
Dimarts, dia 17

A les 15'30 h.-A Ses Escoles, xerrada de Gabriel Janer Manila,
sobre la seva vida i obra, amb els alumnes de 2." etapa del
Col·legi Públic «Pare Pou». .

A les 21 h.-A Ses Escoles, Conferència de Gabriel Janer Manila,
dedicada a tots els majors, sobre: «la importància de
la lecturas.

L'Ajuntament d'Algaida vos desitja MOLTS D'ANYS.
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NOTA: En cas de mal temps els actes programats de ball i refresc espiarien
a «Sa Portassa».

HIMNE A SANT HONORAT, PATRÓ D'ALGAIDA
Tile-hrft» D. Miquel
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A Vos al-çam nos-tro cor, Sant Ho-no-raU gran i no-ble, do-nau an el vos~tro po-ble,

a-que-lle fe que mai mor, do-nau an el vos-tro po-ble, a-que-lle fe que mai mor

Be-ne-iu amb ma a-bun-do-sa. Vos qui sou el seu Pa-tró, la vi-la qu'amb dolç a^mor, vos a--

cla-ma fer-vo-ro-sa, feis-la bo-na i ge-ne-ro-aa dau-nos si con-vé a-nya-des que si-en com a be-sa-des

da-munt nos-tros camps del cel aon de-sit-jam amb an-hel te-nir e-tezwnes mo-ra-des*
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Testes de Sant dionorai 1989
PATRÓ D'ALGAIDA
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Divendres, dia 13 de gener

A les 18 h.- A Ses Escoles, Trobada Comarcal d'Escacs, dins el
programa de Jocs Escolars, organitza el Col legi Públic
«Pare Pou».

Pistes Col·legi Pare Pou
A les 19 h." Handbol; cadete femení:

Algaida - Col·legi Sta· Maria de Palma
A les 20 h^- Handbol, cadete masculí:

Algaida - Col·legi Sta· Maria de Palma
A les 21 h^- Al local de l'Obra Cultural Balear d'Algaida, pre¬

sentació del llibre de Jaume Santandreu: «Descalç al carreró
de les serps»^

A les 21'30 h,- A la Rectoria,^ Conferència a càrrec del Pare Toni
Mulet, T· O. R. sobre; «L'orgue de la Parròquia d'Algaida»,

Dissabte, dia 14

A les 17'30 h. La Banda de Música d'Algaida acompanyada dels
Caps Grossos faran el tradicional passacarrers pel poble.

A les 18 h,-IX® Fumada Lenta en Pipa de Sant"'Honorat, al
Restaurant Ca'l Dimoni. (Programa a part)

A les 19 h,- Inauguració d'exposicions,
A les 21 h,- A «Sa Portassa»:

V Trobada de Glosadors de Mallorca, amb participació de
Glosadors de Menorca i Eivissa (Programa a part)

Diumenge, dia 15

A les 11 h,- Carreres de Joies, a Sa Plaça, per a tothom.
A les 17 h.- II Torneig de Billar Sant Honorat 1989, al local

social Bar Ca n'Esteve. Col·laboren: Bar Ca n'Esteve i la
Caixa de Pensions,

A les 18 h," A l'Església, Concert de Piano i Violí,
(Programes a part)

A les 20'30 h,- Amollada de coets, anunciant el començament
de la Revetla de Sant Honorat,

Fogueró a Sa Plaça i actuació de Sa Banda Calderona.
Ball, ximbombades, xeremies. Vi per a tothom.

Dilluns, dia 16

A les^ll h,-Missa de Festa, predicarà el Pare Pere Fullana, T.O.R.,
els ^Cossiers ballaran l'Oferta i seguidament a la Placeta
de l'Església.
A continuació homenatge a l'escriptor algaidí Gabriel Janer
Manila (Premi Nacional de Literatura Infantil 1988) i segui¬
dament refresc a l'Ajuntament per a tot el poble.

A les 18 h,- A l'Església, Concert, 1.®' Aniversari de «l'Orfeó
Castellitx d'Algaida», interpretant lo millor del seu repertori,
dirigeix: Andreu Julió, (Programes a part).


