
Dijous, 17 de gener
A les 18.00 h. Presentació del llibre El círculo de

energía d'Elania Trébol, Primer Premi Cultural
de l'ONCE 2006 a carree de José Ramón Garri¬

do Muñoz, delegat territorial de l'ONCE a Bale¬
ars i Maria de los Ángeles Campos Rodríguez.

Divendres, 18 de gener
A les 22.00 h. XXVII Fumada lenta en pipa Sant
Honorat 2008. Abans, a les 20.00 h, hi haurà so¬

par. Acte organitzat pel Club de Pipers d'Algaida.
A la cafeteria sa Raval. (Programes a part).

Diumenge, 20 de gener
A les 11.30 h. Missa a l'ermita de sant Honorat.

Dissabte, 12 de gener
A les 16.00 h. Taller de
Ximbombades tonades

per als nines. Or-
ganitzat per COF-Pina i
l'Ajuntament d'Algaida.

Dimecres, 16 de gener
A les 20.00 h. Foguerons, torrada i vi per a tot¬
hom. Festa amb les ximbombes i les xeremies.
A sa Plaça.

L'Ajuntament d'Algaida servirà llonganis¬
sa, botifarró i ventresca. El preu de la ració
serà d'l €. La recaptació es destinarà als pro¬
jectes de la Fundació Campaner. Amb la col-
laboració d'Algaida Solidari.

Dijous, 17 de gener, sant Antoni
A les 16.00 h. Beneïdes i carrosses. A sa Plaça,
davant l'església.

RANDA
Dissabte, 19 de gener
A les 19.00 h. Encesa delS foguerons. Al carrer
de sa Font.

A les 20.30 h. Foguerons, torrada i vi per a tot¬
hom. Al carrer de sa Font.

L'Ajuntament d'Algaida servirà llonganis¬
sa, botífarró i ventresca. El preu de la ració
serà d'l €. La recaptació es destinarà als pro¬
jectes de la Fundació Campaner. Amb la col-
laboració d'Algaida Solidari.
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INFORMACIÓ IMPORTANT

Dimarts, dia 15 de gener, la recollida de fems
(rebuig) començarà a les 17.30 hores i es farà

des del centre cap als afores.



Salutació del Bâtie
Passades les festes de Nadal i Rels, I tot just en¬
cetat el nou any, Algaida, Pina I Randa es tornen
revestir de festa per celebrarsantHonorat I sant
Antoni.

L'Ajuntament d'Algaida, juntament amb la col-
laboracló d'entitats I col·lectius del municipi,
hem preparat aquest programa d'actes amb la
voluntat de commemorar així com pertoca la di¬
ada del patró d'hivern d'Algaida i Randa, i la de
santAntoni a Pina. Unes festes que volem que si¬
guin de tots i per a tots: que tothom
tengui el seu lloc al voltant dels fo-
guerons, I tots els veïns i veïnes com-
partiguem amb alegria aquest temps
de festa. Sant
/ també vull aprofitar l'ocasió per de-
sitjar-vos a tots un venturós 2008.
Que en tots els sentits, aquest sigui
un any de prosperitatper a tots.
Molts d'anys!

Francesc Miralles Mascaró

Batle d'Algaida

Dissabte, 12 de gener
Amb motiu de les festes de Sant Honorat,
l'Agrupació Fotogràfica d'Algaida ha reno¬
vat i actualitzat la mostra de fotografies que
s'exposa al casal Pere Capellà. Pàgina web de
l'Agrupació: www.afalgalda.org

Sant Honorat

De les 12.00 a les 13.00 h. Programa especi¬
al de Sant Honorat de Titoieta Ràdio (108.0
FM).

A les 17.00 h. Torneig d'escacs de sant Hono¬
rat 2008, adreçat a jugadors del Club d'Escacs
Algaida i jugadors locals. Organitzat pel Club
d'Escacs d'Algaida. Al segon pis del casal Pere
Capellà.

A les 19.00 h. Sota, cavall I rel. Poesia i gra¬
vat. (Obert de les 19.00 a les 21.00 h). Els

dies 14,15,16 i 17 de gener es po¬
drà visitar l'exposició en horari de
matí de 12.00 a 13.30 h, i horabai¬
xa de 18.00 a 20.00 h. Organitzada

riOrdt l'Associació Cultural d'Algaida •
Molí den Xina. Al molí den Xina.

A les 21.00 h. Pregó de festes a càr¬
rec de Margalida Garcias Simón. A
l'auditori del casal Pere Capellà.

Diumenge, 13 de gener
A les 16.00 h. Taller de Ximbombades i tona¬
des per a nins i nines. Organitzat per l'Ajunta¬
ment d'Algaida. Al Casal dels Joves.

A les 17.00 h. Torneig infantil d'escacs de sant
Honorat 2008. Adreçat a nins i nines fins a 14
anys. Organitzat pel Club d'Escacs d'Algaida.
Al segon pis del casal Pere Capellà.

A les 18.30 h. Concert de l'Orfeó Castellitx. A

l'església d'Algaida.

Dilluns, 14 de gener
A les 20.00 h. Xerrada a càrrec de Manolo Mar¬

co, president del Banc d'Aliments de Balears.
Organitzat per Algaida Solidària. Al casal Pere
Capellà.

Dimarts, 15 de gener
A les 18.30 h. Cercaviles amb la Banda de Mú¬
sica d'Algaida acompanyats dels cap-grossos.

A les 19.00 h. Encesa dels foguerons, a càrrec
del Ball de Dimonis Infantils d'Alaró. A sa Plaça.

A les 20.00 h. Torrada i vi per a tothom. Sona¬
da de xeremiers. A sa Plaça.

L'Ajuntament d'Algaida servirà llonganissa,
botifarró i ventresca. El preu de la ració serà
d'l €. La recaptació es destinarà als projectes
dels Fons Mallorquí de Solidaritat. Amb la col-
laboració d'Algaida Solidari.
Podeu passar a recollir els tiquets a la Casa

de la Vila a partir del dimecres, 9 de gener.

A les 21.30 h. Ballada amb el grup Herbes Dol¬
ces. A sa Plaça.

A les 23.00 h. Correfoc a càrrec del Ball de Di¬

monis d'Alaró. A sa Plaça.

■ S'aconsella portar rnocador al
cop o capell de cotó i sabates es¬
portives amb colcetins. Es pot ballar
amb els dimonis boix el foc, però no
oferrar-s'hii ni estirar-los.

,

■ Els vidres de les ulleres es poden
fer malbé amb les espires.

EL PÚBLIC QUE PARTICIPA AL CORREFOC ÉS EL

PRIMER I ÚNIC RESPONSABLE DELS ACCIDENTS

QUE PUGUIN SUCCEIR EN CAS DE NO COM¬

PLIR LES RECOMANACIONS I MESURES ASSE¬

NYALADES.

Dimecres 16 de gener, sant Ho¬
norat
A les 11.00 h. Missa de festa, cantada per
l'Orfeó de Castellitx. Predicarà Mn. Rafel Mas

Tous, Llicenciat en Teologia, delegat de Pasto¬
ral de Joventut. Els Cossiers ballaran l'Oferta.
A la sortida de missa, davant l'església, dan¬
ses dels Cossiers.

A les 17.00 h. Homenatge als nostres majors
de 80 d'anys. Organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida. A sa Portassa.

A les 18.00 h. Cinema infantil. Projecció de la
pel·lícula Pérez, el ratolí dels teus somnis (Es¬
panya, 2006). Acte organitzat pel Casal dels
Joves d'Algaida. A l'auditori del casal Pere Ca¬
pellà.

MESURES DE SEGURETAT DEL CORREFOC

■ Portar roba vella i no inflamable,
millor si és de cotó, amb mànigues i
calçons llargs deixant, lo menor port
possible del cos descobert.


