
FESTES DE NADAL I REIS
desembre2006-gener2007

alg^;da
Dilluns, 18 de desembre
A les 18.00 hores. Xerrada dins del programa
Consum a ca teva. Campanya informativa de
Nadal sobre compres nadalenques i joguines,
a càrrec d'un funcionari de la Direcció General
de Consum. Organitzada per la Conselleria de
Salut I Consum del Govern de les Illes Balears,
amb col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A
l'auditori del casal Pere Capellà.

Dijous, 21 de desembre
A les 14.30 hores. Els patges de S.S.M.M. els
Rels d'Orient visitaran els nins i nines del

col·legi Pare Bartomeu Pou i de les Esco-
letes d'Algaida per informar-los de la pro¬
pera arribada de ses majestats i per fer-los
entrega de les cartes per a què puguin es¬
criure als Reis.

Divendres, 22 de desembre

A les 21.00 hores. Presentació de la Guia co¬

mercial d'Algaida, Pina i Randa Amb molt
de gust. Editada per l'Ajuntament d'Algaida i
Mallorca Rural, Iniciativa comunitària Leader+.
A l'auditori del casal Pere Capellà.

Dissabte, 23 de desembre
A les 16.00 hores. Manualitats nadalenques
i taller de torró. Activitats organitzades pel
grup d'esplai Burot. Al Saló Parroquial.

Diumenge, 24 de desembre
A les 21.00 hores. Matines. Celebració de la

vigília de Nadal a l'església d'Algaida amb el
tradicional cant de la Sibil·la.

Dissabte, 30 de desembre
A les 17.00 hores. Cinema infantil al casal
Pere Capellà. Projecció de la pel·lícula d'ani¬
mació de Disney-Pixar

Cars

A les 17.30 hores. Tradicional Con
cert-Audició de Nadal a càr¬
rec dels alumnes de l'Escola

Municipal de Música d'Algaida.
A l'església d'Algaida. Hi estau
tots convidats.

Activitat organitzada pel Casal dels Joves
d'Algaida.

Diumenge, 31 de desembre
A les 23.45 hores. Rebuda de l'any 2007 a sa
placeta de l'Església. LAjuntament d'Algaida
oferirà cava i raïm a tots els assistents.

Dilluns, 1 de gener
A les 17.00 hores. A sa Plaça: Animació in¬
fantil a càrrec del grup

Mallorca Festa

A les 18.00 hores. Entrega
de cartes als patges reials
de S.S.M.M. els Reis d'Ori¬
ent. A sa Plaça. En cas de
mal temps aquest acte
tendrá lloc a l'auditori del
casal Pere Capellà.

Divendres, 5 de gener

A les 19.00 hores. A sa Plaça,
arribada dels Reis d'Orient

acompanyats per la Banda
de Música d'Algaida. Des¬
prés de la salutació a tots
els nins i nines d'Algaida,
repartiran els regals.



ATENCIÓ: La recepció
d'obsequis tindrà lloc diven¬
dres dia 5 de gener de les
09.00 a les 12.00 a ses

Escoles. Com a novetat
també es rebran els de fora
vila. Més informació a les
Oficines Municipals de la
Casa de la Vila (Tel.: 971 12
50 76) 0 a qualsevol mem¬
bre de l'AMPA.

En cas que per circumstàn¬
cies meteorològiques s'ha¬
gués de suspendre la ca¬
valcada, S.S.M.M. els Reis
d'Orient arribaran a l'esglé¬
sia d'Algaida a les 19.00
hores.

Dissabte, 6 de gener
Després de la missa de les
19.30 hores, a l'església,
concert de cants tradici¬
onals de missa i nadales
de sempre a càrrec del grup vocal:

SANT PETRUS QUARTET

Diumenge, 7 de gener
A les 18.00 hores. A l'església, concert de Na¬
dales a càrrec de la petita coral d'Algaida

A les 20.00 hores. Missa so¬

lemne.

A les 20.30 hores. S.S.M.M.
els Reis d'Orient repartiran
els regals i juguetes. A sa
Plaça.

Marcant So

pm
Diumenge, 24 de desembre
A les 20.30 hores. Matines. Celebració de la
nit de Nadal a l'església de Pina.

Diumenge, 31 de desembre
A les 23.45 hores. Rebuda de l'any nou a sa
Plaça. LAjuntament d'Algaida oferirà cava i
raïm a tots els assistents.

Divendres, 5 de gener
A les 19.45 hores. Arribada a sa Plaça
dels Reis d'Orient.

Diumenge, 24 de de-
sembre

A les 22.00 hores. Matines a

la parròquia de Randa.

Diumenge, 31 de de-
sembre

A les 23.45 hores. Rebuda de

l'any nou a sa plaça de l'es¬
glésia. L'Ajuntament d'Algaida
oferirà cava i raïm a tots els
assistents.

Amb la col·laboració de lAssoclació Algaida
Solidària, lAssoclació de Mares i Pares del col-
legi pare B. Pou, el Casal dels Joves dAlgaida
i el grup d'esplai Burot.

L'Ajuntament d'Algaida
us desitja u^s bonesfeste^Se Nadal

i un venturós any 2007
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