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CDi&Âobis, n dsídaMmbhs.

3^11.00 h. Programa especial Es¬
perant Nadal a Titoieta Ràdio. Al
108.0 de la FM 0 a través d'Inter¬
net: www.titoieta.cat.

3^1730 h. Concert de Nadales a
càrrec del Conjunt Vocal de l'Esco¬
la Municipal de Música d'Algaida. A
l'auditori del casal Pere Capellà.

3^18.00 h. Encesa dels llums de
Nadal amb l'actuació del Conjunt
Vocal de l'Escola Municipal de Mú¬
sica d'Algaida. A ia Plaça.

0¡wnímQSi ISdoíkòejnéJui
3^1700 h. Teatre Infantil Con¬
tes de l'univers. A càrrec de Joan

Gomila. "Un vell professor no sap
com explicar als seus alumnes
les següents preguntes: Per què
hi ha tantes estrelles? On s'ama¬

guen quan surt el sol? Què hi ha
a la Lluna? Per explicar què hi ha
més enllà de la terra, comença a
fer un viatge sideral amb la seva

particular nau espacial, un parai¬
gües atrotinat anomenat el Pop-
plns XVI". Espectacle produït per
La Fornal d'Espectacles. Per a in¬
fants a partir de 3 anys i per a pú¬
blic adult. Durada: 50'. Preu de
l'entrada: 4,00 €. A l'auditori del
casal Pere Capellà.

Venda d'entrades a les Oficines

Municipals de la Casa de la Vila
fins dissabte dia 17 de desembre
i el mateix dia de la funció ai ca¬

sal Pere Capellà. Places limitades.
Acte organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida amb la col·laboració del
col·legi i de l'AMPA del CP Pare B.
Pou.

3^ 18.15 h. Concert de Nadal a càr¬
rec de la Banda de Música d'Algai¬
da. Organitzat per l'Associació de la
Banda de Música d'Algaida. A l'es¬
glésia d'Aigaida.

CDJ/nccAcA, 21 dadsMnéhsi
3^11.00 h. Els patges de SS.MM.
els Reis d'Orient visitaran el Centre

de Dia d'Algaida per informar-los de
la propera arribada de ses majes¬
tats i per fer-los entrega de les car¬
tes per escriure als Reis. Organitzat
per l'Ajuntament d'Algaida amb la
col·laboració del personal del cen¬
tre de Dia i dels Serveis Socials de la

Mancomunitat del Pla.

3^11.30 h. Els patges de SS.MM.
els Reis d'Orient visitaran els nins
i nines del col·legi Pare Bartomeu
Pou i de les escoletes d'Algaida per
informar-los de la propera arriba¬
da de ses majestats i per fer-los en¬

trega de les cartes per escriure ais
Reis. Organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida amb la col·laboració del
C. P. Pare B. Pou i l'AMPA del col-

legi Pare B. Pou.

d'Algaida. Al pavelló Andreu Trobat.
Hi estau tots convidats.

3^1730 h. Tradicional Concert-Au-
dició de Nadal a càrrec dels alum¬

nes de l'Escola Municipal de Músi¬
ca d'Aigaida. A l'església de Randa.
Obert a tothom.

(ÚÀMabbi, 2lf dü dsMmbhs.
3^11.00 h. Programa especiai Es¬
perant Nadal a Titoieta Ràdio. Al
108.0 de la FM o a través d'Inter¬
net: www.títoieta.cat.

3^ A les 20.30 h. Matines. Cele¬
bració de la vigília de Nadal a l'es-
glésia d'Algaida amb el tradicional
cant de la Sibil·la.

0muvdA, 27 ds. dsMmbha.

3^ A partir de les 16.30 h. Visita del
jurat del Concurs de Betiems al
domicili dels participants. Obert a
tothom d'Algaida, Pina i Randa. Per
participar-hi, us podeu inscriure a
les Oficines Municipals de la Casa
de la Vila fins dimarts 27 de desem¬
bre. El jurat visitarà els betlems
dia 27 de desembre a partir de les
16.30 h. Premis per al ir, 2n i 3r clas¬
sificat, i un obsequi per a cada un

dels participants. Ei lliurament de
guardons tendrá lloc dissabte dia 7
de gener a la Casa de la Vila, a les
18.00 h. El concurs està organitzat
per l'Ajuntament d'Algaida.

(Dmwchaà, 28da íkòanéhs.
3^ 17.00 h. Contes de Nadal. Con-
tacontes a càrrec de Voramar Te¬
atre. Organitzat per ia Biblioteca
Municipal d'Algaida amb el patro¬
cini de la Xarxa de Biblioteques del
Consell de Mallorca. Durada: 45'.
Dirigit a infants de 4 a 10 anys.

CDiáÁjcthjtc, 31 íia dsL&sunbhs.

3^ 23.45 h. Rebuda de l'any 2012
a la placeta de l'església. L'Ajunta¬

ment d'Algaida oferirà
cava i raïm a tots els

assistents.

CDíIdjua, 22 £ùi dsiMmbhsi
3fc i2.ooh Concert de Na¬
dal dels alumnes de

Primària i d'Educació
infantil del C. P. Pare B. Pou



CDL·immigsi, í du gamh
17.30 h. Entrega de cartes als

patges reials de SS.MM. els Reis
d'Orient. A la Plaça. Acte organit¬
zat per l'Ajuntament d'Algaida amb
la col·laboració de l'AMPA del col-

legi públic Pare B. Pou. En cas de
mal temps aquest acte tendra lloc
a l'auditori del casal Pere Capellà.

(ùlîlmUi, 2 da /jsmsA
3^17.00 h. Taller de cuina diver¬
tida per a infants, mares i pares
a càrrec de Margalida Fullana Ar-
rom i Catí Fullana Plzà. Inscripci¬
ons fins dilluns dia 2 de gener a les
Oficines Municipals de la Casa de
la Vila. Per a nins i nines de 3 anys
fins a 12 anys. Inscripcions limita¬
des a 40 persones. Organitzat per
l'Ajuntament d'Algaida amb la col-
laboració de la Cooperativa Agríco¬
la d'Algaida. Al casal Pere Capellà.

(DlmwdtA, 3 dü jcjSLnsüi

3^19.00 h. Taller de cuina de Na¬
dal: Com aprofitar les sobres del
menjar de Nadal. Ha sobrat men¬
jar i no saps què fer-ne? A càrrec
de Margarita Peña. Organitzat per
l'Associació de la Segona Edat d'Al¬
gaida amb la col·laboració de l'Ajun¬
tament d'Algaida. Places limitades.
Al casal Pere Capellà. Inscripcions a
les Oficines Municipals de la Casa
de la Vila fins dilluns dia 2 de gener.
Preu de la inscripció: 3,00 €.

(Dj¡¡úu&, Síkqsjnsh
3^ 18.00 h. A sa P'aça, arribada dels
Reis d'Orient acompanyats per la
Banda de Música d'Algaida. Després

de la salutació a tots els nins i nines

d'Algaida, repartiran els regals.

ATENCIÓ: La recepció d'obsequis
tendrá lloc dijous dia 5 de gener
de les 09.00 a les 11.30 h al pave¬
lló Andreu Trobat. També es re¬

bran els de fora vila. ATENCIÓ: In-
formau-vos de les noves pautes
que regulen el servei, a les Ofici¬
nes Municipals de la Casa de la Vila
(Tel.: 971 12 50 76) 0 a qualsevol
membre de l'AMPA. Acte organit¬
zat per l'Ajuntament d'Algaida amb
la col·laboració del C. P. Pare B. Pou

i l'AMPA del col·legi Pare B. Pou. En
cas que per circumstàncies meteo¬
rològiques s'hagués de suspendre
la cavalcada, SS.MM. els Reis d'Ori¬
ent arribaran a l'església d'Algaida
a les 18.00 hores.

(JÜÁAiúbi 7, d&íjsmsh
3fci700 h. Torneig d'escacs Sant
Honorat 2012. Adreçat a jugadors
d'escacs del municipi d'Algaida i
als que formen part del Club d'Es¬
cacs Dimonis d'Algaida de totes les
edats. Acte organitzat pel Club d'Es¬
cacs Dimonis d'Algaida. Al 2n pis de
l'ala dreta del casal Pere Capellà.

3^ 18.00 h. Lliurament dels premis
del Concurs de Betlems. A la sala
de plenaris de la Casa de la Vila.

3^ 18.30 h. Concert de Nadal a càr¬
rec de l'Orfeó Castellitx. A l'esglé¬
sia d'Algaida.

(ÙJumchsA, 11 da qsmsA

3^17.00 h. Taller de plastilina Ba¬
obab. Amb motiu de els festes de
Sant Honorat i Sant Antoni, amb na

Cati Baobab modelarem un dimoni
de plastilina. Durada: 1 hora. Dirigit
exclusivament a infants a partir de 4
anys fins als 10. Com a conseqüèn¬
cia de les característiques del taller,
el número màxim de participants és
de 40 infants i caldrà fer una inscrip¬
ció prèvia a la Biblioteca fíns dissab¬
te dia 7 de gener. Organitzat per la
Biblioteca Municipal d'Algaida amb
el patrocini de la Xarxa de Bibliote¬
ques del Consell de Mallorca. Al ca¬
sal Pere Capellà.

(ÙiMjoùJtG, IBíiíi dsMmbhsi
3^ 16.00 h. Jornada lúdica per a in¬
fants, mares i pares. Organitzada
pel COF-Pina. A Can Lluís.

0íM£iMq, llf de dsÀsmbha
3^19.00 h. Matines. Celebració de
la nit de Nadal a l'església de Pina.

(OiAiJohbt, 31 /ÍB jcÎBAjmÙAc

3^ 23.45 h. Rebuda de l'any 2012
a la Plaça. L'Ajuntament d'Algaida

oferirà cava i raïm a tots els assis¬

tents.

(DjjjgjUÂ, 5 lis, jqsafiah
3^ 18.45 h. Arribada a ia Piaça deis
Reis d'Orient.

3^ 19.00 h. Missa solemne.

3^19.45 h. SS.MM. eis Reis d'Ori¬
ent repartiran eis regals i juguetes.
A la Plaça.

CDhAobL·i, da dsMmbhs.

•àf. 20.00 h. Matines a la parroquia
de Randa.

(ùiAÂobbi, 31 du jcùiàsmijtsi

3^ 23.45 h. Rebuda de l'any 2012 a
la plaça de l'Església. L'Ajuntament
d'Algaida oferirà cava i raïm a tots
els assistents.

JJWÜIÏNIIS
De dia iz de desembre fins dia 21

de desembre es farà la recollida de

joguines per a famílies necessita¬
des al C. P. Pare B. Pou, a l'Escoleta
municipal d'infants Flor de Mur¬
ta (en horari escolar) i a la Recto¬
ria d'Algaida de 18.00 a 20.00. Ac¬
tivitat organitzada per la Parròquia
d'Algaida amb la col·laboració del

C. P. Pare B. Pou, l'Escoleta Flor de
Murta i l'Ajuntament d'Algaida.

Fim MAIMILv

Ipnm C IMMIM
L'Associació de Comerç i Em¬

presa d'Algaida i l'Ajuntament
d'Algaida han organitzat una cam¬
panya per a promoure les compres
nadalenques al nostre municipi.

D'una banda, es rifaran 3 pane¬
res de Nadal de productes i serveis
d'empreses del Municipi i, d'altra
banda, es realitzarà un sorteig de
100 davantals.
La campanya tendrá lloc entre el

dia I de desembre de 2011 i dia 3 i
5 de gener de 2012, respectivament.
Per a més informació als comerços
delMunicipi i a les Oficines Muni¬
cipals de la Casa de la 'Vila.

Durant totes les festes, Expo¬
sició fotogràfica al casal Pere
Capellà organitzada per l'Agru¬
pació fotogràfica d'Algaida.

L'AJUNTAMENT D'ALGAIDA
US DESITJA UNES BONES

FESTES DE NADAL

I UN VENTURÓS ANY NOU!
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