ALGAIDA
DESEMBRE, 2018
Dissabte, 15
16.00 h. Berenar de creps + Taller de
bolles de Nadal gegants per engalanar
l’arbre de la placeta de l’església. Activitat gratuïta dirigida a joves majors
de 12 anys (2006). Us podeu inscriure per WhatsApp al 673 643 926 fins dia
14 de desembre. Heu d’indicar el nom i
l’edat. Organitzats pel Casal dels Joves
d’Algaida. Al Casal dels Joves.

Dissabte, 15 a Pina
Horabaixa Nadalenc a Pina
A partir de les 17.00 h. Mercadet de
Nadal.
18.45 h. Arribada del Patge Reial.
19.45 h. Encesa de llums de Nadal i
concert de la Big Algaidarts Band.
Durant el Mercadet
• Taller per a la decoració de l’arbre de
Nadal.
• Xocolatada Solidària. Preu: 1,00 €. La
recaptació anirà destinada als damnificats per les inundacions de la comarca de Llevant.
Actes organitzats per l’Associació de
veïns COF Pina i l’Ajuntament d’Algaida.

Dilluns i dimarts, 17 i 18
De 17.00 a 19.00 h. Campanya Aquest
Nadal, cap infant sense regal. Recollida
de joguines per a nins i nines de famílies necessitades del Municipi d’Algaida.
Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida, Parròquia d’Algaida i AMPA del Col·
legi Pare B. Pou. Lloc de recollida: Casa
de la Vila, C/ del Rei, 6.

Divendres, 21
11.30 h. Concert de Nadal dels Alumnes del CEIP Pare B. Pou. Hi estau tots
convidats! Al pavelló Andreu Trobat.

Dissabte, 22
A partir de les 17.00 h. Mercadet de
Nadal. Mostra i venda de productes
gastronòmics, artesanals i tradicionals
d’Algaida i altres indrets. A Plaça. Programes a part.
• Paradeta de bunyols i creps. Organitzada pel Casal dels Joves d’Algaida.
• Photocall Nadalenc gratuït organitzat
pel Casal dels Joves. Aquest any comptarem amb la presència d’uns personatges molt especials que ens faran
reflexionar sobre la importància de
preservar l’entorn natural.
• 18.00 h. Encesa dels llums de Nadal a
càrrec de les corals de l’Escola de Municipal de Música d’Algaida.
• 18.00 h. Encesa de l’arbre de Nadal de
la placeta de l’església. La decoració
ha estat elaborada per tots els infants
del CEIP Pare B. Pou i el Casal dels Joves d’Algaida amb motiu d’Algaida
Municipi Educador, dins del programa
de Ciutats Educadores.
• De les 18.30 a les 20.00 h. Els patges
reials entregaran les cartes a tots els
infants que vulguin escriure als Reis. A
la Casa de la Vila.
• 18.30 h. Taller per a nins i nines a càrrec de Espacio Creativo Magdalena.
• 18.30 h. Inauguració del betlem confeccionat per Rafel Trobat, a l’església.
• 18.30 h. Concert de la Big Algaidarts
Band, a Plaça.
• 19.30 h. Concert a càrrec de la banda
de swing MONKEY DOO. A Plaça.

Diumenge, 23
20.00 h. Cercavila de Nadal. Els joves
d’Algaida volen fer arribar l’esperit nadalenc a les persones majors que, per motius de salut, no poden gaudir de les festes
de Nadal al carrer. Per això, s’organitzarà
una ruta per les cases que vulguin sentir
cantar un petit repertori de nadales. Inscripcions a les Oficines Municipals de la
Casa de la Vila abans de dia 21 de desembre. Heu d’indicar el carrer i el número del
domicili. Organitzat pel Casal dels Joves
d’Algaida i Joves Cantaires d’Algaida.

Jove i el Casal dels Joves. A Plaça. En cas
de mal temps, es farà a l’auditori del casal Pere Capellà.

Altre pic Nadal
S’acosta altre pic Nadal
amb els peus humits i freds.
Ja han sortit els pastorets
del seu repòs anual.

Nadal és així: un passat
que cada any es fa present.
És un renovellament
de la bona voluntat.

La mula, que era cativa
d’un calaix, tengué una pota
rompudeta i una al·lota
la hi ha saldada amb saliva.

Mallorquins, avui voldria,
pel ric i pel que res pot,
una taula amb endiot
amb bon vi i amb alegria.

La Verge i el seu marit
no s’han envellit cap mica
i esperen, amb la més rica
il·lusió, el Nin petit.

Aquells que tenen de sobres,
facin coques i flaons
i pensin que hi ha racons
on hi passen fred els pobres.

Tot el betlem, poc a poc,
va sortint a la rotlada
mentres encén la vetlada
la cuina plena de foc.

súplica
Si a mi m’enviau torró,
procurau que sia blan
perquè si no és com un flam
ja només puc xuclar-Io.
Pere Capellà

Capellà Roca, Pere. «Altre pic Nadal». Castellitx: Fuies folkloriques d’Algaida i la seva
encontrada [Algaida: [s. n.]], núm. 5 (1965), p. 8.

18.30 h. Bingo i Xocolata Solidària a
càrrec d’Algaida Jove. La recaptació es
destinarà als damnificats per les inundacions de la comarca de Llevant. Preu
de la xocolata + ensaïmada: 2,00 €. Organitzat per l’Associació Algaida Jove
amb la col·laboració de l’Ajuntament
d’Algaida. Al local de l’Associació de la
Gent Gran, casal Pere Capellà.

Diumenge, 30
18.00 h. Concert: La Banda de Música d’Algaida presenta: Band Land de D.
Bourgeois. Band land és una composició del prestigiós compositor Dereck
Bourgeois, escrita per a narrador i banda amb la finalitat de presentar els diferents instruments de l’agrupació musical. Catalina Florit es fa càrrec de la
posada en escena, d’afegir nous fragments literaris per fer la narració i acció més dinàmica i de fer gaudir als músics i públic d’una nova experiència.
Direcció escènica: Catalina Florit. Direcció musical: Andreu Julià. Organitzat per l’Associació de la Banda de Música d’Algaida amb la col·laboració de
l’Ajuntament. Programes a part. A l’església d’Algaida.

Dilluns, 31
Dilluns, 24
20.30 h. Matines. Celebració de la vigília de Nadal a l’església d’Algaida amb el
tradicional cant de la Sibil·la.

Divendres, 28
17.00 h. Taller de cuina divertida per
a infants, mares i pares a càrrec de Espacio Creativo Magdalena. Inscripcions
fins dijous dia 27 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, inscripcions limitades. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida i Espacio Creativo Magdalena. Al
Casal dels Joves.
20.30 h. Teatre: S’inunda Venècia.
«Dues parelles es retroben a Venècia

durant el fenomen de l’acqua-alta. És
una comèdia dramàtica sobre les parelles tòxiques, la hipocresia i les expectatives de futur fallides». Autor i director:
Miquel Mas Fiol. Intèrprets: Bel Albertí, Joan Girart, Bet Palou i Toni Vich. Durada: 90 min. Entrada 3,00 €. Venda al
mateix dia de la funció. Organitzat per
l’Ajuntament d’Algaida amb el patrocini del CACIM del Consell de Mallorca. A
l’auditori del casal Pere Capellà.

23.45 h. Rebuda de l’any 2019 a la placeta de l’església. L’Ajuntament 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’Associació d’Algaida Jove i l’Ajuntament d’Algaida. Més
informació al Facebook d’Algaida Jove.
A Plaça.

Dissabte, 29
17.00 h. Actuació musical infantil a càrrec de grup Mel i Sucre. 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 d’Algaida

GENER, 2019

natge sobre la pista de gel. Dirigit a joves majors de 12 anys (2006). Inscripcions a les Oficines Municipals de la Casa
de la Vila d’Algaida fins dimecres dia 28
de desembre a les 14.00 h. Preu 5,00 €
(inclou trasllat i entrada). Organitzat pel
Casal dels Joves d’Algaida.

Divendres, 4
16.00 h. Torneig de voleibol 4 x 4. Inscripcions a les Oficines Municipals de
la Casa de la Vila abans de dijous, 3 de
gener. Heu d’indicar: nom de l’equip,
edats dels components i telèfon de
contacte. Hi haurà 3 categories: infantil (5 - 11 anys), juvenil (12 - 17 anys) i
sènior (majors de 18 anys). Els equips
poden ser femenins, masculins o mixtes. Activitat gratuïta organitzada pel
Casal dels Joves d’Algaida amb la col·
laboració d’Algaida Volei Club. Al pavelló Andreu Trobat.

Dissabte, 5 		
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.
ATENCIÓ: La recepció d’obsequis tendrà lloc divendres dia 5 de gener de les
09.00 a les 11.30 h al pavelló Andreu
Trobat. També es rebran els de fora vila.
És molt important que us informeu de
les pautes que regulen el servei de la
recepció d’obsequis a la Biblioteca Municipal (Tel. 971 66 56 79).
Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida
amb la col·laboració del CEIP Pare B.
Pou i l’AMPA del col·legi públic Pare B.
Pou, Algaida Jove, el 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.

Dijous, 3

Diumenge, 6

10.00 h. Sortida a l’Ice Park Mallorca
amb una sessió de 50 minuts de pati-

18.00 h. Concert de Nadal de l’Orfeó
Castellitx. A l’església d’Algaida.

PINA

DESEMBRE, 2018
Dissabte, 15
Horabaixa Nadalenc a Pina
A partir de les 17.00 h. Mercadet
de Nadal. Organitzat per l’Associació
de Veïns COF Pina i l’Ajuntament d’Algaida. (Vegeu la informació completa
al principi d’aquesta Agenda).

Dilluns, 24
19.00 h. Matines. Celebració de la
nit de Nadal a l’església de Pina.

Dilluns, 31 		
23.45 h. Rebuda de l’any 2019 a Plaça. L’Ajuntament d’Algaida oferirà
cava i raïm a tots els assistents.

GENER 2019
Dissabte, 5
18.45 h. Arribada a Plaça dels Reis
d’Orient.
19.00 h. Missa solemne.
19.45 h. S.S.M.M. els Reis d’Orient
repartiran els regals.

RANDA

DESEMBRE 2018
Dilluns, 24

informació
ALGAIDA, MUNICIPI EDUCADOR
L’Ajuntament d’Algaida, dins del marc de la Xarxa de Ciutats Educadores, segueix fent passes per fer d’Algaida un Municipi més educador.
Durant aquestes festes de Nadal es posaran en marxa tota una sèrie
d’iniciatives que s’afegeixen a les que ja s’han iniciat per prendre part
d’aquests valors educadors. La decoració dels arbres de Nadal ubicats
a la placeta de les esglésies, per exemple, ha estat confeccionada pels
infants i joves del municipi gràcies a la col·laboració del CEIP Pare Bartomeu Pou, el Casal dels Joves i l’Associació de Veïns de Pina. Mitjançant aquestes activitats i tallers s’ha treballat sobre el concepte de «quina ciutat volem» per compartir-lo amb tots els ciutadans del municipi.

agenda
de

Nadal i Reis
Algaida, Pina i Randa · Desembre 2018, gener 2019

Nova APP ALGAIDA, PINA I RANDA
Actualitat, serveis, agenda, transports… Milloram l’atenció al ciutadà
dia a dia!
Us podeu descarregar l’App per a Android; Play Store: ajalgaida. Per
a l’iOS; url: ajalgaida.uebs.es.
Per a més informació: www.ajalgaida.net i al Facebook de l’Ajuntament.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I EMPRESA
Dia 1r de desembre, i fins dia 6 de gener, comença la campanya de Nadal La màgia del Nadal al nostre comerç que promou l’Associació de
Comerç i Empresa d’Algaida, Pina i Randa amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida.
La campanya té com a objectiu visibilitzar i incentivar les compres de Nadal al comerç local mitjançant l’organització d’un sorteig. Els clients, durant la vigència de la campanya, seran obsequiats després de cada compra amb una papereta per a participar en el sorteig d’una escapada a
Menorca per a dues persones i un cap de setmana d’hotel a Mallorca. El
sorteig se celebrarà dia 7 de gener.

recollida de FEMS
Els dilluns 24 i 31 de desembre, la recollida de fems (envasos) es farà a
partir de les 12.00 del migdia. La resta dels dies de la setmana es mantindrà l’horari habitual de recollida.

19.00 h. Matines a la parròquia de
Randa.

Dilluns, 31 		
23.45 h. Rebuda de l’any 2019 a la
placeta de l’església. L’Ajuntament
d’Algaida oferirà cava i raïm a tots
els assistents.

algaida municipi educador

www.ajalgaida.net
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Ruscus aculeatus. Té diversos noms populars: Brusc, Cirerer de Betlem o Cirerer del Bon Pastor. Planta mediterrània
que floreix durant els mesos d’octubre i novembre i fructifica a finals de desembre. Per aquest fet, és usada tradicionalment com a planta ornamental per Nadal. Té un cert grau
de protecció i, per tant, no es pot recollir amb cap finalitat comercial. És també una reconeguda planta medicinal.
Gil Vives, Llorenç. «Flora d’Algaida: El cirerer de Betlem». Es Saig [Algaida: Delegació d’Algaida de l’OCB], núm. 300 (desembre 2005), p. 26-27.

