
 



)Q.ecupetat La *7eita

Els Cossiers

símbol d'unes festes

vertaderament populars:

BALLS ALFABAGUERA

PARTICIPACIÓ

PASSACARRERS COLORIT

XEREMIES

FABIOL TAMBORINO

GRATUÏTAT

Recolzem els cossiers per a conseguir unes

festes nostres de veres.

ies de la portada d'aquest programa els nostres

cossiers, els nostres vells cossiers -Mestre Llorenç Batle, En Joan Sord,
Mestre Joan Tiu, En Ponç, En Paloni, En Maiolí- ens saluden i
ens conviden a la festa. Com ho feran ben aviat els cossiers d'avui
quan acompanyats de xeremies, tamborino i fabiol passin a convidar
tota la gent, gent gran i menuda

I fixau-vos que no són les autoritats, no és l'Ajuntament
qui fa la invitació La convidada surt del poble -representat pels
nostres cossiers- i va dirigida a tot el poble. Les autoritats són uns
convidats més a participar de la festa.

Que la nostra resposta siguin uns dies d'alegria i germanor,
uns dies d'autèntica festa popular.

La Comissió de Cultura de l'Ajuntament vol agrair l'ajuda
de tots quants han contribuït a organitzar aquestes festes de Sant
Jaume i molt especialment la de les següents Entitats que acudiren
a la crida que férem i han col·laborat amb entusiasme.

Associació de Pares d'alumnes
Banda de música
Club Deportiu Algaida
Club Deportiu Ses Maioles
Club de Jovent «Sa Ximbomba»
Comissió de joves «Pro Campament»
Comissió del Teatre Parroquial
Delegació d'Obra Cultural Balear
Penya ciclista «Cuatro Vientos»
Societat Colombòfila d'Algaida
Societat de Caçadors d'Algaida ^ _



Pre festes dissabte, dia 21
a les 11 Verbena amb els conjunts

GEMINIS y PUNCH
Preus populars

diumenge, dia 22
a les 8'30, Gran Tirada al Plaí, per escope-

ters locals a s'era d'es Porrassar.

Organitza la Societat de Caçadors,

a les 18'30, Partit de Futbol

Ses Maíoles - Amigos Ideal
a les 22, Teatre per a petits i grans.

El Grup de teatre CUCORBA presenta

«EL DIMONI CUCARELL»

DISSABTE 21

GRAN VERBENA

GEMINIS y PUNCH
el millor conjunt en directe rok al viu

El mateix vespre, Elecció de

MISS i MISTER ALGAIDA

dimarts, dia 24

a les 7'30 d es capvespre:

passejada de sa banda de Música pels voltants
de la plaça, amb els capgrossos i d'altres des-
fresses

a les 8'30 de s'horabaixa:

Sortida dels Cossiers que començaran la festa
fent el quadrat i convidant iot el poble a par-

licipar-hi.

a les 22, REVETLA DE SANT JAUME

Repertori de lo Banda de Música

d'Algaida i Rodelles i coets.

a les 22'30, Verbena

MARGE & CHEMA

BRIOS Çrup ' 68
NOTA: A les 7 de s'horabaixa s'inaugurarà ai iocai de i'obra Cultural

l'exposició d'en Victor Andreu



dimarts, dia 2^, a les 10'30 del vespre

Interprets musicals
de

«Nunca en hnras de clase»

amb el gran èxit

«Ganador»

GRANDIOSA VER

Amb els Formidables

i els magnífics conjunts

BRIOS i Çruf)



dimecres, dia 25

a les 10, Alborada pels Xeremiers de Pina.

a les 11, Ofici Solemne.
Els cossiers ballaran l'Oferta,

i a les 12 ball dels cossiers pel poble i amollado de coloms,

a les 18'30 gran partit de futbol

ALGAIDA - ESPAÑA
^

a les 22'30, per subvencionar els campaments
dels al·lots

Vetlada musical

Al dematí s'inauguraran les exposicións de fotografia d'en Joan

Balaguer a l'ajuntament i la d'en Joan Juan cPoloni) al local de la
tercera edat, a la Rectoria. I al local del club «Sa Ximbomba» a les 12'30

entrega dels premis del torneig d'escacs i de ping-pong,

Jòia de Sant *}aume

A les 10'30 del vespre

en el Recinte Escolar

5- Vetlada

Musical 79
Musico, bolls i conçons

protogonitzodes per ¡oves i oí.lots olgoidins.

Els beneficis d'aquesta vetlada, servirán

per organitzar els pròxims campaments d'estiu
que aquest any es faran al Port des Canonge.



dijous, dia 26

a les 10'30 del matí.

Corregudes a peu, sacs, olles, ¡oies i tombé pessetes
en metàlic, donades per D. Guillem Pou Vonrell
(Construcciones Bmé. Ramón) que es repartirán a

grapades a tots els participants, (el primer que

arribi en tendra més grapades).

a les 15'30 de s'horabaixa

CARRERES CICLISTES
per aficionats, jovenils, cadetes, infantils i alevins
per dins el circuit d'Algaida.

a les 22, a sa Plaça

actuarà

AIRES SOLLERICS
grup de cant i balls mallorquins, acreditats i pre¬

miats per tot Europa.

Per acabar la festa, Gran

TRACA FINAL

CICLISME
TROFEUS

General Individual: Ajuntament d'Albaida
General Juvenils : Vins Amengual

Cadetes : Sa Portassa

Infantils : La Catalana
Alevins : La Catalana

■c^Bcasa

CLASIFICACIO

General Individual General Ind. Juvenils
1." 6.000 pts de Andrés Oliver 1.- 2.500 pts. de Hnos. Oliver
2.- 5.000 » » Construe. Torrens 2 - 2,000 :» » Talleres Salas

' 1 O O o » Jordi Llaneras 3 - 1.000 » > Pep Noguera
4.- 3.000 » » Aficionats 4.- 900 » » La Catalana

5.- 2.000 » » Pedro Oliver, SEAT 5.- 700 » » Vins Amengual
6.- 1.000 » » Biel Salas 6.- 500 » » Andres Oliver
7.- 900 » » Ses Malaies

8.- 700 » » Ses Malaies

9.- 500 » » Ses Malaies

10.- 400 » » Ses Malaies

Cadetes
13.000 pts. de Ses Canyes
2.- 2.000

3 - 1.000

4.- 900

5.- 700

6.- 500

Peluquería Paco
Ferreria Can Trinxat

Pep Noguera
Miquel BIblIonI
La Catalana



"la Caixa"
també h!vol ser present
amb la seva felicitació

QAIXA D€ P€NSíONS

"laCaixa"
MOOmHA - LLUCHHAYO*


