
PINA
Diumenge, 20 de desembre
11.00 h. Arribada del patge reial a la Plaça de Pina
per recollir les cartes de tots els Infants. Organitzat per
Merdufals.

Dijous, 24 de desembre
19.00 h. Matines. Celebració de la nit de Nadal a l'es¬
glésia de Pina.

Dijous, 31 de desembre
23.45 h. Rebuda de l'any 2016 a Plaça. L'Ajuntament
d'Algaida oferirà cava I raïm a tots els assistents.

Dimarts, 5 degener
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'Orient repartiran els re¬

gals I juguetes.

RANDA
Dijous, 24 de desembre
20.00 h. Matines a la parròquia de Randa.

Dimecres, 31 de desembre
23.45 h. Rebuda de l'any 2016 a la plaça de l'esglé¬
sia. L'Ajuntament d'Algaida oferirà cava I raïm a tots els
assistents.

Durant totes les festes, Exposició fotogràfica
al casal Pere Capellà organitzada per l'Agrupa¬
ció Fotogràfica d'Algaida (www.afalgaida.cat).

RECOLLIDA DE FEMS

Dimecres dia 24 i dimecres dic 31 de
desembre lo recollida de fems, que
normalmenf es du a terme durant la
nit, es tard de dia a partir de les 12
del migdia.

L'AJUNTAMENTD'ALGAIDA US DESITJA
UNES BONES FESTES DE NADAL

IUNVENTURÓSANYNOU
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ALGAIDA
Dimarts, 15 de desembre
17.30 h. Contacontes: El quart rei.

El rei Mazzei, ei quart rei mag, no només va ar¬
ribar tard al seu destí, sinó que va arribar amb
les mans buides. Sabeu per què?

A a càrrec de la Fundació Kairós. Dirigit a Infants fins a
8 anys. Durada: 50 minuts. Activitat gratuïta. Una ve¬

gada Iniciat l'acte, no es permetrà l'entrada a la sala.
Organitzat per la Biblioteca Municipal d'Algaida amb
el patrocini de la Xarxa de Biblioteques del Consell de
Mallorca. A l'auditori del casal Pere Capellà.

Dijous, 17de desembre
11.45 h. Els patges de S.S.M.M. els Reis d'Orient vi¬
sitaran els nins i nines del col·legi Pare Bartomeu Pou
I de les Escoletes d'Algaida per Informar-los de la pro¬

pera arribada de ses majestats I per fer-los entrega de
les cartes per escriure als Rels. Organitzat per l'Ajun¬

tament d'Algaida amb la col·laboració del CEIP Pare B.
Pou I l'AMPA.

17.30 h. Contacontes: Nadal arreu del món.
Això era i no era un nin que estava cansat de
les festes de Nadal. Tan cansat estava, que un

mag, fart de veure'l queixar-se, li va fer un en¬

canteri, amb el qual va visitar diferents cultures
on també celebraven el Nadal. I gràcies als seus
viatges, el nin va descobrir que l'important del
Nadal no són els regals ni com es celebra, sinó
poder compartir-ho amb els seus sers estimats.

A càrrec de Teatrèmol Produccions. Adreçat a Infants
de 3 a 8 anys. Durada: 45 minuts. Activitat gratuïta.
Una vegada Iniciat l'acte, no es permetrà l'entrada a
la sala. Organitzat per la Biblioteca Municipal d'Al¬
gaida amb el patrocini de la Xarxa de Biblioteques
del Consell de Mallorca. A l'auditori del casal Pere

Capellà.



Dissabte, 19 de desembre
De les 11.00 a les 13.00 h. Programa es¬

pecial: Nadal a TItoieta, La ràdio de les
bèstíes. Al 107.7 de la FM o a través d'Inter¬
net a www.titoièta.cat.

A partir de les 17.00 h. Mercadet de Na¬
dal. Mostra I venda de productes gastronò¬
mics, artesanals I tradicionals d'Algaida i al¬
tres indrets. A Plaça. Programes a part.

• Mercadet solidari de Ca na Ma¬

ria Apol·lònia. Al carrer del Bisbe, 5-
Obert: Dia 19 de 17.00 a 21.00 h i dia 20

de 10.00 a 13.00 h. A benefici d'Algai¬
da Solidari.

• De les 17-00 fins a les 21.30 h. Phota-
call I taller de ninots de neu amb calce-

tins. Taller dirigit a infants i joves. Acti¬
vitat gratuïta organitzada pel Casal dels
Joves d'Algaida. A Plaça.
• A Plaça hi haurà la Bústia del Benes¬
tar. Tots els ciutadans del municipi hi
podran dipositar propostes d'accions

sense cap cost econòmic, dirigides a
l'Ajuntament d'Algaida, amb l'objectiu
de ser, tots plegats, més feliços.

18.00 h. Encesa de llums de Nadal. A Plaça.

18.30 h. inauguració del betlem de Rafel
Trobat. Horaris de visita: dies feiners, de
19.00 a 19.30 h i dissabte de 18.00 a 20.30
h. Diumenges i festius, de les 11.00 a les
13.00 h i de les 17.30 a les 20.00 h. A l'es-
glésia d'Algaida.

21.00 h. Concert de Cap.pela. Presen¬
tado del seu nou disc de nadales amb te¬

mes inèdits. Amb la col·laboració de les

corals de l'EMMA. Venda d'entrades al

lloc del concert mitja hora abans de l'ini¬
ci. Preu de l'entrada: 10,00 €. A l'església
d'Algaida.

Dimarts, 22 de desembre
12.00 h. Concert de Nadal dels alumnes

del CEIP Pare B. Pou. Al pavelló Andreu
Trobat. Hi estau tots convidats.

Dijous, 24 de desembre
20.30 h. Matines. Celebració de la vigília
de Nadal a l'església d'Algaida amb el tradi¬
cional cant de la Sibil·la.

Dissabte, 26 de desembre
De les 11.00 a les 13.00 h. Repetició del
programa especial: Nada! a TItoieta, La rà¬

dio de les bèsties. Al 107.7 de la FM o a tra¬
vés d'Internet a www.titoieto.cot.

18.00 h. Concert de Nadal a càrrec de la
Banda de Música d'Algaida. A l'església.

Diumenge, 27de desembre
17.30 h. Enguany els patges reials arriben
més presti!II Entrega de cartes als patges
reials de S.S.M.M. els Reis d'Orient. Acte

organitzat per l'Ajuntament d'Algaida amb
la col·laboració de l'AMPA del CEIP Pare B.

Pou, Algaida Jove i el Casal dels Joves. A Pla¬
ça. En cas de mal temps, aquest acte tendrá
lloc a l'auditori del casal Pere Capellà.

19.00 h. Bingo i xocolatada solidària. La
recaptació es destinarà als Serveis Socials
d'Algaida. Xocolata + ensaimada: 2,50 €.
Amb jocs i divertiments. Acte organitzat
per Algaida Jove. Al casal dels Joves.

Dilluns, 28 de desembre:
Durant tot el dia: Torneig de Futbet. A les
9.00 h, infants de 6 a 15 anys. A les 16.00 h,
joves a partir de 16 anys. Activitat organit¬
zada per Algaida Jove amb col·laboració del
Casal dels Joves. Inscripcions i més informa¬
ció: focebook.com/olgoidojove i olgoidojo-
ve(S)gmoil.com. Al pavelló Andreu Trobat.

15.30 h. Taller Intergeneracional al Cen¬
tre de Dia d'Algaida. Grans i petits cele¬
brem Nadal plegats. Taller d'ornaments de
Nadal amb Ilepolies. Berenar de xocolata i

coca de Nadal i cantada de nadales. Adre¬

çat a infants d'entre 3 i 12 anys, que poden
venir acompanyats de familiars. Organit¬
zat pel Centre de Dia d'Algaida amb la col-
laboració de l'Ajuntament d'Algaida. Els in¬
teressats han de realitzar una inscripció a
les Oficines Municipals de la Casa de la Vila.

Dimarts, 29 de desembre
17.00 h. Taller de cuina divertida per a in¬
fants, mares i pares a càrrec de Magdale¬
na Nawrocka. Inscripcions fins dimarts 28
de desembre a les Oficines Municipals de
la Casa de la Vila. Preu: 2,00 € per infant.
Per a nins i nines a partir de 3 fins a 12 anys.

Inscripcions limitades a 40 persones. Orga¬
nitzat per l'Ajuntament d'Algaida i Chachi
Piruli. Al casal Pere Capellà.

Dijous, 31 de desembre
23.45 h. Rebuda de l'any 2016 a la placeta
de l'Església. L'Ajuntament d'Algaida oferi¬
rà cava i raïm a tots els assistents.

Seguidament, Gran Festa de Cap d'Any lli
Després de les campanades, vine a passar
la nit amb l'esperit més jove. Acte organit¬
zat per l'Associació d'Algaida Jove i l'Ajun¬
tament d'Algaida. Més informació al Face-
book d'Algaida Jove. A Plaça.

Diumenge, 3 degener
16.00 h. Torneig de Fifa 16 per parelles.
Inscripcions fins a les 12 h del mateix dia. Us
podeu apuntar per correu electrònic a ol-

goidoJove@gmoil.com 0 a qualsevol mem¬
bre d'Algaida jove. Activitat gratuïta. Orga¬
nitzada per Algaida Jove i el Casal dels Joves.

19.00 h. Sortida al teatre. Diabéticas Ace¬
leradas presenta Gran buffet Co Ses Brutes
amb els actors Mateu Berga, Pep Nogue¬
ra i Miquel Juan (Casta). Al Trui Teatre de
Palma. Inscripcions a les Oficines Munici¬
pals de la Casa de la Vila fins dimarts dia
29 de desembre. Preu entrada amb auto¬
car: 22,00 €. Preu entrada sense autocar:
18,00 €. Concentració a la plaça d'Algaida
a les 17.45 h i partida a les 18.00 h. Sortida
de la Plaça de Pina a les 17.45 h. Organitzat
per l'Ajuntament d'Algaida.

Dimarts, 5 degener
18.00 h. A Plaça, arribada dels Reis d'Ori¬
ent 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 tindrà
lloc dimarts dia 5 de gener de les 09.00 a les
11.30 h al Pavelló Andreu Trobat. També es

rebran els de fora vila. Atenció. Informau-vos
de les pautes que regulen el servei a les Ofi¬
cines Municipals de la Casa de la Vila (Tel. 971
12 50 76) o a qualsevol membre de l'AMPA.

Organitzat per l'Ajuntament d'Algaida amb
la col·laboració del CEIP Pare B. Pou i l'AMPA
del col·legi públic Pare B. Pou, Algaida Jove i el
Casal dels Joves. En cas que per circumstàn¬
cies meteorològiques s'hagués de suspendre
la cavalcada, S.S.M.M. els Reis d'Orient arri¬
baran a l'església d'Algaida a les 18.00 h.


