
PINA
SANT ANTONI

Dissabte, 16 de gener
Revetla de SantAntoni
• 18.00 h. Taller per als infants per
adornar els foguerons. Organitzat per
COF-Pina. A la Plaça de Pina.

• 20.00 h. Encesa dels foguerons
amb el dimoni Pitxerel·lo i Pitxerel-
la. Cercavila amb la colla de xeremiers.
A la Plaça de Pina.

• 20.30 h. Foguerons, torrada i vi per
a tothom. Festa amb les ximbombes,
les xeremies i glosades. Al carrer Major.

L'Ajuntament d'Algaida servirà llon¬
ganissa, botifarra i ventresca. Ei preu
de la ració serà de 2,00 €. La recap¬
tació es destinarà a l'Agermanament
del poble d'Algaida amb ei municipi
de CiudadAntigua a Nicaragua.

• 22.00 h. Ball obert de Jotes i bole¬
ros al so de les xeremies i el flabiol. El
COF-Pina convidarà a herbes a totes

aquelles persones que s'animin a glo¬
sar. A la Plaça de Pina.

Diumenge, 17 de gener
SantAntoni
• 11.00 h. Festa de ball de bot on

ballaran els infants de Pina. Els nins i
les nines de l'escola d'Algaida munta¬
ran una paradeta a benefici del viatge
d'estudis. A la Plaça de Pina.

• 16.00 h. Beneïdes i carrosses. Hi
haurà premis per a les millors carros¬
ses. A Plaça, davant l'església.

RANDA
HONORAT

Dissabte, 23 de gener
• 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 llonga¬
nissa, botifarró i ventresca. Ei preu de
la ració serà de 2,00 €. La recaptació
es destinarà a l'Agermanament del po¬
ble d'Algaida amb ei municipi de Ciu¬
dad Antigua a Nicaragua.

Amb motiu de les festes de Sant Ho¬

norat, l'Agrupació Fotogràfica d'Algai¬
da ha renovat la mostra de fotografíes
que s'exposa al casal Pere Capellà. Pà¬
gina web de l'agrupació: www.afaigai-
da.cat. Així mateix, durant les festes,
l'AFA editarà un nou punt de llibre de¬
dicat a la commemoració de l'Any Llull.

Divendres dia 15 de gener, la recollida
de fems començarà a les 17.30 h i es
farà des del centre cap als afores.
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Disseny de la il·lustració de la portada i del logotip identificador de l'ANY LLULL al municipi d'Algaida
Pilar Salas Barceló
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ACIO DE LA BATLESSA

que les hem deixat enrere i en-
'pfestes de Nadal i Reis, ja ens
iehrar les de Sant Honorat i

nades de celebració amb les quals
7, a més, un any molt especialper a

jueviv¡jí0f^lgaida. Pina iRanda. El2016 serà el
marc on el nostre municipi tendrá un protagonisme molt
especial amb la celebració de l'Any Llull; unprotagonisme
que hem d'aprofitar tots plegats perquè és una gran opor¬
tunitatperfer conèixer el nostremunicipi, la nostra cultu¬
ra i el nostrepatrimoni i, així, posar en valor i reivindicar
la nostra manera de ser i de viure com a poble.

Per tot això, vullfer esment i vull insistir en elfet que
aquest programa d'actes no seria possible sense la col·la¬
boració d'entitats, associacions i particulars del Muni¬
cipi que, de manera desinteressada, inverteixen la seva
feina i el seu temps en benefici de la ciutadania per com¬
memorar així com pertoca la diada delpatró d'hivern a
Algaida i Randa i la de SantAntoni a Pina.

Amb la intenció que elfoc i fum dels foguerons, les
danses màgiques dels Cossiers, el rebombori dels Dimo¬
nis i elpregó, entre d'altres, ens facinfruir d'aquets dies
de festes patronals, aprofit l'ocasió per desitjar-vos, de
part de tota la CorporacióMunicipal, un venturós 2016
i que aquest nou any que totjust acabam d'encetar sigui
per a tothom un any ben carregat de salut i prosperitat.

Molts d'anys!
Maria Antònia Mulet Vich
BATLESSA D'ALGAIDA

miGAIDA
SANT HONORAT

Dissabte, 9 de gener
• 11.00 h. Programa especial de TItoieta
Ràdio, La ràdio de les bèsties, amb motiu
de les festes de Sant Honorat i Sant Anto¬

ni, al 107.7 de la FM i a través d'Internet a
www.titoieta.cat.

• 20.30 h. Pregó de Festes a càrrec de Mi¬
quel Ballester Oliver. Retransmissió en direc¬
te per TItoieta Ràdio, La ràdio de les bèsties,
(107.7 de la FM i a través d'Internet a www.ti-
toieta.cat). A l'auditori del casal Pere Capellà.

Diumenge, 10 de gener
• 17.00 h. Taller de creps dirigit a joves a
partir de 12 anys. Organitzat pel Casal de Jo¬
ves d'Algaida. Taller gratuït. Inscripcions, fins
dia 8 de gener a: cjalgaida(S)gmail.com al Ca¬
sal dels Joves.

• 17.30 h. Presentació del vídeo Perfor¬
mance sensibilització vers ais Refugiats de
Síria, editat per Maria del Mar Garcia Sas¬
tre. A continuació, taula rodona: Què sa¬
bem de ia crisi dels refugiats? Encara està
d'actualitat? Presentació a càrrec de la pla¬
taforma Mallorca Terra d'Acollida i amb la

participació de Lourdes Carrasco, psicòloga
especialitzada en ajuda humanitària i Drets
Humans i de Christer Sòderberg, fotògraf

i bloguer, de la plataforma Sóller amb els
refugiats. Activitat organitzada per Algai¬
da, Pina i Randa, pobles d'acollida, amb la
col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A
l'auditori del casal Pere Capellà.

Dimarts, 12 de gener
• 17.00 h. Encesa del fogueró del Casal de
Música. A les 18.00 h, torrada i ballada po¬

pular amb l'actuació del grup Roada. Tam¬
bé hi haurà els xeremiers i ximbombades.

Organitzat per l'Escola Municipal de Música
d'Algaida amb col·laboració de l'Ajuntament
d'Algaida, l'Associació de la Banda de Mú¬
sica i l'Orfeó Castellitx. Al carrer d'Anselm
Turmeda.

Divendres, 15 de gener
Revetia de Sant Honorat
• 18.30 h. Cercaviles amb els caparrots i la
Banda de Música d'Algaida

• ig.OO 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 llonganis¬
sa, botifarró i ventresca. Ei preu de la ració
serà de 2,00 €. La recaptació es destinarà a

l'Agermanament del poble d'Algaida amb ei
municipi de CiudadAntigua a Nicaragua.

• 21.30 h. Ball de bot. A Plaça.

• 23.00 h. Correfoc a càrrec del Ball de Di¬
monis d'Alaró. A Plaça.

• 00.00 h. Actuació de S'Arrual Jazz Mort.
Quasi 25 anys de swing, dixieland i versions
originals subtitulades a la vora dels fogue¬
rons de Sant Honorat. Vine a gaudir amb
nosaltres de la nit de la revetia. Acte orga¬
nitzat per l'Ajuntament d'Algaida. A la pla¬
ceta de l'església.

MESURES DE SEGURETAT DEL CORREFOC

S'aconsella que porteu roba vella
i no inflamable, millor si és de cotó,
amb mànigues i calçons llargs dei¬
xant ia menor part possible del cos
descobert. Aixímateix, és convenient
portar un mocador de cotó 0 capell
ai cap i sabates esportives amb cal-
cetins. Es pot ballar amb els dimonis
baix el foc, però no aferra-s'hi ni es-
tirar-ios.

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

EL PÚBLIC QUE PARTICIPA AL COR¬
REFOC ÉS EL PRIMER I ÚNIC RESPON¬
SABLE DELS ACCIDENTS QUE PUGUIN
SUCCEIR EN CAS DE NO COMPLIR LES
RECOMANACIONS I MESURES ASSE¬
NYALADES.

Dissabte, 16 de gener
Sant Hororat
• 11.00 h. Repetició del programa especi¬
al de TItoieta Ràdio, La ràdio de les bèsties,
amb motiu de les festes de Sant Honorat i
Sant Antoni, al 107.7 de la FM i a través d'In¬
ternet a www.titoieta.cat.

• 11.00 h. Missa de festa, cantada per l'Or-
feó de Castellitx. Els Cossiers ballaran l'Ofer¬

ta. A la sortida 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.

• 18.00 h. Concert de Sant Honorat de
l'Orfeó Castellitx: Les músiques de Ramon
Lluli, Mostra de música religiosa i profana
deis segles xiii-xiv i composicions dedica¬
des a Ramon Llull 0 inspirades en ia seva
obra, amb la col·laboració dels Xeremiers
d'Algaida i Biel Majoral. Organitzat per
l'Orfeó Castellitx amb la col·laboració de

l'Ajuntament d'Algaida dins dels actes de
commemoració de l'Any Llull. A l'església.

• ig.OO h. Mostra 'ILM, sís pintures, Se¬
bastià, Agustí i Víctor. Seguidament, a les
19.30 h: Unes parauies. Ramon Lluil: 1. Pre¬
cursor informàtica?, Sebastià Vives Cioqueil;
2. Filòsof, Agustí Puigserver Miralles; 3. Foll
d'amor, Víctor Andreu. Organitzada per l'As¬
sociació Cultural Algaida. Al Molí d'en Xina.

Diumenge, 17 de gener
• 11.30 h. Missa a l'ermita de Sant Honorat.

Divendres, 22 de gener
• 18.30 h. Fogueró a ses Escoles. Festa i
bauxa amb la participació dels Xeremiers
d'Algaida i batucada. Comptarà amb una
paradeta a benefici dels infants de 6è per
al viatge d'estudis. Organitzat per l'AMPA
amb la col·laboració del CEIP Pare B. Pou,
Xeremiers d'Algaida i Ajuntament d'Algai¬
da. A ses Escoles.

• 20.00 h. Presentació del llibre: Ramon Llull:
El viatger de la paraula de Maribel Ripoll Pere¬
lló (Illa Edicions, 2015) a càrrec de Gabriel Bi-
biloni Trobat i Pere Garcia, editor. L'acte serà
retransmès en directe

per Titoieta Ràdio, La
ràdio de les bèsties,
(107.7 de la FM i a tra¬
vés d'Internet a www.

titoieta.cat). Organit¬
zada per l'Ajuntament
d'Algaida dins dels
actes de commemo¬

ració de l'Any Llull.
A l'auditori del casal
Pere Capellà.

Diumenge, 24 de gener
• 11.00 h. Missa al santuari de Cura en com¬

memoració de la Conversió del beat Ramon
Llull. Predicarà Mn. Gabriel Ramis Miquei,
postulador de la causa de canonització de
Ramon Llull. Hi cantarà l'Orfeó Castellitx. Al
santuari de Cura.

• 18.00 h. Concert de les corals de l'Esco¬
la de Música d'Algaida. Acte organitzat per
l'EMMA amb col·laboració de l'Ajuntament
d'Algaida. A l'església.

Dimecres, 27 de gener
• 20.00 h. Conferència sobre els serveis de

suport i ajuda que possibilita l'Associació Es¬
panyola Contra el Càncer (AECC) a tots els
afectats i als seus familiars, informació so¬

bre la creació d'una Junta Local de l'AECC.

Organitzada per l'AECC i la Regidoría d'Afers
Socials de l'Ajuntament d'Algaida. Oberta a
tothom. A l'auditori del casal Pere Capellà.

RAMON LLULL
EL VIATGER DE LA PARAULA

HAfilBa RIPOLL PERELLÓ
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