
Pina
DISSABTE, 13 DE DESEMBRE
• A les 16.00 h. Taller d'elaboració de torró.
Activitat organitzada pel COF Pina i l'Ajunta¬
ment d'Algaida. A can Lluís.

DIMECRES. 24DE DESEMBRE
• A les 19.00 h. Matines. Celebració de la nit
de Nadal a l'església de Pina.

DIVENDRES. 2B DE DESEMBRE
• A les 18.00 h . Cinema infantil a can Lluís.

Projecció de Ratatouille (Disney-Pixar, 2007,
107 min). Per a tots els públics. Ho organitza pel
COF Pina i la Biblioteca municipal d'Algaida.

DISSABTE, 27 DE DESEMBRE
• Horabaixa de jocs amb la PlayStation 2:
Joc de futbol FIFA 09 i Anem a cantar amb

Singstar. A les 16.00 h per a menors de 16
anys i a les 18.00 h per a majors de 16 anys.
Organitzat pel COF Pina i el Casal dels Joves
d'Algaida. A can Lluís.

DIMECRES. 31 DE DESEMBRE
• A les 23.45 h. Rebuda de l'any nou a sa Pla¬
ça. L'Ajuntament d'Algaida oferirà cava i raïm
a tots els assistents.

DILLUNS, 5 DE GENER
• A les 18.45 h. Arribada a sa Plaça dels
Reis d'Orient.

• A les 19.00 h. Missa solemne.

• A les 19.50 h. S.S.M.M. els Reis d'Orient

repartiran els regals i juguetes. A sa Plaça.

Randa
DIMECRES, 24 DE DESEMBRE
• A les 20.00 h. Matines a la parròquia de Randa.

DIMECRES, 31 DE DESEMBRE
• A les 23.45 h. Rebuda de l'any nou a sa pla¬
ça de l'església. L'Ajuntament d'Algaida oferi¬
rà cava i raïm a tots els assistents.

CONCURS DE BETLEMS

L'Ajuntament d'Algaida organitza un Con¬
curs de betlems obert a tothom d'Algaida,
Pina i Randa. Si hi voleu participar us podeu
inscriure a les Oficines municipals de la Casa
de la Vila i a la Biblioteca municipal fins di¬
marts dia 23 de desembre.

Ei jurat visitarà els betlems diumenge dia
28 de desembre a partir de les 10.00 h del
mati. Hi haurà premis per ais tres primers
classificats i un obsequi per a cada un dels
participants. Ei lliurament es farà diumenge
dia 4 de gener a les 18.00 h a ia sala de ple¬
naris de la Casa de ia Vila d'Algaida. Nota: Re¬
co rdau que està prohibit collir peiussa (molsa,
barbeta), per tant no es pot utilitzarperfer els
betlems que participen ai concurs.

INFORMACIÓ RECOLLIDA DE FEMS

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

partir de les 11.00 hores del matí.

UAjuntament d'Algaida
us desitja

uues bones festes de Nadal
i un venturós Any Nou!
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Algaida
DIMECRES, ID DE DESEMBRE
• A les 18.00 h. Primera part del Taller Gent
Gran. La farmaciola: primers auxilis. A càr¬
rec de Margalida Moyà Obrador, apotecària
de la Fundació de Ciències Farmacèutiques
de les Illes Balears. Organitzat per l'Ajunta¬
ment d'Algaida amb el patrocini l'Obra Soci¬
al de Fundació "La Caixa". A l'auditori del ca¬
sal Pere Capellà.

DISSABTE, 13 DE DESEMBRE
• A les 11.30 h. Partit de futbol de la catego¬
ria Infantil F7 entre el CE Algaida I el UE Petra.
Al camp municipal de futbol es Porrassar.
• A les 16.00 h. Partit de futbol de la categoria
Femenina entre el CE Algaida i el CD Santa Ma¬
ria. Al camp municipal de futbol es Porrassar.
• A les 16.00 h. Partit de voleibol de la cate¬

goria de la Divisió Balear masculina entre els
equips INETSO Algaida i el CV Son Ferrer. Al
pavelló Andreu Trobat.
• A les 18.30 h. Encesa dels llums de Nadal
amb l'actuació del conjunt vocal de la Escola
Municipal de Musica d'Algaida. A sa Plaça.

DIUMENGE, 14 DE DESEMBRE
• A les 16.00 h. Partit de futbol de la catego¬
ria de la Regional entre el CE Algaida i el CD
Soledad. Al camp de futbol es Porrassar.

• A les 18.15 h. Partit de futbol de la catego-
rial Juvenil entre el CE Algaida i el UD Barracan
Al camp municipal de futbol es Porrassar.

DIMECRES, 17 DE DESEMBRE
• A les 18.00 h. Segona part del Taller Gent
Gran. La farmaciola: primers auxilis. Organit¬
zat per l'Ajuntament d'Algaida amb el patro¬
cini l'Obra Social de Fundació "La Caixa". A
l'auditori del casal Pere Capella.

DIJOUS, IB DE DESEMBRE
• A les 20.00 h. Taller de decoració nadalen¬
ca. Per a joves a partir de 12 anys. Durada del
taller: 2 hores. Organitzat pel Casal dels Joves
d'Algaida. Inscripció I informació a les Ofici¬
nes municipals de la Casa de la Vila i a la Bibli¬
oteca municipal fins dia 15 de desembre. Pla¬
ces limitades. Al Casal dels Joves.

DIVENDRES, 13 DE DESEMBRE
• A les 21.30 h. Concert Pedagògic: Avui, mú¬
sica. Temps era temps. Músiques de gramòfon.
A càrrec del Trio Biedermeier (M. Ambrós, pi¬
ano; K. Aretxe, violí i G. Femenías, guitarra es¬

panyola). "Tangos, boleros, havaneres, pasdo-
bles, copies, sambres, ranxeres o
valsos són les peces musicals
que, especialment al pú¬
blic adult i molt particu¬
larment als nostres ma¬

jors, els faran viatjar en
el temps i tornar a gau¬
dir d'aquells sons que
els feren riure, plorar



o ballar, en aquells temps en què tot
era diferent". Organitzat per l'Ajun¬
tament d'Algaida amb el patrocini
l'Obra Social de Fundació "La Caixa".
A l'auditori del casal Pere Capellà.

DISSABTE, 2D DE DESEMBRE
• A les 10.00 h. Partit de futbol de
la categoria Benjamí F7 entre el CE
Algaida i el CE Felanitx. Al camp mu¬
nicipal de futbol es Porrassar.
• D'il.00 a 13.00 h. Programa es¬
pecial Bon Nadal amb Titoieta Rà¬
dio. Al 108.0 FM o a través d'Inter¬
net: www.titoieta.cat. El programa
es repeb'rà dissabte dia 27 de de¬
sembre a la mateixa hora.

• A les 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.

• A les 12.00 h. Partit de voleibol

equip cadet femení entre el CV Alga¬
lia Algaida i el CV Montision. Al poli-
esportiu Andreu Trobat.
• A les 16.00 h. Partit de futbol de
la categoria la Regional entre el CE
Algaida i el CD Binissalem. Al camp
municipal de futbol es Porrassar.
• A partir de les 18.00 i fins a les
21.00 h. TERESA, mostra de pintu¬
res i escultures. Organitzada per
l'Associació Cultural d'Algaida - Molí
den Xina. La presentació tendra lloc
a les 19.00 h. Al Molí den Xina.

DIUMENGE, 21 DE DESEMBRE
• A les 16.00 h. Taller decoració na¬

dalenca per als més petits (de 4 a 12
anys). Durada del taller: 2 hores. Or¬
ganitzat pel Casal dels Joves d'Algai¬
da. Inscripcions i informació a les a
les Oficines municipals de la Casa de
la Vila i a la Biblioteca municipal fins
divendres dia 19 de desembre. Al Ca¬
sal dels Joves.

DILLUNS, 22 DE DESEMBRE
• A les 14.30 h. Els patges de
S.S.M.M. els Reis d'Orient visitaran
els infants del col·legi Pare Bartomeu
Pou i de les Escoletes d'Algaida per in¬
formar-los de la propera arribada de
ses majestats i per entregar-los les
cartes per escriure als Reis. Organit¬
zat per l'Ajuntament d'Algaida amb
la col·laboració de l'AMPA del col·legi
Pare B. Pou.

DIMARTS, 23 DE DESEMBRE
• A les 12.00 h. Concert de Nadal del
nins i nines del GP Pare B. Pou. A l'esglé¬
sia d'Algaida. Fli estau tots convidats.
• A les 17.30 h. Tradicional Concert-
Audició de Nadal a càrrec dels alum¬
nes de l'Escola Municipal de Música
d'Algaida. A l'església d'Algaida. Obert
a tothom.

• A les 20.00 h. Curs de postres na¬
dalencs. Per a infants i adults a partir
de 12 anys. Inscripcions fins dia 20 de
desembre a les Oficines municipals de
la Casa de la Vila i a la Biblioteca muni¬

cipal. Places limitades. Organitzat pel
Casal dels Joves d'Algaida. Al menja¬
dor del casal Pere Capellà.

DIMECRES, 24 DE DESEMBRE
• A les 21.00 h. Matines. Celebra¬
ció de la vigília de Nadal a l'esglé
sia d'Algaida amb el tradicional
cantdelaSibil·la.

DISSABTE 27 DE DESEMBRE
• D'Il.OO a 13.00 h. Repe¬
tició del Programa especial
Bon Nadal amb Titoieta Rà¬
dio. Al 108.0 FM o a través d'In¬
ternet: www.titoieta.cat.

• A les 18.00 h. Concert de Nadal a

càrrec de la Banda Municipal de Mú¬
sica d'Algaida i de la Banda Juvenil.

Flo dirigiran: Andreu Julià i Joan Anto¬
ni Ballester. Organitzat per l'Associa¬
ció de la Banda de Música d'Algaida. A
l'església d'Algaida.

DIUMENGE, 2B DE DESEMBRE
• A partir de les 10.00 h. Concurs
de betlems. Visita dels jurats a tots
els betlems inscrits al concurs. Pro¬

grames a part.
• A les 17.30 h. Cinema infantil al
casal Pere Capellà. Projecció de la
pel·lícula Ratatouille (Disney-Pixar,
2007). Durada: 107 minuts. Per a
tots els públics. Activitat organitza¬
da per la Biblioteca municipal d'Al¬
gaida.

DIMARTS, 3D DE DESEMBRE
• A les 17.00 h. Això era i no era una

estrella... Contes de Nadal. Taller per
a infants entre 4 i 12 anys. Inscripci¬
ons fins dilluns dia 29 de desembre
a les Oficines municipals de la Casa
de la Vila i a la Biblioteca Municipal.
Activitat organitzada per la Bibliote¬
ca municipal d'Algaida. Al Casal dels
Joves.

• A les 17.00 hores. Torneig de
PlayStation 2: joc de futbol FIFA 09.
Per a joves a partir de 16 anys. Inscrip¬
cions fins dilluns dia 29 de desembre

a les Oficines municipals de la Casa de
la Vila i a la Biblioteca Municipal. Or¬
ganitzat pel Casal dels Joves d'Algai¬
da. A l'auditori del casal Pere Capellà.

DIMECRES, 31 DE DESEMBRE
• A les 23.45 h. Rebuda de l'any 2009
a sa placeta de l'església. L'Ajunta¬
ment d'Algaida oferirà cava i raïm a
tots els assistents.

DIJDUS, I DE GENER
• A les 17.30 h. Concert de batuca¬
da a càrrec dels alumnes del taller
de batucada i de construcció d'ins¬
truments amb materials reciclats. A

continuació, 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'au¬
ditori del casal Pere Capellà.

DIVENDRES, 2 DE GENER
• A les 10.00 h. Taller de pintura per

a nins i nines entre 3 1 12 anys
a càrrec de Dolors Martí. Or¬

ganitzat per l'AMPA del
Col·legi públic Pare Pou.
Informació i inscripcions
a l'AMPA. Durada del
taller: 2 hores. Al Casal
dels Joves d'Algaida.
• A les 17.00 h. Anem a

cantar i a jugar amb el Sing-
star PlayStation 2. A partir de
8 anys. Activitat organitzada
pel Casal dels Joves d'Algaida. A
'auditori del casal Pere Capellà.

DISSABTE, 3 DE GENER
• A les 10.00 h. Taller de pintura per
a nins i nines entre 3 i 12 anys a càr¬
rec de Dolors Martí. Organitzat per
l'AMPA del Col·legi públic Pare Pou.
Informació o inscripcions a l'AMPA.
Durada del taller: 2 hores. Al Casal
dels Joves d'Algaida.
• A les 17.00 hores. Torneig de
PlayStation 2: joc de futbol FIFA 09.
Per a menors de 16 anys. Inscripcions
fins divendres dia 2 de gener a les Ofi¬
cines municipals de la Casa de la Vila
i a la Biblioteca municipal. Organitzat
pel Casal dels Joves d'Algaida. A l'au¬
ditori del casal Pere Capellà.

DIUMENGE, 4 DE GENER
• A les 18.00 h. Concurs de betlems.
Lliurament dels premis a la sala de
plenaris de la Casa de la Vila.
• A les 18.30 h. Concert de Nadal de
l'Orfeó Castellitx. A l'església d'Algaida.

DILLUNS, 5 DE GENER
• A les 18.30 h. 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 ni¬
nes d'Algaida, repartiran els regals.
ATENCIÓ: La recepció d'obsequis tin¬
drà lloc dilluns dia 5 de gener de les
9.00 a les 11.30 h a ses Escoles. Tam¬
bé es rebran els de fora vila. Més in¬
formació a les Oficines Municipals
de la Casa de la Vila (Tel.: 971 12 50
76) o a qualsevol membre de l'AMPA.
Organitzat per l'Ajuntament d'Algai¬
da amb la col·laboració de l'AMPA
del col·legi públic Pare 8. Pou.
En cas que per circumstàncies me¬

teorològiques s'hagués de suspen¬
dre la cavalcada, S.S.M.M. els Reis
d'Orient arribaran a l'església d'Al¬
gaida a les 18.30 h.


