Divendres, 15 de desembre · 2017

Diumenge, 17 de desembre

17.30 h. Activitat de Nadal. Contacontes, berenar

19.00 h. Concert en commemoració de Santa Cecí-

solidari i paradeta de comerç just amb Shikamoo.
Activitat organitzada per l’Associació de Famílies
Panxes Roges i Shikamoo, (comerç just) i amb la col·
laboració de la Conselleria de Serveis Socials i Coo·
peració del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament
d’Algaida. Activitat gratuïta. Cal inscriure’s afpanxesroges@gmail.com o al grup de Whatsapp de l’Asso·
ciació. Al casal Pere Capellà.

20.30 h. I Tast de cervesa artesana. Realment, què

bevem? Campanya de sensibilització dirigida a joves
d’entre 18 i 35 anys organitzada pel Casal dels Joves
d’Algaida amb la col·laboració de Cervesa des Pla,
Cervesa Banyarriquer, Associació Malalts de Birra,
Aldarq-Arqueologia Imaginativa i Associació Cultura
Gastronòmica d’Algaida. Inscripcions al casaldelsjoves@ajalgaida.net abans de dia 14 de desembre.
Places limitades. Activitat gratuïta. A l’Espai Colomer
15 d’Algaida. #NoSiguisAse#

Dissabte, 16 de desembre
A partir de les 17.00 h. Mercadet de Nadal. Mostra i
venda de productes gastronòmics, artesanals i tra·
dicionals d’Algaida i altres indrets. A Plaça. Progra·
mes a part.

• 18.00 h. Encesa de llums de Nadal per les corals de
l’Escola Municipal de Música d’Algaida. A Plaça.
• De les 18.00 a les 19.30 h. Els patges de SS.MM els
Reis d’Orient entregaran les cartes a tots els infants
que vulguin escriure als Reis. A la Casa de la Vila.
• De les 18.00 fins a les 21.30 h. Photocall Nadalenc i
paradeta benèfica organitzada pel Casal dels Joves.
Activitat Gratuïta.
• 18.30 h. Taller per a nins i nines a càrrec de Magda·
lena Espacio Creativo. A Plaça.
• 18.30 h. Concert de Nadal de la Banda de Música
d’Algaida al voltant del Mercadet de Nadal. A Plaça
i a la placeta de l’església.
• 18.30 h. Inauguració del Betlem de Rafel Trobat, a
l’església.

lia a càrrec de la Banda de Música d’Algaida. Els mú·
sics de la Banda interpretaran diverses obres. Estrena d’Els corsaris d’Eivissa del mestre Mario Errea de
Pago, obra guardonada amb la Rosa d’Or de la Pau
en la modalitat musical dels Premis Castellitx 2017.
Organitzat per l’Associació de la Banda de Música
d’Algaida amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Al·
gaida. A l’església.

Dimecres, 20 de desembre
18.00 h. Taller de Cakepops dirigit a joves majors
de 12 anys. Activitat gratuïta. Inscripcions al casaldelsjoves@ajalgaida.net abans de dilluns, dia 18 de
desembre. Organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida
amb la col·laboració de Magdalena Espacio Creativo.
Al casal dels Joves.

17.30 h. Contes contats per na Catalina Contacontes.

Contes de Nadal
Activitat de narració oral enfocada a estimular el gust
per escoltar i llegir contes. La narradora s’acompanya de
diverses maletes antigues dins les quals hi ha llibres, objectes, titelles, elements màgics, petits instruments musicals, joguines, etc. Mitjançant aquests materials i la narració de viva veu es construeix un petit espectacle que
transporta els assistents a un territori de fantasia i s’estimula el gust per la literatura i la capacitat d’observar,
escoltar, empatitzar i viure de manera intensa i alhora
tranquil·la una experiència enriquidora i inoblidable.
ADREÇAT A: Infants de 3 a 10 anys
DURADA: 50 minuts
ENTRADA: Gratuïta
AFORAMENT: Limitat
ACTIVITAT A CÀRREC DE: Catalina Contacontes.
LLOC: Auditori del casal Pere Capellà
ATENCIÓ: Pregam puntualitat. Quan hagi començat l’acte,
no es permetrà l’entrada a l’auditori.

Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algaida amb el pa·
trocini la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca.

Divendres, 22 de desembre
12.00 h. Concert de Nadal dels Alumnes del CEIP Pare B.
Pou. Al pavelló Andreu Trobat. Hi estau tots convidats.
De les 17.30 a les 21.00 h. Donació de Sang. Organit·

zada per la Fundació Banc de Sang i Teixits (FBSTIB) i
els voluntaris de l’Associació de Donants de Sang de
Mallorca. A Plaça.

Diumenge, 24 de desembre			
20.30 h. Matines. Celebració de la vigília de Nadal a l’es·
glésia d’Algaida amb el tradicional cant de la Sibil·la.

Dijous, 28 de desembre
17.00 h. Taller de cuina divertida per a infants, ma-

res i pares a càrrec de Magdalena Espacio Creativo.
Inscripcions fins dimarts dia 26 de desembre a les
Oficines Municipals de la Casa de la Vila. Preu: 2,00 €
per infant. Per a nins i nines de 3 a 12 anys. Inscrip·
cions limitades. Organitzat per l’Ajuntament d’Algai·
da i Magdalena Espacio Creativo. Al Casal dels Joves.

Dissabte, 30 de desembre
17.00 h. Animació infantil La festa dels Spaguetti a

càrrec de la Companyia Spaguetti. Acte organitzat per
l’Ajuntament d’Algaida amb el patrocini del CACIM del
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Con·
sell de Mallorca. A Plaça.

18.00 h. Entrega de cartes als patges reials de

S.S.M.M. els Reis d’Orient. Acte organitzat per
l’Ajuntament d’Algaida amb la col·laboració de l’AM·
PA del CEIP Pare B. Pou, Algaida Jove i el Casal dels
Joves. A Plaça. En cas de mal temps, aquest acte ten·
drà lloc a l’auditori del casal Pere Capellà.

18.30h. Bingo i xocolatada solidària a càrrec d’Algai·
da Jove. La recaptació es destinarà als Serveis Soci·
als d’Algaida. Xocolata + ensaïmada: 2,00 €. Organit·

zat per l’Associació Algaida Jove amb la col·laboració de l’Ajuntament
d’Algaida. Al casal Pere Capellà, local de l’Associació de la Gent Gran.

Diumenge, 31 de desembre			

21.00 h. Concert: O’VEUS canta per Nadal. Grup a cappella. Con·

23.45 h. Rebuda de l’any 2017 a Plaça. L’Ajuntament d’Algaida oferi·
rà cava i raïm a tots els assistents

cert organitzat per l’associació Algaidarts amb col·laboració de
l’Ajuntament d’Algaida. Entrada: 3,00 € . A l’auditori del casal Pere
Capellà.

Divendres, 5 de gener · 2018

Diumenge, 31 de desembre

18.45 h. Arribada a Plaça dels Reis d’Orient.

23.45 h. Rebuda de l’any 2017 a la placeta de l’església. L’Ajunta·

19.00 h. Missa solemne.

ment d’Algaida oferirà cava i raïm a tots els assistents.

Seguidament, Gran Festa de Cap d’Any. Després de les campanades,
vine a passar la nit amb l’esperit més jove. Acte organitzat per l’Asso·
ciació d’Algaida Jove i l’Ajuntament d’Algaida. Més informació al Fa·
cebook d’Algaida Jove. A Plaça.

19.45 h. S.S.M.M. els Reis d’Orient repartiran els regals.

RANDA
Diumenge, 24 de desembre · 2017

18.00 h. A Plaça, arribada dels Reis d’Orient acompanyats per la
Banda de Música d’Algaida. Després de la salutació a tots els nins i
nines d’Algaida, repartiran els regals.

19.00 h. Matines a la Parròquia de Randa.

ATENCIÓ: La recepció d’obsequis tendrà lloc divendres dia 5 de gener
de les 09.00 a les 11.00 h al Pavelló Andreu Trobat. També es rebran
els de fora vila. Us podeu informar de les pautes que regulen el ser·
vei a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila (Tel. 971 12 50 76) o
a qualsevol membre de l’AMPA.

Diumenge, 31 de desembre			
23.45 h. Rebuda de l’any 2018 a la placeta de l’església. L’Ajunta·

ment d’Algaida oferirà cava i raïm a tots els assistents.

Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida amb la col·laboració del CEIP
Pare B. Pou i l’AMPA del col·legi Pare B. Pou, Algaida Jove, Casal dels
Joves i un grup de gent voluntària. En cas que per circumstàncies
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 h.

Diumenge, 7 de gener de 2018
18.30 h. Concert de Nadal de l’Orfeó Castellitx. A l’església d’Algaida.

PINA
19.00 h. Matines. Celebració de la nit de Nadal a l’església de Pina.
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