
30 Diumence
19.00 h. Anada al teatre: Els 3 Parquets.

Festival Tot i Molt. Al teatre Municipal de Pal¬
ma. Preu : 9,00 € per persona. Obra dirigida
a infants de 2 a 12 anys. Els infants han d'anar
acompanyats d'un adult. Autocar a càrrec de
l'Ajuntament d'Algaida. Inscripcions: Oficines
municipals de la Casa de la Vila abans de di¬
marts dia 25 de gener. Concentració a la Pla¬
ça a les 17.30 partida a les 17.45 h.
Activitat organitzada per l'Ajuntament d'Algaida
amb la col·laboració de Mallorca So i l'Associació
de Pares i Mares del col·legi públic Pare B. Pou.
Programes a part.

• • •

Amb motiu de les festes de Sant Honorat,
l'Agrupació Fotogràfica d'Algaida ha renovat
la mostra de fotografies que s'exposa al ca¬
sal Pere Capellà. Pàgina web de l'Agrupació
amb un nou format: www.afalgaida.cat.

RANDA. SANT HONORAT

22 DissaBTe
20.30 h. Foguerons, torrada i vi per a tot el

poble. A la plaça de l'hort de Son Romeguera.
L'Ajuntament d'Algaida servirà llonganissa, bo-
tifarró i ventresca. El preu de la ració serà de
2,00 €. La recaptació es destinarà a l'agerma¬
nament del poble d'Algaida amb el municipi de
Ciudad Antigua a Nicaragua.

a • •

Canvi de parada del bus: Els dies i horaris
que detallem a continuació la parada de l'au¬
tobús de línia serà al carrer de sa Tanqueta, a
l'alçada dels números 36-38:

Dissabte, 15 de gener: A partir de les
07.00 h fins al final.

Diumenge, 16 de gener: De les 07.00 fins
a les 13.00 h.

PINA. SANT ANTONI

16 Diumence
20.00 h. Foguerons, torrada i vi per a tot¬

hom. Festa amb les ximbombes i les xeremi-
es. Al carrer de sa Font.

L'Ajuntament d'Algaida servirà llonganissa, bo-
tifarró i ventresca. El preu de la ració serà de
2,00 €. La recaptació es destinarà a l'agerma¬
nament del poble d'Algaida amb el municipi de
Ciudad Antigua a Nicaragua .

17 DiLLuns. SanrAnroni
16.00 h. Beneïdes i carrosses. A sa Plaça,

davant l'església.

17.00 h. Missa en honor a Sant Antoni.

Mesures de seguretat del correfoc: portar roba
vella I no inflamable, millor si és de cotó, amb mà¬
nigues i calçons llargs deixant la menor part possi¬
ble del cos descobert.

S'aconsella portar mocador al cap o capell de cotó
i sabates esportives amb calcetins. Es pot ballar
amb els dimonis baix el foc, però no aferra-s'hl ni
estirar-los.

Els vidres de les ulleres es poden fer malbé amb
les espires.
EL PÚBLIC QUE PARTICIPA AL CORREFOC ÉS EL PRI¬
MER I ÚNIC RESPONSABLE DELS ACCIDENTS QUE
PUGUIN SUCCEIR EN CAS DE NO COMPLIR LES RE¬

COMANACIONS I MESURES ASSENYALADES.

Dibuix de la portada; Rafel Perelló 0 I
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Tenc el gust de presentar-vos el
Programa diActes de lesfestes deS'int

Honorat i SantAntoni, amb la voluntat
de commemorar així com pertoca les dia¬
des dels patrons d'hivern d'Algaida, 'Pina
i "panda.
Encetam l'any 2011 amb l'esperança que les

famílies que estan passant per moments difí¬
cils puguin veure una milloria en la seva situ¬
ació social i econòmica. 'Des de l'.H.juntament
volem contribuir, en la mesura de les nostres

possibilitats, afer que aquesta situació es re¬

solgui el més aviatpossible, i repensar quin és
el model de societat en el qual volem viure.
Serà,per tant, un anyper reflexionar ipren¬

dre accions que contribueixin a optimitzar els
recursos familiars i també els recursos muni¬
cipals, amb propostes innovadores, com ara el
programa de foment del reciclatge (ITR) per
estalviar costos d'incineració de residus.

El repte que tenim com a poble serà el de
saber administrar els escassos recursos eco¬

nòmics que disposam per poder seguir pres¬
tant els serveis als ciutadans. Estic segur que
amb la vostra col·laboració i participació ho
farempossible.

Com ja es tradició entre nosaltres, elsfogue-
rons de SantHonorat i Sant ^Antoni seran un
símbol de festa i solidaritat, un símbol exem-
pliflcador de la voluntat del nostrepoble.

'Desitjam que tengueu un venturós 20iiple
de salut i prosperitat.

SMolts d'anys!
Tráncese SMiralles JMascaró
'Batle

FESíTEof DJb,

gTAMGT HOUeRAcT
I oTAMíT

An¬

dreu Tro¬

bat a partir de
dia 10 de gener.

18.30 h. Cercaviles amb

ALGAIDA. SÂNT HONORAT

13 D5J0US

DElf) 13 9tlD 30 EE GENER» EE 2011 la Banda de Música d'Al¬
gaida acompanyats de cap-
grossos.

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

20.00 h. Torrada I vi per a tothom. Sonada de
xeremiers. A Plaça.
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 Nica¬
ragua. Podeu passar a recollir els tiquets a la Casa
de la Vila a partir del dilluns dia 10 de gener.

21.30 h. Ball de bot
amb el grup Carum-
bau. A Plaça.

23.00 h. Correfoc a

càrrec del Ball de Di¬

monis d'Aloró. A Plaça.

16 Diumence.

SaiiT HononaT
11.00 h. Missa de festa, cantada per l'Or-

feó de Costellitx. Predicarà el Mn. Antoni Riu-
tort. Els Dossiers ballaran l'Oferta. A la sor¬

tida de missa, davant l'església, danses dels
Cossiers.

En acabar el ball dels Cossiers hi haurà re¬

fresc per a tothom a davant la Casa de la
Vila.

17.00 h. Contacontes. Teatre d'ombres xine¬
ses: Font de vida a càrrec de la Fundació Kairós.

Organitzat per la Biblioteca Municipal d'Algai¬
da amb el patrocini del Centre Coordinador de
Biblioteques del Consell de Mallorca. Adreçat a
infants a partir de 3 anys. Durada: 60 minuts.
Es prega puntualitat. Per les característiques de
l'espectacle (la sala ha d'estar completament
obscura), no es permetrà l'entrada una vega¬
da s'hagi iniciat la representació. Al auditori del
Casal Pere Capellà.

14 DivenDRes
20.30 h. Pregó de festes a càrrec de Miquel

Juan Oliver. 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.

titoieta.cat).

15 Dissaere
10.00 h. Jornades de psicomotricitat amb dife¬

rents circuits i activitats per a nins i nines de 3 a 6
anys. Activitat organitzada pel Consell de Mallor¬
ca amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida.
Al pavelló Andreu Trobat. Inscripcions al pavelló

17.00
h. Cinema

infantil. Pro¬

jecció de la pel¬
licula Toy Story 3,
dirigida per Lee Un-
krich (EUA, 2010). Dura¬
da aproximada: 98'. Per a
tots els públics. Acte organit¬
zat pel Casal dels Joves. A l'au¬
ditori del casal Pere Capellà.

18.00 h. Projecció de l'audiovisual
d'imatges de l'escultor Carlos Valverde
amb la música de Joan Valent amb mo¬

tiu del nomenament per part del Go¬
vern de les Illes Balears del músic al-

^gaidí com a Artista
de l'any 2011. A la
placeta de l'esglé¬
sia. Acte patroci¬

nat pel Govern de
les Illes Balears amb la

col·laboració de l'Ajunta¬
ment d'Algaida.

Govern de les Illes Balears
Conselleria d'Educació i Cultura
Direcció General de Cultura

23 Diumence
11.30 h. Missa a l'ermita de

sant Honorat.


