
ATENCIÓ: La recepció d'obsequis
tindrà lloc dissabte dia 5 de ge¬
ner de les 09.00 a les 11.30 h al
Pavelló Andreu Trobat. També
es rebran els de fora vila. Aten¬
ció: Informau-vos de les pautes
que regulen el servei a les ofici¬
nes municipals de la Casa de la
Vila (Tel. 971 12 50 76), a la bibli¬
oteca d'Algaida (97166 56 79) o a

qualsevol membre de l'AMPA.
Organitzat per l'Ajuntament d'Al¬
gaida amb la col·laboració del GP
Pare B. Pou i l'AMPA del GP Pare
B. Pou. En cas que per circums¬
tàncies meteorològiques s'ha¬
gués de suspendre la cavalcada,
S.S.M.M. els Reis d'Orient arri¬
baran a l'església d'Algaida a les
18.00 hores.

PINA
DILLUNS 24 ' DESEMBRE

• 19.00 h. Matines. Celebració
de la nit de Nadal a l'església de
Pina.

DIUMENGE 30 ' DESEMBRE

• 19.00 h. Concert acústic de

cançons de Nadal, a càrrec del
grup Etxem de L·loca. A l'esglé¬
sia de Pina. Obert a tothom. Amb
la col·laboració de l'Ajuntament
Algaida.

DILLUNS 31 ' DESEMBRE

• 23.45 h. Rebuda de l'any 2013
a sa Plaça. L'Ajuntament d'Algai¬
da oferirà cava i raïm a tots els
assistents.

DISSABTE 5 ♦ 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'Ori¬
ent repartiran els regals I jugue¬
tes. A sa Plaça.

de Nadal, a partir de les 13.00 h
l'autobús de línia tendrá l'aturada
al carrer de la Tanqueta a l'alçada
dels números 36-38.

RANDA
DILLUNS 24 • DESEMBRE

• 20.00 h. Matines a la parròquia
de Randa.

DILLUNS 31 • DESEMBRE

• 23.45 h. Rebuda de l'any 2013
a sa plaça de l'església. L'Ajun¬
tament d'Algaida oferirà cava i
raïm a tots els assistents.

INFORMACIONS

RECOLLIDA DE JOGUINES
• De dia 10 de desembre fins dia
21 de desembre es farà la reco¬

llida de joguines per a famílies
necessitades al CP Pare B. Pou i

a l'Escoleta municipal d'infants
Flor de Murta (en horari esco¬

lar). Activitat organitzada per la
Parròquia d'Algaida amb la col-
laboració del GP Pare 8. Pou, l'Es¬
coleta Flor de Murta i l'Ajunta¬
ment d'Algaida.

RECOLLIDA DE FEMS
• Dilluns dia 24 i dilluns dia 31 de
desembre la recollida de fems

(envasos), que normalment es du
a terme durant la nit, es farà de
dia a partir de ies 12 del migdia.

PARADA BUS
• Dissabte dia 15 de desembre,
dia en què tendrá lloc el Mercat Agenda Cultural
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• 16.00 h. Mercat de Nadal. Mos¬
tra 1 venda de productes gastro¬
nòmics, artesans i tradicionals
d'Algaida i altres indrets. A la pla¬
ça d'Algaida.
• De les 16.00 h a les 17.30. h hi
haurà tallers de Nadal per a in¬
fants i altres activitats d'entre¬
teniments (tallers de targetes de
Nadal, taller de l'arbre dels bons
desitjós, tallers de neules de de¬
coració amb paper reciclat, taller
de joies, etc.).
• 17.30 h. Concert de Nadales a

càrrec del Conjunt Vocal de l'Es¬
cola Municipal de Música d'Algai¬
da. Al Casal de Música.

• 18.00 h. Encesa dels llums de
Nadal amb l'actuació del Conjunt
Vocal de l'Escola de Música Mu¬

nicipal d'Algaida. A Plaça.

DIUMENGE l6 • DESEMBRE

• 09.30 h. I trobada dels amics
dels vehicles clàssics i antics

d'Algaida, Pina i Randa.

PROGRAMA
• 09.30 h. Concentració a la pla¬
ceta de l'església. Realització
d'una foto de grup i berenada al
bar Es Repic.

• 10.15 h. Sortida per recórrer
eí terme d'Algaida visitant Ran¬
da i Pina. La distància del recor¬

regut serà d'uns 26 quilòmetres i
el temps aproximat de devers 45
minuts. En arribar, exposició del
vehicles a la placeta de l'església.
• 13.30 h. Cloenda de la trobada.

Diyous 20 ♦ DESEMBRE

• 11.00 h. Els patges de S.S.M.M.
els Reis d'Orient visitaran el Cen¬
tre de Dia d'Algaida per informar-
los de la propera arribada de ses

majestats i per fer-los entrega de
les cartes per a escriure als Reis.

Organitzat per l'Ajuntament d'Al¬
gaida amb la col·laboració del
personal del centre de Dia i dels
Serveis Socials de la Mancomuni¬
tat del Pla

• 11.30 h. Els patges de S.S.M.M.
els Reis d'Orient visitaran els
nins i nines del col·legi Pare Bar¬
tomeu Pou i de les Escoletes d'Al¬

gaida per informar-los de la pro¬

pera arribada de ses majestats i
per fer-los entrega de les cartes
per escriure als Reis. Organitzat
per l'Ajuntament d'Algaida amb la
col·laboració del CP Pare B. Pou i

l'AMPA del col·legi Pare B. Pou.

DIVENDRES 21 • DESEMBRE

• 12.00 h. Concert de Nadal dels
alumnes de Primària i d'Educació
Infantil del CP Pare B. Pou d'Al¬

gaida. Al pavelló Andreu Trobat.
Hi estau tots convidats.

• 17.30 h. Tradicional Concert-
Audició de Nadal a càrrec dels
alumnes de l'Escola Municipal de

i
a Algaida, Pina i Randa

desembre de 2012 i gener de 2013



Música d'Algaida. A l'església de
Pina. Obert a tothom.

DISSABTE 22 • DESEMBRE

• D'11.00 a 13.00 h. Programa es¬
pecial Nadal a Titoieta Ràdio. Al
108.0 de la FM o a través d'Inter¬
net: www.titoieta.cat

• 12.30 h. Exhibició de ball a càr¬
rec de nines d'Algaida. Organitza¬
da per PYN Pilâtes. A la sala po¬
livalent des Porrassar. Oberta a

tothom.

• 16.00 h. Taller de ceràmica de
Nadal per a infants a partir de 4
anys. A càrrec de Sílvia Pons i Je-
rònia Pou. Inscripcions a les ofi¬
cines municipals de la Casa de
la Vila fins dijous dia 20 de de¬
sembre. Places limitades a 15 in¬
fants. Al casai Pere Capellà. Preu:
5,00 €. Amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida. Tots els
infants han de dur un davantal.

DIUMENGE 23 •DESEMBRE

ELS REIS

Atlots feis via
que els Reis ja vénen;
per damunt costes
los veuen ja.
Treis ses escales,
els corns, ses trompes,
i els rets i atxes
Aparellau.

Els Reis ja vénen...
Varios pagesos
los han vist, diuen,
devora el Prat.
Duen darrere
moltes llibrees,
camells, d'alaques,
ben carregats.

Segons fan comptes,
a Avemaria,
prop de sa Porta
tots tres seran.

Donem-mos cita
dalt sa murada,
que ells mos hi vegen
en arribar.

Diuen que al vespre,
quan farà foscà,
entrar confien
dins la ciutat;
i que han de córrer
de casa

carrers, placetes
born. i mercats.

Sé -que digueren
que si los reben
amb bona cara

ho agrairan,
que amb tal propòsit
av els nins duen
bones juguetes
dels seus Estats.

Ses sabatetes
ja tenc posades
devora els ferros
del balcó gran:
1 esper dins elles
trobar-hi dolces
0 qualque alaca
que a mi m'agrad.

Un, n'hi ha, que és homo
molt respectable,
de cara alegre
1 es cabells blancs.
Aquest du joies
d'or i de plata,
pedres precioses,
grossos brillants.

S'altre és moreno,
de cara sèria,
amb cabellera
de rissos llargs.

perfums i aromes,
encens riquíssimsi
bons estoracs.

S'altre és un negre
que du arrecades,
vestit de seda
i un gros turbant.
Aquest du mirra,
precioses gomes
i altres substàncies
per curar mals.

Vénen de l'índia,
Pèrsia i Aràbia
i d'altres terres
de per llevant.
Un s'anomena
Melsion i s'altre
Gaspar i es negre
nom Baltasar.

La llum cercaven

pau i ventura,
i hermosa estrella
los ha guiats.
Sempre llum troba
que l'encamina
aquell que cerca
la Veritat.

Poesia de Pera d'Alcàntara Penya i
Nicolau (Palma, 1823-1906) publi¬
cada 8 la revista Mallorca Domini¬
cal el dia de cap d'any de 1S99.

• 17.00 h. Concert de Nadal a

càrrec de la Banda de Música
d'Algaida dirigida per Andreu
Julià i la Banda Jove

d'Algaida diri¬
gida per Joan
Antoni Balles¬
ter. Organitzat
per l'Associació de
la Banda de Música

d'Algaida. A l'església
d'Algaida.
• 18.30 h. Xocolatada
i bingo solidari organit¬
zat per les Joventuts So¬
cialistes d'Algaida, Pina i
Randa. Preu: 3,00 € (inclou
xocolata i 2 cartons de bin¬

go). La recaptació es desti¬
narà al Projecte de beques de
formació de l'Agermanament

d'Algaida amb Ciudad Antigua.
Al bar de Sa Plaça. Obert a tot¬
hom. Amb la col·laboració de

l'Agrupació Socialista d'Algaida,
Pina i Randa.

DILLUNS 24 ♦ DESEMBRE

• 20.30 h. Matines. Celebració
de la vigília de Nadal a l'església
d'Algaida amb el tradicional cant
de la Sibil·la.

DIJOUS 27 ♦ DESEMBRE

• Primera sessió del Curs de
teatre a càrrec d'Andrea Fon¬
tes. Per a nins i nines de 4 a 12

anys. Informació del preu i ins¬
cripcions al 665 87 12 62 (PYN
Pilâtes). Aquesta primera ses¬
sió tendrá lloc els dies 27, 28 i
29 de desembre.

DIVENDRES 28 «DESEMBRE

• 17.00 h. Taller de cuina diverti¬
da per a infants, mares i pares a
càrrec deMagdalenaTrobatAnte¬
quera i Margalida Fullana Arrom.
Inscripcions fins dijous dia 27 de
desembre a les oficines munici¬

pals de la Casa de la Vila. Dirigit
a nins i nines de 3 a 12 anys. Preu
d'inscripció: 1,00 € per persona.
Inscripcions limitades a 40 perso¬
nes. Organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida. Al casal Pere Capellà.

DISSABTE 29 « DESEMBRE

• De les 11.00

fins a les
13.00 h. Re¬

petició del
programa

especial Na¬
da! a Titoieta

Ràdio. Al 108.0 de la
FM o a través d'Internet:

www. titoieta.cat.

• 12.30 h. Representació dels
nins i nines participants a la
primera sessió del Taller de te¬
atre a càrrec d'Andrea Fontes.
A l'auditori del casal Pere Ca¬

pellà. Oberta a tothom.
• 19.00 h. Concert acústic
de cançons de Nadal, a càr¬
rec del grup Etxem de Lloca.
A l'auditori del casal Pere Ca¬

pellà. Obert a tothom. Amb la
col·laboració de l'Ajuntament
Algaida.

raUMENGE 30«DESEMBRE

• 18.00 h. Anada al Teatre a

l'Auditori de Manacor per assis¬
tir a la representació de Blanca-
neus i els set nans, dirigida per
Rafel Brunet. Una faula musical
amb 10 actors que donen vida
als personatges d'aquest con¬
te. La diversió i la música són
els protagonistes.
Obra dirigida a infants a partir
de 3 anys. Els infants han d'anar
acompanyats d'un adult.
Inscripcions a les oficines mu¬

nicipals de la Casa de la Vila
abans de dimecres dia 26 de
desembre. Preu de l'entrada
amb autocar inclòs: 15,00 €.
Preu sense autocar: 9,00 €.
Concentració a la plaça d'Algai¬
da a les 17.45 h i partida a les
18.00 h. A Pina, concentració a
la plaça de Pina a les 17.30 h i
partida a les 17.45 h. Activitat
organitzada per l'Ajuntament
d'Algaida amb la col·laboració
de Mallorca So.

DILLUNS 31 « DESEMBRE

• 23.45 h. Rebuda de l'any
2013 a sa placeta de l'Església.
L'Ajuntament d'Algaida oferirà
cava i raïm a tots els assistents.

DIMARTS 1 « GENER

• 17.30 h. Entrega de cartes als
patges reials de S.S.M.M. els
Rels d'Orient. A sa Plaça. Acte
organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida amb la col·laboració
de l'AMPA del CP Pare B. Pou.
En cas de mal temps aquest
acte tendrá lloc a l'auditori del
casal Pere Capellà.

DIJOUS 3 « GENER

• Segona sessió del Curs de tea¬
tre a càrrec d'Andrea Fontes. Per
a nins i nines de 4 a 12 anys. In¬
formació del preu i inscripcions
al 665 87 12 62 (PYN Pilâtes).
Aquesta primera sessió tendrá
lloc els dies 3,4 i 5 de gener.

• 19.00 h. Taller de cuina: Menú
de Reis, a càrrec de Margarita
Peña. Inscripcions limitades a
40 persones. Al casal Pere Ca¬
pellà. Inscripcions a les ofici¬
nes municipals de la Casa de la
Vila i a la Peixateria Peña, al Su-
perfhercat Pròxim, (dimarts i di¬
vendres matí) fins dimecres dia
2 de gener. Preu d'inscripció:
3,00 €. Organitzat per Peixate¬
ra Peña amb la col·laboració del
supermercat Pròxim i l'Ajunta¬
ment d'Algaida.

DISSABTE 5 « GENER

• 12.30 h. Representació dels
nins i nines participants a la se¬

gona sessió del Taller de tea¬
tre a càrrec d'Andrea Fontes. A
l'auditori del casal Pere Capellà.
Oberta a tothom.

• 18.00 h. A sa Plaça, arriba¬
da dels Reis d'Orient acompa¬
nyats per la Banda de Música
d'Algaida. Després de la saluta¬
ció a tots els nins i nines d'Algai¬
da, repartiran els regals.


