
RANDA. SANT HONORAT

211 Dissasre
• 20.30 h. Foguerons, torrada i vi per a tot el po¬
ble. A la plaça de l'hort de Son Romaguera.

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.

Amb motiu de les festes de Sant Honorat, l'Agru¬
pació Fotogràfica d'Algaida ha renovat la mostra
de fotografies que s'exposa al casal Pere Capellà.
Pàgina web de l'Agrupació; www.afalgaida.cat.

INFORMACIONS IMPORTANTS
Canvi de parada del bus: Amb motiu de la cele¬
bració de les Festes de Sant Honorat 2012 els dies
i horaris que detallem a continuació la parada de
l'autobús de línia serà al carrer de sa Tanqueta, a

l'alçada dels números 36-38:

Diumenge, 15 de gener: De de les 07.00 fins al final.
Dilluns, 16 de gener: De les 07.00 fins a les 13.00 h.

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

Ajuntament d'Algaida
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PINA. SANT ANTONI

• 20.00 h. Foguerons, torrada i vi per a tothom. Festa amb les
ximbombes , les xeremies i glossades. Al carrer de sa Font.

L'Ajuntament d'Algaida servirà llonganissa, 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.

17 I DimaRTS. Sanr Anronim
• 16.00 h. Beneïdes i carrosses. A sa Plaça, davant l'església.



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

15 I Diumence

• 18.30 h. Cercaviles amb la
Banda de Música d'Algaida
acompanyats de capgrossos.

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

• 19.00 h. Encesa dels fo
guerons, a càrrec del Ball de Dimo

nis Infantils d'Alaró. A Plaça.

20.00 h. Torrada i vi per a tothom. Sonada de xe
remiers. A Plaça.

L'Ajuntament d'Algaida servirà llonganissa, 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 Nica¬
ragua. Podeu passar a recollir els tiquets per la Casa
de la Vila a partir de dijous dia 12 de gener.

MESURES DE SEGURETAT DEL CORREFOC

• Portar roba vella I no inflamable, millor si és de cotó;
amb mànigues i calçons llargs deixant la menor part pos¬
sible 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'hi ni estirar-los.

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

EL PUBLIC QUE PARTICIPA AL CORREFOC ES EL PRIMER I
ÚNIC RESPONSABLE DELS ACCIDENTS QUE PUGUIN SUC¬
CEIR EN CAS DE NO COMPLIR LES RECOMANACIONS I
MESURES ASSENYALADES.

16 I DiLLuns. SdiiT HonoiiaT_
• 11.00 h. Missa de festa, cantada per l'Orfeó de
Castellitx. Predicarà Mn. Jaume Serra. Els Dossiers

ballaran l'Oferta. A la sortida de missa, davant l'es¬
glésia, danses dels Cossiers.

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

18 I Dimecnes
• 17.00 h. Contacontes amb Nati de Grado. Dirigit
a infants fins a 6 anys. Organitzat per la Biblioteca
Municipal d'Algaida amb el patrocini de la Xarxa de
Biblioteques del Consell de Mallorca. A l'auditori del
casal Pere Capellà. Programes a part.

22 I Diumence
• 11.30 h. Missa a l'ermita de sant Honorat.

25 I Dimecnes
• 17.00 h. Contacontes amb música a càrrec de
la Fundació Kairós. Per a nins i nines amb edats

compreses entre els 3 i els 7 anys. Activitat orga¬
nitzada per la Biblioteca Municipal d'Algaida amb
el patrocini de la Xarxa de Biblioteques del Con¬
sell de Mallorca. A l'auditori del casal Pere Cape¬
llà. Programes a part.

28 I Dissan-'f
• 20.30 h. Presentació del llibre Cuina mallor¬
quina vegetariana, elaborat per Estrella Alba,
Catalina Piris i Maria Antònia Santandreu i edi¬

tat per Documenta Balear. A càrrec de Margali¬
da Ferrer Tous, periodista. Aquest és un llibre de
cuina diferent, amb les receptes mallorquines
de sempre però sense un gram de carn.



SALUTACIÓ DEL BAILE

Quan encara sentim la remor de les fes¬
tes de Nadal, ens preparam per encetar les
festes de sant Honorat I sant Antoni. Un any
més, tenc el gust de presentar-vos el progra¬
ma d'actes que, des de l'Ajuntament I amb la
col·laboració d'entitats I dels veïns I veïnes del

Municipi, hem preparat per celebrar aquestes
festivitats.
Amb la Intenció que el foc I la llum dels fo-

guerons, el rebombori dels dimonis I la màgia
dels Cossiers s'apoderin dels nostres carrers I
places I ens Impregnin d'alegria aquests dies
de festa patronal, vull aprofitar l'ocasió per
desitjar-vos molts d'encerts per aquest nou
any que totJust acabam d'encetar I que, tam¬
bé, ens véngui carregat de salut I prosperitat.

Molts d'anysl
FrancescMiralles Mascaró
Batle

FESTES DE SANT HONORAT i SANT ANTONI
DGL 14 aL 28 De ceneR oe 2012

ALGAIDA. SANT HONORAT

14 I DissaBTe
• 11.00 h. Repetició del programa Esperant Sant Honorat i Sant Antoni a
Titoieta Ràdio (108.0 FM i www.tltoleta.cat) emès dissabte dia 7 de gener.

• 20.30 h. Pregó de festes a càrrec de Titoieta Ràdio amb motiu de la ce¬
lebració del 25è aniversari de l'emissora. A l'auditori del casal Pere Capellà.
Retransmissió en directe al 108.0 FM i a través d'Internet a www.tltoieta.cat.

• 23.30 h. Festa de Titoieta Ràdio Sus 25 anys amb l'actuació estel·lar de la
vedette Rosita Forsale. Al cafè-concert s'Acadèmia d'Algaida.


