
■ 21.00 h. Presentació del llibre 30 anys de vins
197912009 a càrrec de Pere Fullana Puigserver, edi¬
tat per Vins Can Majoral amb la col·laboració de
la Conselleria de Agricultura i Pesca del Govern de
les liles Balears, el Departament d'Economia i Tu¬
risme del Consell de Mallorca, l'Institut d'Estudis
Baleàrics i l'Ajuntament d'Algaida. A l'auditori del
casal Pere Capellà.

Dissabte, 30 de gener
■ 17.00 h. Inauguració de les noves dependències
de l'Associació de Persones Majors i del Casal dels
Joves al casal Pere Capellà.
■ 17.00 h. Partit de voleibol de la categoria FEV
nacional femenina entre l'Algaida Voleibol i CAEP
Soria. Al pavelló Andreu Trobat.

PINA
SANTANTONI

Dissabte 16 de gener
■ 20.00 h. Foguerons, torrada i vi per a tothom.
Festa amb les ximbombes i les xeremies. Al carrer
de sa Font.

L'Ajuntament d'Algaida servirà llonganissa, botifar-
ró i ventresca. El preu de la ració serà de 2,00 €.

La recaptació es destinarà a l'agermanament del
poble d'Algaida amb el municipi de Ciudad Antigua
a Nicaragua i al projecte de construcció de la nova
seu del Projecte Home a Balears.

Diumenge, 17 de gener,
santAntoni
■ 10.30 h. Missa en honor a Sant Antoni.

■ 16.00 h. Beneïdes i carrosses. A sa Plaça, davant
l'església.

RANDA
SANT HONORAT

Dissabte, 23 de gener
■ 20.30 h. Foguerons, torrada i vi per a tot el po¬
ble. A la plaça de l'hort de Son Romeguera.

L'Ajuntament d'Algaida servirà llonganissa, botifar-
ró i ventresca. El preu de la ració serà de 2,00 €.
La recaptació es destinarà a l'agermanament del
poble d'Algaida amb el municipi de Ciudad Antigua
a Nicaragua i al projecte de construcció de la nova
seu del Projecte Home a Balears.
■ 23.30 h. Actuació musical del grup Torrat i Bu¬
llit amb la interpretació de cançons tradicionals

i glosses. Acte organitzat per els joves de Randa
amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A
la plaça de l'hort de Son Romeguera.

Diumenge, 24 de gener
■17.00 h. Cinema infantil. Projecció de la pel·lícula
/ceAge 3. L'origen dels dinosaures (USA, 2009). Durada
aprox.: 93'. Per a tots els públics. Acte organitzat pel
Casal dels Joves d'Algaida amb la col·laboració dels
joves de Randa. A l'església de Randa.

INFORMACIÓ IMPORTANT

Recollida de fems: Divendres dia 15 de gener, la recolli¬
da de fems (matèria orgànica) començarà a les 17.30 h i
es farà des del centre cap als afores.

Canvi de parada del bus: Amb motiu de la celebració de
les Festes, els dies i horaris que detallam a contínuació
la parada de l'autobús de línia serà al carrer de sa Tan¬
queta, a l'alçada dels números 36-38:

Divendres, 15 de gener: A partir de les 14.00 h
fins al final.

Dissabte, 16 de gener: De les 7.00 h fins a les
13.00 h.

Ajuntament d'Algaida

Dibuix de la portada: Vicenç Mateu
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ALGAIDA
SANT HONORAT
Dissabte, 9 de gener
■Amb motiu de les festes de Sant Ho¬
norat, l'Agrupació Fotogràfica d'Algaida
ha renovat la mostra de fotografíes que
s'exposa al casal Pere Capellà. Pàgina
web de l'Agrupació amb un nou format:
www.afalgaida.cat
■10.00 h. Torneig d'escacs Social adre¬
çat a jugadors locals I a jugadors del
club. Organitzat per el Club Escacs Di¬
monis d'Algaida. Al segon pis del casal
Pere Capellà.
■10.00 h. Partit de voleibol cadet feme¬
ní entre l'Algaida Voleibol I el CV Monti-
slon. Al pavelló Andreu Trobat.
■ 20.30 h. Pregó de festes a càrrec de
Joana Vanrell Cloquell. A l'auditori del
casal Pere Capellà. Retransmissió en
directe del pregó per TItoieta Ràdio (al
108.0 FM i a través d'Internet a www.

titoleta.cat).

Diumenge, 10 de gener
■12.00 h. Emissió del programa L'Ànge-
lus especial Sant Honorat i Sant Antoni
a TItoieta Ràdio (108.0 FM i www.titoie-
ta.cat) I a Ona Mallorca (98.0 FM).

Dimecres, 13 de gener
■ 18.00 h. Partit de futbol prebenjamí F8
entre el CE Algaida I el CD Cala d'Or. Al
camp municipal de futbol Es Porrassar.

Dijous, 14 de gener
■19.00 h. Conferència: Prevenir el con¬
sum de drogues entre els joves a càrrec de
Bartomeu Català, president del Projecte
Home a Balears. En el transcurs de la
conferència, Bartomeu Català ens ex¬

plicarà el projecte de construcció de la
nova seu del Projecte Home a Balears.
Per aquest motiu, enguany, part de la re¬
captació de les torrades populars anirà
destinada a aquest projecte. Acte orga¬
nitzat per l'Ajuntament d'Algaida amb la
col·laboració del Projecte Home Balears.
A l'auditori del casal Pere Capellà.

Divendres, 15 de gener
■18.30 h. Cercaviles amb la Banda de
Música d'Algaida i els capgrossos.
■19.00 h. Encesa dels foguerons, a càr¬
rec del Ball de Dimonis infantils d'Alaró.
A sa Plaça.

■ 20.00 h. Torrada i vi per a tothom. So¬
nada de xeremlers. A sa Plaça.
L'Ajuntament d'Algaida servirà llonga¬
nissa, botifarró I ventresca. El preu de
la ració serà de 2,00 €. La recaptació es
destinarà a l'Agermanament del poble
d'Algaida amb el municipi de Ciudad
Antigua a Nicaragua i al Projecte de
construcció de la nova seu del Projecte
Home a Balears. Podeu passar a recollir
els tiquets a la Casa de la Vila a partir
del divendres dia 8 de gener.

■ 21.30 h. Ball de bot amb el grup Herbes
Dolces. A sa Plaça.

■23.00 h. Correfoc a càrrec del Ball de
Dimonis d'Alaró. A sa Plaça.

MESURES DE SEGURETAT DEL CORREFOC

• Portar roba vella I no inflamable, mi- ;
llorsl és de cotó, amb mànigues I calçons ;
llargs deixant la menor part possible del -¡
cos descobert. í
• S'aconsellaportarmocador al cap o ca- j
pell de cotó i sabates e^ortives amb cal- ;
cetins. Es pot ballar arrò els dimonis baix \
elfoc, però no aferra-s'hl ni estirar-los. ;

• Els vidres de les ulleres es poden fer ¡
malbé amb les espires. j
EL PÚBLIC QUE PARTICIPA AL CORRE- :

FOC ÉS EL PRIMER I ÚNIC RESPONSABLE ;

DELS ACCIDENTS QUE PUGUIN SUCCEIR :

EN CAS DE NO COMPLIR LES RECOMA- ^
NACIOWSIMESURESASSENYALADES. í

Dissabte, 16 de gener,
sant Honorat
■ 11.00 h. Missa de festa, cantada per
l'Orfeó de Castellitx. Predicarà ei Mn. Jo¬
sep Cerdà Tomàs, Arxipreste del Pla. Els
Cossiers ballaran l'Oferta. A la sortida
de missa, davant l'església, danses dels
Cossiers.

■Ai acabar el ball dels Cossiers hi haurà
refresc per a tothom a davant la Casa
de la Vila.

■17.00 h. Partit de futbol de la categoria
alevfentre el CE Algaida i el CE Felanitx. Al
camp municipal de futbol es Porrassar.
■ 17.30 h. Acte per a la firma de l'Ager¬
manament del municipi d'Algaida amb
el municipi de Ciudad Antigua a Nica¬
ragua, amb la presència del bâtie de
Ciudad Antigua, Sr. Luis Arturo Malrena
Orellana I el batle d'Algalda, Sr. Fran¬
cesc Miralles Mascaró. Hi assistiran les
entitats I els membres que formen part
de la Comissió d'Agermanament. Obert
a tothom. A l'auditori del casal Pere Ca¬

pellà.
■ 18.00 h. Partit de voleibol de la catego¬
ria FEV nacional femení entre l'Algaida
Voleibol i el CV Viladecans. Al pavelló
Andreu Trobat.

■ De les 18.00 a les 20.00 h. FASSER, mos¬
tra de ceràmiques de Catalina Martorell

I VíctorAndreu. Organitzada per l'Asso¬
ciació Cultural Moll d'Algaida-Molí den
Xina. Al molí den Xina.

Diumenge, 17 de gener
■ 11.30 h. Missa a l'ermita de sant Ho¬
norat.

■17.00 h. Cinema infantil. Projecció de
la pel·lícula Ice Age 3- L'origen dels dino¬
saures (USA, 2009). Durada aproximada:
93 minuts. Per a tots els públics. Acte
organitzat pel Casal dels Joves d'Algai¬
da. A l'auditori del casal Pere Capellà.
■A partir de les 16.00 h i fins a les 21.00
h. Xocolatada amb coca. Organitzada
per l'Associació de la Segona Edat d'Al¬
gaida. Oberta a tothom. Inscripcions a
les oficines municipals de la Casa de la
Vila, al supermercat Pròxim I a bar de
Sa Plaça. Preu del tiquet: 2,50 €.

Dimecres, 20 de gener
■ 18.00 h. Partit de futbol de la catego¬
ria F8 entre el CE Algaida i en CD Ma¬
nacor. Al camp municipal de futbol es
Porrassar.

Divendres, 22 de gener
■ 18.00 h. Partit de voleibol de la cate¬

goria infantil femenina entre Algaida
Voleibol i el Sant Josep Obrer. Al pavelló
Andreu Trobat.

■ 20.30 h. Presentació del llibre ElsSonets
del Cola-Cao de Paula Prohens (Edicions
del Molxet Demagog, 2009), a càrrec
d'Albert Herranz, editor. Paula Prohens,
autora, I Miquel Àngel Llauger, prolo¬
guista, llegiran una selecció de sonets.
Al final del acte es servirà una tassa de
Cola-Cao als assistents. A l'auditori del
casal Pere Capellà. Acte organitzat per
la Biblioteca municipal d'Algaida.

Dissabte, 23 de gener
■ 12;00 h. Partit de voleibol cat. juvenil
femenina entre l'Algaida Voleibol i AD
Alaró. Al pavelló Andreu Trobat.
■16.30 h. Reunió informativa per a la pre¬
paració de la festa den Camestortes. Ober¬
ta a tothom. A la Biblioteca municipal.
■17.00 h. Trobada de Bandes Joves amb
la participació de la Banda Juvenil de Es¬
porles, la Banda infantil de Esporles, la
Banda Jove de Llucmajor, la Banda Jove
de Ses Salines i la Banda Jove d'Algaida.
Acte organitzat per l'Escola Municipal
de Música d'Algaida i l'Ajuntament d'Al¬
gaida. A l'església d'Algaida.

Divendres, 29 de gener
■ 18.00 h. Partit de voleibol de la cate¬

goria infantil femenina entre el Algaida
Voleibol i el CV Bunyola. Al pavelló An¬
dreu Trobat.


