presentaciÕ del batle
El temps fa la seva via i, tot just encetat el nou
any i passat Nadal i Reis, els pobles d’Algaida, Pina i
Randa es tornen a preparar així com pertoca les festes de Sant Honorat i Sant Antoni.
En nom de l’Ajuntament, tenc el gust de presentar-vos aquest programa d’actes per festejar la diada de Sant Honorat a Randa i Algaida i Sant Antoni
a Pina. Un programa d’actes que, com ja és costum, compta amb la col·laboració de particulars,
entitats i coŀlectius del municipi que, desinteressadament, inverteixen la seva feina en benefici de la
ciutadania.
Un any més, vull fer esment i insistir en què la
festa, la diversió i l’alegria de totes les ciutadanes i
ciutadans es complementa amb el caire solidari envers el poble germà de Ciudad Antigua (Nicaragua),
i reiter el que ja vaig apuntar l’any passat: hem de
fer d’aquesta voluntat solidària una manera de ser
a Algaida, Pina i Randa.
Finalment, vull donar les gràcies a totes les persones que han coŀlaborat i participat en l’organització d’aquestes festes, i desitjar-vos a tots un bon any
2014, ple de ventures i salut.
Molts d’anys!
Francesc Miralles Mascaró
batle d’algaida

FESTES

DE SANT HONORAT
I SANT ANTONI · 2014
ALGAIDA. SANT HONORAT
Divendres, 10 de gener

18.30 h. Fogueró i batucada al Recinte Escolar, organitzat per l’AMPA. Amb la col·
laboració del CEIP Pare B. Pou, Algalia Sport i
Ajuntament d’Algaida. Programes a part.

Dissabte, 11 de gener

11.00 h. Emissió del Programa Esperant Sant
Honorat i Sant Antoni a Titoieta Ràdio (108.0
FM i www.titoieta.cat).
17.00 h. Torneig d’escacs Sant Honorat 2014.
Organitzat pel Club d’escacs Dimonis d’Algaida amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. Al bar Es Repic.
19.30 h. Inauguració de l’exposició fotogràfi-

ca Festes de Sant Honorat i Sant Antoni. L’exposició romandrà oberta els dies 12, 16, 18 i

19 de gener de les de 18.00 a les 20.00. A la
sala d’exposicions del casal Pere Capellà (ala
dreta, 1er pis). Organitzada per l’Arxiu de la
Imatge i el So d’Algaida.

ïta). Venda anticipada d’entrades a les oficines municipals fins divendres dia 10, i el
mateix dia de la funció fins a les 17.30 h al
Casal. A l’auditori del casal Pere Capellà.

20.30 h. Pregó de festes a càrrec de Gabri-

Es tracta d’un espectacle de petit format teatre-musical on na Martina fa els anys i la seva
amiga Angelina ens convida a la festa sorpresa que li ha preparat i li regala un conte fantàstic d’on sortiran molts dels personatges de les
cançons infantils més conegudes i on ens cantaran les seves aventures i desventures que els
duen a visitar al doctor Butxaca, un metge molt
i molt especial.

el Salas Fullana. Retransmissió en directe
del pregó per Titoieta Ràdio (al 108.0 FM i a
través d’Internet a www.titoieta.cat). A l’inici de l’acte, presentació de l’edició del pregó
de l’any passat de Gabriel Oliver Garau “Torres” dins la Col·lecció Binària, edicions virtuals de l’Ajuntament d’Algaida, d’accés lliure i
gratuït a través de la pàgina web de l’Ajuntament www.ajalgaida.net. A l’auditori del casal Pere Capellà.

Diumenge, 12 de gener

De les 16.30 a les 18.30 h. Taller d’origami al Casal dels Joves, dirigit a nins i nines
a partir de 8 anys. Per a participar-hi és necessària formalitzar una inscripció prèvia a
cjalgaida@gmail.com o personalment al local del Casal durant el seu horari habitual:
dissabtes de 18.00 a 22.00 h i els diumenges de 16.00 a 19.00 h.

18.00 h. Teatre infantil Cantant animala-

des a càrrec de Centimets teatre–Discussions Productives. Adreçat a infants de 0 a 9
anys. Durada espectacle: 45’. Preu entrada:
2,00 € (els menors de 2 anys entrada gratu-

Dimarts, 14 gener

20.00. Presentació del documental C/
Dona, ningú no es més que ningú a càrrec de Pere Fullana Falconer. Aquest documental es una eina que pretén donar veu
i posar cara a un coŀlectiu doblement invisibilitzat, el de les dones sense llar, mitjançant l’heroisme de la protagonista del
documental. Durant l’acte també hi haurà
una xerrada per part de l’equip de les educadores socials per explicar les motivacions i continguts del treball a més de la presència de la protagonista del documental
i el realitzador. Acte organitzat per AHIGE
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori del casal Pere Capellà.

18.00 h. Mostra CARA I / O CREU. RE-

TRAT I AUTORETRAT. Fotografia i pintura.
Un diàleg entre la mirada objectiva de la
fotografia i la visió subjectiva, que pugui
tenir cadascú d’ell mateix, quelcom que
recull i expressa la PINTURA. Al Molí d’en
Xina, C/ de la Ribera, 39. L’exposició romandrà oberta fins a les 20.00 h.

18.30 h. Cercaviles amb la Banda de Música d’Algaida.

19.00 h. Encesa dels foguerons, a càrrec del Ball de Dimonis Infantils d’Alaró. A Plaça.

20.00 h. Torrada i vi per a tothom. Sonada dels xeremiers. A Plaça.

L’Ajuntament d’Algaida servirà llonganissa,
botifarró i ventresca. El preu de la ració serà
de 2,00 €. La recaptació es destinarà a l’Agermanament del poble d’Algaida amb el municipi de Ciudad Antigua a Nicaragua. Podeu
passar a recollir els tiquets a la Casa de la Vila
a partir del dijous dia 10 de gener.

21.30 h. Ball de bot amb el grup Herbes
Dolces. A Plaça.

23.00 h. Correfoc a càrrec del Ball de Di-

monis d’Alaró. A Plaça.

Mesures de seguretat del correfoc
S’aconsella que porteu roba vella i no inflamable, millor si és de cotó, amb mànigues i
calçons llargs deixant la menor part possible
del cos descobert. Així mateix, és convenient
portar un mocador de cotó o capell al cap i sabates esportives amb calcetins. Es pot ballar
amb els dimonis davall el foc, però no aferrars’hi ni estirar-los.
Els vidres de les ulleres es poden fer malbé
amb les espires.
EL PÚBLIC QUE PARTICIPA AL CORREFOC ÉS
EL PRIMER I ÚNIC RESPONSABLE DELS ACCIDENTS QUE PUGUIN SUCCEIR EN CAS DE NO
COMPLIR LES RECOMANACIONS I MESURES
ASSENYALADES.

Dijous, 16 de gener.
sant Honorat

11.00 h. Missa de festa, cantada per l’Orfeó de Castellitx. Predicarà Mn. Santiago
Cortès. Els Cossiers ballaran l’Oferta. A la
sortida de missa, davant l’església, danses dels Cossiers.

En acabar el ball dels Cossiers hi haurà refresc
per a tothom a davant la Casa de la Vila.

Diumenge, 19 de gener

11.30 h. Missa a l’ermita de sant Honorat.

Festes de Sant Honorat i Sant Antoni 2014
Algaida, Pina i Randa

Dimecres, 15 de gener.
revetla de sant honorat

Diumenge, 26 de gener

17.00 h. Presentació de l’edició
del treball d’Investigació guardonat amb la Rosa d’Or de la Pau als
Premis Castellitx 2013: La Reforma Catòlica a Algaida. Pietat, devoció i culte des de l’òptica dels inventaris artístics (1686-1800) de
Bartomeu Martínez Oliver i Francesc Molina Bergas, a càrrec de
Mons. Xavier Salinas Viñals, bisbe e Mallorca, Francesc Miralles
Mascaró, batle d’Algaida i Pere
Fullana Puigserver, historiador i
jurat dels Premis Castellitx, editat
dins la Col·lecció Binària, edicions
virtuals de l’Ajuntament d’Algaida, d’accés lliure i gratuït a través
de la pàgina web de l’Ajuntament
www.ajalgaida.net. A l’auditori del
casal Pere Capellà.

PINA. SANT ANTONI
Dijous, 16 de gener.
revetla de sant antoni.

20.00 h. Foguerons, torrada i vi

per a tothom. Festa amb les ximbombes, les xeremies i glossades.
Al carrer de sa Font.

L’Ajuntament d’Algaida servirà llonganissa, botifarró i ventresca. El preu
de la ració serà de 2,00 €. La recaptació es destinarà a l’agermanament
del poble d’Algaida amb el municipi
de Ciudad Antigua a Nicaragua

Amb motiu de les festes de Sant
Honorat, l’Agrupació Fotogràfica d’Algaida ha renovat la mostra de fotografies que s’exposa al
casal Pere Capellà. Pàgina web de
l’agrupació: www.afalgaida.cat

Divendres, 17 de gener.
Sant Antoni

Recollida fems: Dimecres dia 15
de gener, la recollida de fems començarà a les 17.00 h i es farà des
del centre cap als afores.

16.00 h. Beneïdes i carrosses. A
sa Plaça, davant l’església.

17.00 h. Missa en honor a Sant
Antoni.

RANDA.
SANT HONORAT
Dissabte, 18 de gener

20.30 h. Foguerons, torrada i vi
per a tot el poble. A la plaça de
l’hort de Son Romeguera.
L’Ajuntament d’Algaida servirà llonganissa, botifarró i ventresca. El preu
de la ració serà de 2,00 €. La recaptació es destinarà a l’agermanament
del poble d’Algaida amb el municipi
de Ciudad Antigua a Nicaragua
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