor¬

tida de missa, davant l'església, danses dels
Cossiers.

En acabar el ball dels Cossiers hi haurà refresc

per a tothom a davant la Casa de la Vila.

19.00 h. Inauguració de l'exposició /dus,
pintures de Sebastià Vives Cloquell. Orga¬
nitzada pel Molí d'en Xina, Associació Cul¬
tural Algaida. Horaris de visita: dimecres 16
de gener, de les 1900 a les 20.30 hores. Di¬
marts dia 22 i dimecres dia 23, de les 17.00
a les 20.00 hores. Al molí d'en Xina (C/ de la
Ribera, 39).

Divendres, 18 de gener
21.00 h. Teatre Allò que els nostres nets

hauríem de saber de nosaltres a càrrec de la

companyia Deu Cèntims. Una peça teatral
que neix del cor i us convida a un viatge pels
nostres somnis i desitjós. Obra premiada a
Art Jove com a millor espectacle de les Illes
Balears - Xarxa Alcover, i nominada a 3 pre¬
mis de l'AAAPIB. A Tauditori del casal Pere

Capellà. Preu: 8,00 €. Venda d'entrades a les
Oficines Municipals de la Casa de la Vila i el
mateix vespre de la funció al casal Pere Ca¬
pellà. Aforament limitat.

Diumenge, 20 de gener
11.30 h. Missa a l'ermita de Sant Honorat.

©í^) 18.00 h. Concert a càrrec de TOrfeó de

Castellitx amb motiu de la celebració del 25è

aniversari de TOrfeó de Castellitx. A l'esglé¬
sia d'Algaida.

Dimecres, 23 de gener
©^@ 17.45 h. Contacontes La guerra, a càrrec

de Fundació Kairós. Dirigit a infants a partir
de 4 anys. Organitzat per la Biblioteca Mu¬
nicipal d'Algaida amb el patrocini del Centre
Coordinador de Biblioteques del Consell de
Mallorca. Es prega puntualitat. A Tauditori
del casal Pere Capellà.

Dimarts, 22 de gener
20.00h. Presentació del llibre Santi Taura,

cuiner. Hi intervendrán el doctor Pere Palou,
Guillem Vanrell, autor de les fotografies del
llibre i el cuiner i autor, Santi Taura. Al primer
pis de Tala dreta del casal Pere Capellà. Amb
la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. En
acabar Tacte, hi haurà una petita degustació
d'una copa de vi.

Dissabte, 26 de gener
©^©20.30h. Presentació del llibre El Tesorl-

llo. Mallorquins rere les pases de March dels


