
♦ 18.00 h. A sa Plaça, arribada dels Reis
d'Orient acompanyats per la Banda de Músi¬
ca d'Algaida. Després de la salutació a tots els
nins i nines d'Algaida, repartiran els regals.
ATENCIÓ: La recepció d'obsequis tindrà
lloc dimarts dia 5 de gener de les 09.00 a
les 11.30 h a ses Escoles. També es rebran
els de fora vila. Més informació a les Ofici¬
nes Municipals de la Casa de la Vila (Tel.:
971 12 50 76) o a qualsevol membre de l'AM-
PA. Organitzat per l'Ajuntament d'Algai¬
da amb la col·laboració de l'AMPA del col-
legi públic Pare B. Pou. En cas que per cir¬
cumstàncies meteorològiques s'hagués de
suspendre la cavalcada, S.S.M.M. els Reis
d'Orient arribaran a l'església d'Algaida a
les 18.00 hores.

♦ Durant totes les festes. Exposició foto¬
gràfica al casal Pere Capellà organitzada
per l'Agrupació fotogràfica d'Algaida.

PINA
Dij|ouSj_24dedesem^^
♦ 19.00 h. Matines. Celebració de la nit de
Nadal a l'església de Pina.

Díumengejj^7_dedesemJ^^
♦ 17.00 h. Cinema infantil al can Lluís.
Projecció de la pel·lícula Fung Fu Panda (USA,
2008). Durada; 92 minuts. Per a tots els pú¬
blics. Activitat organitzada pel COF Pina i
l'Ajuntament d'Algaida.

♦ 23.45 h. Rebuda de l'any 2010 a sa Plaça.
L'Ajuntament d'Algaida oferirà cava i raïm a
tots els assistents.

Dimarts, 5 dc gener
♦ 18.45 h. Arribada a sa Plaça dels Reis
d'Orient.

♦ 19.00 h. Missa solemne.

♦ 19.45 h. S.S.M.M. els Reis d'Orient repar¬
tiran els regals i juguetes. A sa Plaça.

RANDA
Di|ouSj^4dejdesembr^^
♦ 20.00 h. Matines a la parròquia de Randa.

Dijous, 31 dc desembre
♦ 23.45 h. Rebuda de l'any 2010 a sa plaça
de l'església. L'Ajuntament d'Algaida oferirà
cava i raïm a tots els assistents.

CONCURS DE BETLEMS

L'Ajuntament d'Algaida organitza un
concurs de betiems obert a tothom
d'Aigaida, Pina i Randa. Si hi voleu
participar us podeu inscriure a les
Oficines municipals de ia casa de ia Vila
fins dimecres 23 de desembre.
Ei jurat visitarà els betiems diumenge
dia 27 de desembre a partir de les 10.00
hores del matí. Hi haurà premis per ei
Ir, 2on i 3er classificat i un obsequi per
a cada un dels participants. El lliurament
es farà diumenge dia 3 de gener a ia sala
de plenaris de ia Casa de ia Vila.

INFORMAaÓ RECOLLIDA DE FEMS

Els dimecres 24 i 31 de desembre, com es
costum, la recollida de fems es farà a par¬

tir de les 11.00 hores del matí.
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ALGAIDA
Dissabte, 42 dc desembre
♦ 10.00 h. Partit de futbol de la categoria
benjamí F8 entre el CE Algaida i el Recrea¬
tivo Arenal. Al camp municipal de futbol es
Porrassar.

♦ 11.30 h. Partit de futbol de la categoria
aleví entre el CE Algaida i el CD Esporles. Al
camp municipal de futbol es Porrassar.
♦ 18.00 h. Reunió informativa i preins-
cripcions dels campaments d'estiu 2010
per a infants i per a joves. Places limitades.
Organitzat per l'Esplai Burot. Al saló par¬
roquial.
♦ 20.30 h. Mostra de teatre d'Algaida. Re¬
presentació de l'obra I ara què? a càrrec del
grup Passatemps de Son Sardina. A l'audi¬
tori del casal Pere Capellà. Acte organit¬
zat per Comediants d'Algaida amb la col-
laboració de l'Ajuntament d'Algaida.

Diumengejj3jdejd|e^
♦ 17.00 h. Partit de futbol de la categoria
juvenil entre el CE Algaida i el CD A-Llubí. Al
camp municipal de futbol es Porrassar.

♦ 18.30 h. Encesa dels llums de Nadal amb
l'actuació del Conjunt Vocal de l'Escola mu¬
nicipal de Música d'Algaida. A sa Plaça.

Dimecres, i6 dc desembre
♦ 18.30 h. Taller de dolços i postres de Na¬
dal amb degustació, organitzat per l'Associ¬
ació de la Segona Edat d'Algaida. Inscripci¬
ons al telèfon 630 618 172 (Marga). Places li¬
mitades. El taller es farà al bar de Sa Plaça.

Di|ous^j7jdejd|esem^^
♦ 17.30 h. Contacontes Fum, fum, fum, els
contes de Nadal de Caterina Contacontes. Orga¬
nitzat per la Biblioteca municipal d'Algaida
i patrocinat pel Departament de Cultura i
Patrimoni del Consell Insular de Mallorca.

Especialment dirigit a infants de 4 a 7 anys.
A l'auditori del casal Pere Capellà.

Divendres, i8 de desembre
♦ 19.00 h. Partit de futbol de la categoria
benjamí F7 entre el CE Algaida i el CD Es¬
panya. Al camp municipal de futbol es Por¬
rassar.

Dissabte, 19 de desembre
♦ 11.00 h. Agenda de Nadal a Titoieta Rà¬
dio. Al 108.0 de la FM o a través d'Internet:
www.titoieta.cat.



,,.

♦ 17.00 h. Partit de futbol de la ca¬

tegoria pre-benjamí F8 entre el CE
Algaida i la UD Barracar. Al camp
municipal de futbol es Porrassar.
♦ 16.00 h. Taller de decoració na¬

dalenca per a infants de 5 a 12 anys.
En acabar el taller hi haurà berenar

per a tots els participants. Durada
del taller: 1 hora i 30 minuts. Or¬

ganitzat per l'Esplai Burot. Al saló
parroquial. Inscripció: dissabte dia
12 de desembre a les 18.00 h al saló
parroquial. Preu del taller: 2,00€.
♦ 16.30 h. Taller Dibuixam la nova

camiseta de l'esplai. Dirigit a joves
de 13 a 16 anys. En acabar el taller
hi haurà berenar per a tots els par¬
ticipants. Durada: 1 hora. Organit¬
zat per l'Esplai Burot. Al saló parro¬
quial. Inscripció: dissabte dia 12 de
desembre a les 18.00 h al saló par¬
roquial. Preu del taller: 2,00€.
♦ 18.00 h. Concert de Nadal a càr¬
rec de la Banda de Música d'Algai¬
da i de la Bandajuvenil dirigit pels
mestres Andreu Julià i Joan Antoni
Ballester. Organitzat per l'Associa¬
ció de la Banda de Música d'Algaida
i l'Escola Municipal de Música d'Al¬
gaida. A l'església d'Algaida.
♦ A partir de les 19.00 h. I Degusta¬
ció casolana solidària. A sa Por-
tassa. Organitzada per l'Associa¬
ció Algaida Solidari. La recaptació
es destinarà a un projecte d'edu¬
cació i salut per a infants a Trujillo
(Perú). Per apuntar-se a dur plats
elaborats i informació: Cafè de sa

Plaça i Can Rapinya. Programes a
part.

bol de la categoria in-
fantil entre el CE Algai-
da i el AT San Cayetano.
Al camp municipal de fut-
bol es Porrassar.

♦ 11.30 h. Agenda de Nadal a
Titoieta Ràdio. Al 108.0 de la FM
0 a través d'Internet: www.titoieta.
cat. (Repetició).
♦ 12.00 h. L'Àngelus especial Nadal
a Titoieta Ràdio (108.0 de la FM) i a
Ona Mallorca (98.0 de la FM).
♦ 16.30 h. Partit de futbol de la ca¬

tegoria de 2a regional entre el CE Al¬
gaida i el F. Base Santanyí. Al camp
municipal de futbol es Porrassar.
♦ 18.30 h. Mostra de teatre d'Al¬
gaida. Representació de l'obra Po¬
bres Casats a càrrec del grup de Te¬
atre Comediants d'Algaida. A l'audi¬
tori del casal Pere Capellà. Acte or¬
ganitzat per Comediants d'Algai¬
da amb la col·laboració de l'Ajunta¬
ment d'Algaida.

Dimarts, zz de desembre
♦ 14.30 h. Els patges de S.S.M.M.
els Reis d'Orient visitaran els nins
1 nines del col·legi Pare Bartomeu
Pou i de les Escoletes d'Algaida per
informar-los de la propera arribada
de ses majestats i per fer-los entrega
de les cartes per escriure als Reis.

Diumenge
2o de desembre
♦ 11.30 h. Partit de fut- J

municipals de la Casa de la Vila fins
dilluns dia 21 de desembre de 2009. Pla¬

ces limitades a 50 persones. Organitzat per
l'Ajuntament d'Algaida. Al casal Pere Capellà.

Dimecres, 23 de desembre
♦ 12.00 h. Concert de Nadal dels nins i nines del CP Pare
B. Pou d'Algaida. A l'església. Hi estau tots convidats.

♦ 17.30 h. Tradicional Concert-Audició de Na¬
dal a càrrec dels alumnes de l'Escola municipal
de música d'Algaida. A l'església. Obert a tot-

Or-

ganit-
zat per

l'Ajunta¬
ment d'Al¬
gaida amb
la col·laboració
de l'AMPA del col·legi
Pare B. Pou.

♦ 15.30 h. Els patges de S.S.M.M.
els Reis d'Orient visitaran el Cen¬
tre de Dia d'Algaida per informar-los
de la propera arribada de ses majes¬
tats i per fer-los entrega de les car¬
tes per a escriure als Reis. Organit¬
zat per l'Ajuntament d'Algaida amb
la col·laboració del personal del cen¬
tre de Dia i dels Serveis Socials de la
Mancomunitat del Pla.

♦ 19.00 h. Taller de cuina de Na¬
dal a càrrec de Margalida Fullana
Arrom. Inscripcions a les oficines

De les 19.00 fins a les 20.30 h. BINOMI.
Mostra d'escultures organitzada per
l'Associació Cultural d'Algaida - Molí
den Xina. Al molí den Xina.

Dijous, 24 dedesembre
♦ 20.30 h. Matines. Celebració
de la vigília de Nadal a l'es¬
glésia d'Algaida amb el tra¬
dicional cant de la Sibil·la.

Diumenge,
desembre

27 de

A partir de les 10.00
h. Visita del jurat
del Concurs de
Betlems al do¬
micilis dels

participants.
Programes a
part.

Dimarts, 29 de desembre
♦ 17.00 h. Taller de cuina diverti¬
da per a infants, mares i pares
a càrrec de Margalida Fullana Ar¬
rom i Mercè Ogazón Rivero. Ins¬

cripcions fins dilluns dia 28 de de¬
sembre a les oficines municipals de
la Casa de la Vila. Per a nins i nines
a partir de 3 anys i fins a 12 anys.
Inscripcions limitades a 50 perso¬
nes. Organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida. Al casal Pere Capellà.

Díj[ouSj^i_de¿esembr
♦ 23.45 h. Rebuda de l'any 2010 a
sa placeta de l'Església. L'Ajunta¬
ment d'Algaida oferirà cava i raïm a
tots els assistents.

DívendreSjj|_dejgene^
♦ 17.30 h. Entrega de cartes als
patges reials de S.S.M.M. els Reis
d'Orient. A sa Plaça. Acte organit¬
zat per l'Ajuntament d'Algaida amb
la col·laboració de l'AMPA del col-

legi públic Pare B. Pou. En cas de
mal temps aquest acte tendrá lloc a
l'auditori del casal Pere Capellà.

Díssabtej_2_de^jener___
♦ 17.30 h. Cinema infantil al ca¬

sal Pere Capellà. Projecció de la
pel·lícula Fung Fu Panda (USA, 2008).
Durada: 92 minuts. Per a tots els

públics. Activitat organitzada per
la Biblioteca Municipal.

Diumengej^_de^^
♦ 18.00 h. Lliurament dels premis
del Concurs de Betlems. A la sala de

plenaris de la Casa de la Vila.
♦ 18.30 h. Concert de Nadal a càr¬
rec de l'Orfeó Castellitx. A l'església
d'Algaida.


