
Diumenge, 9 • gener
16.00 h. Partit de futbol de la categoria

Juvenil: CE ALGAIDA-SANT JORDI. Al camp
municipal de futbol es Porrassar.
17.00 h. Torneig d'escacs per a jugadors

locals i Jugadors del Club. Al segon pis de
l'ala dreta del casal Pere Capellà. Organit¬
zat per el Club d'Escacs Dimonis d'Algaida.

Dimecres, 12 •gener
18.00 h. Partit de futbol de la categoria

Prebenjamí: CE ALGAIDA-SANTANYÍ. Al
camp municipal de futbol es Porrassar.

Durant totes les festes, Exposició fotogrà¬
fica al casal Pere Capellà organitzada per
l'Agrupació fotogràfica d'Algaida.

PINA
Divendres, 24 • desembre
19.00 h. Matines. Celebració de la nit de

Nadal a l'església de Pina.

Dilluns, 27 •desembre
17.00 h. Jornades de Wii i Play Stati¬

on. Organitzat per el COP Pina amb la col-
laboració de l'Ajuntament d'Àlgaida. A can
Luís. Obert a tothom.

Divendres, 31 •desembre
23.45 h. Rebuda de l'any 2010 a sa Plaça.

L'Ajuntament d'Algaida oferirà cava i raïm
a tots els assistents.

Dimecres, 5 • gener
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 re¬
partiran els regals i juguetes. A sa Plaça.

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

Divendres, 31 •desembre
23.45 h. Rebuda de l'any 2010 a sa plaça

de l'església. L'Ajuntament d'Algaida oferi¬
rà cava i raïm a tots els assistents.

CONCURS DE BETLEMS
L'Ajuntament d'Algaida organitza un

concurs de betlems obert a tothom

d'Algaida, Pina i Randa. Si hi voleu par¬
ticipar us podeu inscriure a les Oficines
municipals de la casa de la Vila fins di¬
lluns 27 de desembre.

El jurat visitarà els betlems dimarts
dia 28 de desembre a partir de les 17.00
hores del horabaixa. Hi haurà premis per
el Ir, 2on i 3er classificat i un obsequi per
a cada un dels participants. El lliurament
es farà diumenge dia 2 de gener a la sala
de plenaris de la Casa de la Vila.

INFORMACIÓ RECOLLIDA DE FEMS

Els dijous 24 i 31 de desembre, com es cos¬
tum, la recollida de fems es farà a partir

de les 11.00 hores del matí.
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ALGAIDA
Dissabte,18 • desembre
11.00 h. Partit de futbol de la categoria

Benjamín F8: CE ALGAIDA- POLLENÇA ATL.
Al camp municipal de futbol es Porrassar.
11.00 h. Partit de voleibol. Categoria Na¬

cional Senior Femení: ALGAIDA VOLEIBOL-
RGC COVADONGA (Astúries). Al pavelló An¬
dreu Trobat.

12.00 h. Partit de futbol de la categoria
Benjamin F7 entre el CE ALGAIDA-MANA-
CORINS. Al camp municipal de futbol es
Porrassar.

11.30 h. Agenda de Nadal a Titoieta Rà¬
dio. Al 108.0 de la FM o a través d'Internet:
www.titoieta.cat.

16.00 h. Partit de futbol de la categoria
Cadet: CE ALGAIDA-ARTÀ. A es Porrassar.

16.00 h. Partit de voleibol de la

categoria Juvenil Femení entre
ALGAIDA VOLEIBOL-SON FER¬

RER. Al pavelló Andreu
Trobat.

18.00 h. Con¬

cert de Na-

a càrrec de la
Banda de Mú¬

sica d'Algaida i de la Banda Juvenil dirigit
pels mestres AndreuJulià i Joan Antoni Ba¬
llester. Organitzat per l'Associació de la Ban¬
da de Música d'Algaida i l'Escola Municipal
de Música d'Algaida. A l'església d'Algaida.

Diumenge, 19 *desembre
11.30 h. Partit de futbol de la catego¬

ria Infantil: CE ALGAIDA-ATL. CAMP REDÓ
IND. Al camp municipal de futbol es Por¬
rassar.

12.30 h. L'Àngelus especial Nadal a Tito¬
ieta Ràdio 108.0 de la FM i a Ona Mallor¬
ca 98.0 FM.

16.00 h. Partit de futbol de la catego¬
ria Amateur: CE ALGAIDA-SINÈU. Al camp
municipal de futbol es Porrassar.
17.30 h Concert de Nadales a càrrec

del Conjunt Vocal de l'Escola Municipal
de Música d'Algaida. A l'auditori del casal
Pere Capellà.
18.30 h. Encesa dels llums de Nadal

amb l'actuació del Conjunt Vocal de l'Esco¬
lamunicipal de Música d'Algaida. A Plaça.

Dilluns,20 • desembre
19.30 h. Taller de cuina de Nadal a càr¬

rec deMargarita Peña, organitzat l'Ajun¬
tament d'Algaida amb la col·laboració de



Peixateria Peña. Inscripcions a la Casa de la
Vila fins dissabte dia 18 de desembre. Places
limitades. Al casal Pere Capellà.

Dimarts, 21 • desembre
10.30 h. Els patges de S.S.M.M. els Reis

d'Orient visitaran el Centre de

«Dia d'Algaida per informítr-losde la propera arribada de
■

jt- ses majestats i per fer-
los entrega de les cartes
per a escriure als Reis.
Organitzat per l'AJun-

y tament dAlgaida amb
la col·laboració del
personal del centre
de Dia i dels Serveis
Socials de la Manco¬
munitat del Pla.

4.
^ 11.00 h. Els patges de

S.S.M.M. els Reis d'Orient
visitaran els nins i nines del

col·legi Pare Bartomeu Pou i
de les Escoletes d'Algaida per

informar-los de la propera arribada de ses
majestats i per fer-los entrega de les cartes
per escriure als Reis. Organitzat per l'Ajun¬
tament d'Algaida amb la col·laboració de
l'AMPA del col·legi Pare B. Pou.

Dimecres, 22 • desembre
18.00 h. Contacontes a càrrec Voramar

Teatre. Organitzat per la Biblioteca Muni¬
cipal d'Algaida amb el patrocini del Cen¬
tre Coordinador de Biblioteques del Con¬
sell de Mallorca. Adreçats a infants de 4 a
10 anys. Durada: 45 minuts. Al auditori del
casal Pere Capellà.
20.00 h. Conferència: El Cant de la Sibil-

la, Patrimoni Cultural Immaterial de la Huma¬
nitat de la UNESCO a càrrec del musicòleg
Francesc Vicens. Interpretació del cant
de la Sibil·la a càrrec de Maria Rafael. Or¬

ganitzat per l'Escola Municipal de Música
d'Algaida. Obert a tothom. A l'auditori del
casal Pere Capellà.

Difous, 23 • desembre
11.00 h. Concert de Nadal dels alumnes de

Primària del CP Pare B. Pou d'Algaida. A l'es¬
glésia. Hi estau tots convidats.
12.30 h Concert de Nadal dels alumnes

d'Educació Infantil del CP Pare B. Pou d'Algai¬
da. A l'església. Hi estau tots convidats.
17.30 h. Concert-Audició de Nadal a càrrec

dels alumnes de l'Escolamunicipal de música
d'Algaida. A l'església. Obert a tothom.

Divendres, 24 • 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,25 • desembre
11.30 h. Redifusió: Agenda de Nadal a Tito-

ieta Ràdio. Al 108.0 de la EM o a través d'In¬
ternet a www.titoieta.cat.

12.00 h. Redifusió: L'Ângelus especial Na¬
dal a Titoieta Ràdio 108.0 de la FM i a Ona
Mallorca 98.0 FM.

Dilluns, 27* desembre
18.00 h. Taüer de collars
i olyectes de feltre. A
partir de 10 anys. Al
Casal delsJoves.

Dimarts, 28*
desembre
A partir de les

17.00 h. Visita del
jurat del Concurs
de Betlems al do¬
micilis dels partici¬
pants.

Dimecres 29*
desembre

De les 18.00 fins a les 19.30 h. Introduc¬
ció al Hip Hop. Al Casal dels Joves.

Divendres, 31 •desembre
23.45 h. Rebuda de l'any 2011 a sa placeta

de l'Església. L'Ajuntament d'Algaida oferi¬
rà cava i raïm a tots els assistents.

Dissabte, i •gener
11.30 h. Redifusió: Agenda de Nadal a Ti¬

toieta Ràdio. Al 108.0 de la FM o a través
d'Internet awww.titoieta.cat.

17.30 h. Entrega de cartes als patges re¬
ials de S.S.M.M. els Reis d'Orient. A sa Pla¬
ça. Acte organitzat per l'Ajuntament d'Algai¬
da amb la col·laboració de l'AMPA del CP are

B. Pou. En cas de mal temps aquest acte ten¬
drá lloc a l'auditori del casal Pere Capellà.

Diumenge, 2 • gener
18.00 h. Lliurament dels premis del Con¬

curs de Betlems. A la sala de plenaris de la
Casa de la Vila.

18.30 h. Concert de Nadal a càrrec de l'Or¬
feó Castellitx. A l'església d'Algaida.

Dimarts, 4 •gener
17.00 h. Taller de cuina di¬
vertida per a infants,
mares i pares a càrrec
de Margalida Fulla-
na Arrom i Ana Ruiz
Gómez. Inscripcions
fins dilluns dia 3 de

gener a les oficines
municipals de la
Casa de la Vila. Per
a nins i nines de 3

fins a 12 anys. Ins¬
cripcions limitades

a 40 persones. Orga¬
nitzat per l'Ajunta¬

ment d'Algaida. Al casal
Pere Capellà.

Dimecres, 5 • gener
18.00 h. A sa Plaça, arribada dels Reis

d'Orient acompanyats per la Banda de Músi¬

Ara ve Nadal,
menjarem torrons
i amb unaguitarra
cantarem cançons

ca d'Algaida. Després de
la salutació a tots els
nins i nines d'Algai¬
da, repartiran els
regals.
ATENCIÓ: La re¬

cepció d'obsequis
tindrà llocdimecres
dia 5 de gener de les
09.00 a les 11.30 h
al Pavelló Andreu
Trobat (entrada per
el carrer Tanqueta).
També es rebran els de
fora vila. Més informació a les
Oficines Municipals de la Casa de la Vila
.(Tel.: 971 12 50 76) o a qualsevol membre de
l'AMPA. Organitzat per l'Ajuntament d'Algai¬
da amb la col·laboració de l'AMPA del CP Pare
B. Pou. En cas que per circumstàncies mete¬
orològiques s'hagués de suspendre la caval¬
cada, S.S.M.M. els Reis d'Orient arribaran a

l'església d'Algaida a les 18.00 h.

Divendres,7 • gener
18.00 Partit de voleibol. Categoria Cadet

Femení: ALGAIDA V.-RAEAL VELL. Al pave¬
lló Andreu Trobat.

Dissabte,8 •gener
10.30 hores. Taller Ambiental per a in¬

fants amb plàstics i envasos d'un sòl ús.
Reutilítzant els envasos, s'elaboraran titelles
per a representar una petita obra de teatre.
Adreçat a infants entre 5 i 12 anys. Els infants
podran dur envasos com ara botelles de plàs¬
tic fins a 2 litres, taps, tassons, pots de iogurt
i bosses de qualsevol forma i color. Activitat
organitzada per la Conselleria de Medi Ambi¬
ent i Mobilitat amb la col·laboració de GRAM

i de l'Ajuntament d'Algaida. A Plaça. Si fa mal
temps, el taller es realitzarà a la Sala Poliva¬
lent (entrada vora la Cooperativa).
11.30 h. Partit de futbol de la categoria

Aleví: CE ALGAIDA-SANTA CATALINA. Al
camp municipal de futbol es Porrassar.


