
• A les 16.30 h. Reunió informativa per pre¬

parar ia Festa den Camestortes. Convidam a
totes les persones que estiguin Interessades
en participar i organitzar la representació del
judici den Camestortes, inclosa dins dels actes
dels Darrers Dies 2009. Al casal Pere Capellà.

• A les 17.00 h. Partit de voieiboi de la lliga
FEV Nacional Femení entre CV Algaida - CV Es¬
plugues (Barcelona). Al pavelló Andreu Trobat.

• A les 19.00 h. Partit de voieiboi de la lliga de
la categoria la Balear Masculí entre Inetso Al¬
gaida - CV Pòrtol. Al pavelló Andreu Trobat.

• A les 20.30 h. Anem a cantar i baiiar tots
junts amb ei Singstar Piay Station 2 per a ma¬

jors de 30 anys. Primer soparem tots plegats.
Cada participant ha de dur un plat dolç o sa¬
lat. L'Ajuntament convidarà al beure. Obert a
tothom. Inscripcions a les oficines municipals
de la Casa de la Vila fins divendres dia 23 de
gener. A l'auditori del casal Pere Capellà. Or¬
ganitzat per l'Ajuntament d'Algaida.

Divendres, 16 de gener
• A les 20.00 h. Foguerons, torrada i vi per
a tothom. Festa amb les ximbombes i les xe-
remies. A la Plaça.

L'Ajuntament d'Algaida servirà llonganis¬
sa, botifarró i ventresca. El preu de la ració
serà d'i,oo €. La recaptació es destinarà al
Projecte d'agermanament del poble d'Algai¬
da amb el municipi de Ciudad Antigua (Ni¬
caragua). Amb la col·laboració d'Algaida So¬
lidari.

Dissabte, 17 de gener.
Sant Antoni
• A les 16.00 h. Beneïdes i carrosses. A sa

Plaça, davant l'església.

• A les 19.00 h. Missa en honor a sant Antoni.

Dissabte, 17 de gener
• A les 20.30 h. Foguerons, torrada i vi per
a tot ei pobie. A la plaça de l'hort de Son Ro-
meguera.

• L'Ajuntament d'Algaida servirà llonganissa,
botifarró i ventresca. El preu de la ració serà
d'1,00 €. La recaptació es destinarà al Projec¬
te d'agermanament del poble d'Algaida amb el
municipi de Ciudad Antigua (Nicaragua). Amb
la col·laboració d'Algaida Solidari.

INFORMACIONS IMPORTANTS
• Recollida de fems: Dijous, 15 de gener, la
recollida selectiva de paper 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 de Sant Honorat 2009,
els dies i horaris que detallam a continuació la
parada de l'autobús de línia serà al carrer de sa

Tanqueta, a l'alçada dels números 36-38:
Dijous, 15 de gener: A partir de les 14.00
hores fins al final.

Divendres, 16 de gener: De les 07.00 ho¬
res fins a les 12.00 hores.

• ANUNCI: Al llarg del mes de febrer rebreu al
vostre domicili la Guia Nouvingut. Guia de ser¬
veis per a la ciutadania del municipi d'Algaida,
que ha editat l'Ajuntament d'Algaida amb la col-
laboració de Mallorca Rural - Iniciativa comu¬

nitària Leader +. Aquesta publicació s'estructu¬
ra en dues parts: una primera que mostra d'una
manera breu tota una sèrie d'informacions so¬

bre la història, la cultura i el paisatge d'Algaida,
Pina i Randa, i una segona que recull els serveis
que podem fer servir tots els ciutadans. La Guia
s'ha editat en català, espanyol i anglès.

Dibuix de la portada: Margalida Capellà Trobat
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PRESENTACIÓ DEL BAILE
1 Totjust encetat el nou any, els pobles d'Algaida,

Pina i Randa es tomen a preparar per celebrar sant
Honorat isantAntoni.

Des de l'Ajuntament d'Algaida, amb la col-
laboració d'entitats i col·lectius del municipi, hem
preparat aquest programa d'actes amb la volun¬
tat de commemorar així com pertoca la diada del
patró d'hivern d'Algaida i Randa, i la de sant An¬
toni a Pina.

L'any 2009, amb la Iniciativa de l'Ajuntament
i amb la implicació i complicitat de tots els veïns
i veïnes del Municipi, volem confirmar el Projecte
d'agermanament entre el nostre Municipi I el de
CiudadAntigua, de la província de Nueva Segovia
a Nicaragua. Per aquest motiu, els donatius que
realitzarem amb la compra del tiquet de les tor¬
rades, una part anirà destinada a aquestprojecte
solidari que volem impulsar.

I com és costum des de fa una sèrie d'anys, els
foguerons seran una cruïlla entre la festa i la so¬
lidaritat de tots nosaltres, una cruïlla que possi¬
bilitarà que persones necessitades puguin trobar
oportunitatspermillorar el seu present ipoder op¬
tara un millorfutur.

Finalment, I en nom de tota la Corporació Mu¬
nicipal, vull aprofitar l'ocasió per desitjar-vos a
tots un venturós 200g.

Molts d'anysl

FrancescMiralles Mascaró
Batle d'Algaida

Amb motiu de les festes de Sant Honorat,
l'Agrupació Fotogràfica d'Algaida ha renovat i ac¬
tualitzat la mostra de fotografies que s'exposa
al Casal Pere Capellà. Pàgina web de l'Agrupació:
htpp://www.afalgaida, org.
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• A les 10.30 h. Diada Recklam tots amb jocs I
activitats per a nins i nines de 4 a 12 anys. Al camp
municipal de futbol es Porrassar. Organitzat per
l'Ajuntament d'Algaida i Mallorca Recicla. Patroci¬
nat pel Departament de Medi Ambient del Consell
de Mallorca, Tirme S.A. i la Fundació Deixalles.

De les 11.00 a les 13.00 h. Programa especi¬
al de sant Honorat i sant Antoni de Titoíeta Rà¬

dio (108.0 FM) i a través d'Internet a http://www.
titoieta.cat.

• A les 16.00 h. Partit de futbol de la categoria
cadet entre el CE Algaida - CD Consell. Al camp
municipal de futbol es Porrassar.

• A les 18.00 h. Partit de voleibol lliga FEV Naci¬
onal Femení entre CV Algaida - CV Algar Surme-
nor (Múrcia). Al pavelló Andreu Trobat.

• A les ig.30 h. Inauguració de l'exposició Ar¬
tistes d'Algaida, Pina i Randa per a l'agermana¬
ment amb CiudadAntigua. Organitzat per l'Ajun¬
tament d'Algaida amb la col·laboració dels artis¬
tes del municipi que han donat les seves obres.
Els beneficis de la venda de les obres anirà desti¬

nat al Projecte d'agermanament d'Algaida amb el
municipi de Ciudad Antigua a Nicaragua. Al casal
Pere Capellà.

La mostra romandrà oberta els dies 11,15,16,
17 i 18 de gener de les 17.00 a les 20.00 h.

• A les 20.30 h. Pregó de festes a càrrec de Joan
Barceló Trobat. A l'auditori del casal Pere Capellà.

Diumenge, 11 de gener
• A les 10.00 h. Excursió Coves i molins de Pina.
Concentració a la Plaça de Pina. En acabar l'excur¬
sió dinarem tots plegats de pa i taleca a la font de
Pina. Farà de guia Bernat Servera. Oberta a tot¬
hom. Organitzat per l'Ajuntament d'Algaida amb
la col·laboració del COF PINA.

• A les 16.00 h. Partit de futbol de la categoria
de la Regional entre el CE Algaida - CD Consell. Al
camp municipal de futbol es Porrassar.

• A les 18.15 h. Partit de futbol de la categoria
Juvenil entre el CE Algaida - UE Petra. Al camp
municipal de futbol es Porrassar.

dé gener
i A 18.30 h. Cercaviles amb la Banda de música

"d'Algaida acompanyats de cap-grossos.

||P A les ig.oo h. Encesa dels foguerons a càrrec
del Ball de Dimonis Infantils d'Alaró. A sa Plaça.

Q A les 20.00 h. Torrada i vi per a tothom. Sona¬
da de xeremiers. A sa Plaça.

L'Ajuntament d'Algaida servirà llonganissa,
botifarró i ventresca. El preu de la ració serà
d'1,00 €. La recaptació es destinarà al projec¬
te d'agermanament del poble d'Algaida amb el
municipi de Ciudad Antigua (Nicaragua). Amb la
col·laboració d'Algaida Solidari.

Podeu passar per la Casa de la Vila a recollir
els tiquets a partir de divendres dia g de gener

A les 21.30 h. Ballada amb el grup Herbes Dol¬
ces. A sa Plaça.

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

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 possible 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 PÚBLIC QUE PARTICIPA AL CORREFOC ÉS
EL PRIMER I ÚNIC RESPONSABLE DELS ACCI¬

DENTS QUE PUGUIN SUCCEIR EN CAS DE NO
COMPLIR LES RECOMANACIONS I MESURES

ASSENYALADES.

DivendresTMtTclQ gener
Sant Honorat «
IA les 11.00 h. Missa de festa, cantada per

l'Orfeó de Casteílitx. Predicarà el Rev. P. Jaume

Puigserver Capellà, rector de l'església de sant
Miquel de Llucmajor, i de les esglésies de la Colò¬
nia de Sant Jordi i de s'Estanyol. Els Cossiers balla-

ran l'Oferta. A la sortida de missa, davant l'esglé¬
sia, danses dels Cossiers.

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

• A les 18.00 h. Cinema Infantil: indiana Jones i
ei Regne de ia Calavera de Cristaii d'Steven Spi¬
elberg (USA, 2008). Per a tots els públics. Durada:
124 minuts. Acte organitzat pel Casal dels Joves
d'Algaida. A l'auditori del casal Pere Capellà.

Dissabte, 17 de gener
• A les 12.00 h. Partit de voleibol de la catego¬
ria Cadet Femení entre el CV Algàlia Algaida - CV
Pòrtol. Al pavelló Andreu Trobat.

• A les 18.00 h. Mostra MÓN. Pintures de Vi¬

cenç Mateu. Presentació a les ig.oo h. La mostra
romandrà oberta fins a les 20.00 h. Organitzada
per l'Associació Cultural d'Algaida - Molí den Xina.
Al molí den Xina.

• ig.30 h. Presentació del conte Ramon Liuii i ia
muntanya màgica de Catalina Salas i Margalida
Gayà. Editat per l'Associació Cultural Puig de Ran¬
da amb la col·laboració de la Conselleria d'Educa¬
ció i Cultura del Govern de les Illes Balears, l'Insti¬
tut d'Estudis Baleàrics i l'Ajuntament d'Algaida. A
l'auditori del casal Pere Capellà.

Diumenge, 18 de gener
• A les 11.30 h. Missa a l'ermita de sant Honorat.

• A les 17.00 h. Torneig d'escacs de sant Hono¬
rat 2009. Adreçat als jugadors del club i a juga¬
dors locals. Organitzat pel Club d'escacs Dimonis
d'Algaida. Al segon pis del casal Pere Capellà.

• A les 18.00 h. Concert a càrrec de la coral in¬
fantil Onzetretze de les J.J.M.M. de Palma, filial
de la Coral Universitària de la UIB. Dirigit per Pilar
Riera Marí. A l'església d'Algaida. Organitzat per
l'Ajuntament d'Algaida.

Disable, 24 de gener
• A les 12.00 h. Partit de voleibol de la categoria
Cadet Femení entre CV Algàlia Algaida - CV Alaró.
Al pavelló Andreu Trobat.


