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ALGAIDA
DIVENDRES 10 DESEMBRE 

• 18.00 h. Inici de la Campanya de 
Nadal RASCA + GUANYA per als co·
merços i empreses adherits. .

Trobareu la informació completa 
a l’apartat INFORMACIONS d’aques·
ta agenda.

DIUMENGE 12 DESEMBRE

• 10.00 h. III Volta Algaida BTT. 3 
hores de resistència per parelles. Ins·
cripcions a Elitechip. Sortida de Plaça. 
Organitzada per Rodadors amb la col·
laboració de l’Ajuntament d’Algaida. 
Programes a part. 

• De 9.00 a 13.00 h. Paradeta a Pla-
ça dels nins i nines de 6è del CEIP Pare 
Bartomeu Pou. Dolç i salat per a tot·
hom. Veniu a gaudir i a participar d’un 
matí amb nosaltres.

DIMECRES 15 DESEMBRE

• De 16.30 a 21.30 h. Donació de 
Sang a Algaida. Per a poder-ne do·
nar, és imprescindible sol·licitar prè·
viament cita al web del Banc de Sang: 
www.donasang.org. Organitzada per 
la Fundació Banc de Sang i Teixits de 
les Illes Balears. A la Unitat Bàsica de 
Salut d’Algaida. 

• A partir de dimecres 15 de de-
sembre els nins i nines podran recollir 
als comerços les cartes per escriure als 
Reis d’Orient. 

DISSABTE 18 DESEMBRE 

• D’11.00 a 13.00 h. Programa espe-
cial de Titoieta Ràdio Dissabte de Mer
cadet al 107.7 de la FM i a través d’In·
ternet a www.titoieta.cat.

• De les 17.00 a les 21.00 h. 

MERCADET DE NADAL 
A ALGAIDA

Amb parades que es vestiran de fes
ta per a oferir-vos objectes i produc
tes gastronòmics, artesanals i tra

dicionals del municipi i d’altres in
drets. Un mercadet amb encant 
que inicia les festes i que es comple
menta amb d’altres activitats lúdi
ques i culturals. A Plaça. Programes 
a part.

 ▪ 17.00 h. Paradeta pro-viatge 
del Casal dels Joves. Si ets major 
de 12 anys (nascut el 2009) i et fa 
il·lusió viatjar amb el grup del Ca·
sal dels Joves, aquesta activitat 
t’interessa: Informa’t. Més infor·
mació i inscripcions a cjalgaida@
gmail.com abans de dia 16 de de·
sembre. Organitzada pel Casal 
dels Joves d’Algaida. A Plaça. 

 ▪ 17.00 h. Paradeta a Plaça dels 
nins i nines de 6è del CEIP Pare 
Bartomeu Pou. Hi Haurà coques, 
xocolata i podreu participar del 
Photocall Nadalenc. Vine a fer Na·
dal i a col·laborar amb nosaltres. 

 ▪ 17.00 h. Paradeta d’Algaida 
Jove. Hi haurà diferents elaboraci·
ons i dolços de Nadal, i també po·
drem fruir d’un tassonet de vi ca·
lent. A Plaça.

 ▪ 17.30 h. Taller Viu la màgia de 
Nadal. Dirigit a infants. Hi podran 
desenvolupar la imaginació i po·
tenciar la creativitat amb temàtica 
tradicional nadalenca i contribuir a 
la decoració de la llar per aquestes 
festes nadalenques. Activitat gra·
tuïta organitzada per l’Ajuntament 
d’Algaida. A càrrec d’Espacio Crea·
tivo Magdalena. A Plaça.

 ▪ 18.00 h. Encesa dels llums i de 
l’arbre de Nadal amb l’acompa·
nyament de la Banda de Música 
d’Algaida.

 ▪ 18.00 h. Concert de Nadal a 
càrrec de la Banda de música d’Al·
gaida. A Plaça i voltants. 

 ▪ De les 18.00 a les 19.30 h. Els 
Patges Reials entregaran les cartes 
a tots els infants que vulguin es-
criure als Reis. A la Casa de la Vila. 

 ▪ 19.00 h. EUFÒNICS. 
Un espectacle familiar del Circ Bo-
ver amb constant interacció amb 
el públic i els infants, fent servir un 
titella, música en directe i molt de 
circ. Els Eufònics són dues velles glò
ries del circ que viatgen arreu del 
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món cercant el públic ideal; el que 
s’emociona, esclata fent mamba
lletes, crida, riu i plora. Quan el tro
ben ells mostren les seves grans ha
bilitats circenses mentre conten les 
grans aventures viscudes durant 
les seves peculiars i llargues gires 
mundials. 

Activitat gratuïta. Durada: 45 
minuts. A la placeta de l’església.

 ▪ 19.30 h. Concert del grup OZE·
ANICA. Folk·rock progressiu per a 
fruir  de bona música. Activitat gra·
tuïta organitzada per l’Ajuntament 
d’Algaida. A Plaça.

DIMARTS 21 DESEMBRE

• 19.30 h. Taller Decora, cuina i cele-
bra Nadal.

Cuinar i decorar és una manera de 
cuidar els qui més estimes i celebrar els 
esdeveniments importants de l’any: ani
versaris, festes destacades i, per des
comptat, Nadal, una festa per compar
tir amb família i amics. Passarem tots 
plegats una estona distesa amb les pro
postes dels talleristes de decoració i gas
tronomia i amb la participació de diver
sos negocis del Municipi. Ens explicaran 
els recursos amb què comptam per cre
ar un estil propi de decoració de la taula 
i elaborar aperitius i dolços senzills però 
extremadament sorprenents a la cuina.

 Organitzat per l’Ajuntament d’Al·
gaida amb la col·laboració de l’Asso·
ciació de Comerç i Empresa d’Algaida, 
Pina i Randa i l’Associació Gastronòmi·
ca. Inscripcions a la Casa de la Vila fins 
dia 20 de desembre. Heu d’indicar que 
voleu fer el taller a Algaida. Places li·
mitades. Inscripció: 5,00 €. (La recap·
tació es destinarà a les famílies neces·
sitades del Municipi). Al Local Colomer, 
15 de l’Associació Gastronòmica. Pro·
grames a part.

DIVENDRES 24 DESEMBRE

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

DIUMENGE 26 DESEMBRE

• De les 18.30 a 20.30 h. Bingo soli-
dari a càrrec d’Algaida Jove. La recap·

tació es destinarà a Algaida Solidari i al 
projecte de beques per a nins i nines 
de Ciudad Antigua (Agermanament Al·
gaida-Ciudad Antigua). Activitat orga·
nitzada per l’Associació Algaida Jove 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Algaida. Places limitades. Inscripci·
ons fins dia 23 de desembre a algaida
jove@gmail.com. A la sala polivalent 
des Porrassar. Més informació a les 
Xarxes Socials d’Algaida Jove.

DILLUNS 27 DESEMBRE

• 18.00 h. Taller l’art de l’embolcall. 
Tècnica Furoshiki.

Utilització de tela en lloc de paper o 
plàstic. Aprèn a embolicar d’una forma 
artística i pràctica amb la tècnica japo
nesa anomenada Furoshiki, homòloga 
del nostre Mocador de Bolic. Cada Fu·
roshiki té una història i és un regal en 
si mateix.

El Furoshiki simbolitza un cicle: Em
boliquem les coses fermant els extrems 
de la tela, fent nusos diferents segons el 
que necessitem embolicar, però un cop 
desfem l’embolic, la tela s’estén en la 
seva forma original.

La forma en la qual està embolicat 
un regal al Japó significa dignitat, edu
cació i respecte a qui es fa el regal. El Fu·
roshiki representa un medi per expres
sar aquest sentiment. 

A càrrec de Bolic d’herbes. Etnobo·
tànica Aplicada. Organitzat per l’Ajun·
tament d’Algaida. Activitat gratuïta. 
Inscripcions a la Casa de la Vila fins dia 
24 de desembre. Places limitades. A la 
sala d’exposicions del casal Pere Cape·
llà. Programes a part.

• 18.00 h. Taller de sushi a càrrec del 
cuiner Gabriel Nebot, xef del restau·
rant 5’S (Hotel Son Penya). Organitzat 
pel Casal dels Joves d’Algaida i col·la·
bora l’Associació de Cultura Gastronò·
mica. Activitat gratuïta dirigida a joves 
majors de 17 anys (nascuts 2004). Ins·
cripcions al cjalgaida@gmail.com. Pla·
ces limitades. A l’Espai Colomer, 15. 

DIMARTS 28 DESEMBRE 

• Del 28 de desembre al 29 de de-
sembre: Acampada de Nadal al Puig 
de Sant Miquel (Montuïri). Activitat di·
rigida a joves majors de 12 anys (nas·
cuts 2009). Organitzada pel Casal dels 
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Joves d’Algaida. Hi haurà servei de bus 
des de Pina i des d’Algaida. El preu és 
de 15,00 € (inclou menjar, bus, allotja·
ment, monitoratge i assegurança). Ins·
cripcions al cjalgaida@gmail.com. Pla·
ces limitades. 

DIVENDRES 31 DESEMBRE
• 23.45 h. Rebuda de l’any 2022 a la 
placeta de l’església.

A causa de les mesures sanitàries 
per la COVID-19, l’Ajuntament d’Algai-
da no oferirà el tradicional raïm i cava.

DIUMENGE 2 GENER
• D’11.00 a 12.00 h. Entrega de car-
tes als Patges Reials de S.S.M.M. els 
Reis d’Orient. Acte organitzat per 
l’Ajuntament d’Algaida amb la col·la·
boració del Casal dels Joves. A Plaça. 

• Llavors, a partir de dia 3 de ge-
ner, també romandrà instal·lada una 
Bústia Reial a la Casa de la Vila per a 
tots els infants.

• 12.30 h. Animació infantil: Centi-
ments @ Family Band.

Grup de música infantil i familiar que 
presenta un repertori molt allunyat dels 
tòpics de la música infantil i aposta per 
un gènere familiar i modern. Un concert 
teatralitzat en què la barreja de la mà
gia del teatre i de la música són la com
binació perfecta.

Activitat gratuïta organitzada per 
l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.

DILLUNS 3 GENER 
• 16.00 h. Nadal per a tothom. Un any 
més, els joves d’Algaida volen fer arribar 
l’esperit nadalenc a les persones majors 
que, per motius de salut, no poden gau·
dir d’aquesta festa a peu de carrer. Per 
això, s’organitzarà una ruta per aquelles 
llars que vulguin sentir cantar un petit 
repertori de nadales. Organitzat pel Ca·
sal dels Joves d’Algaida i Adolescents 
Cantaires d’Algaida. A Pina i Algaida. 

DIMARTS 4 GENER 
• 16.00 h. Sortida al Palma Jump. Di·
rigit a joves majors de 12 anys (2009). 
Preu 5,00 € (inclou trasllat des de Pina 
i Algaida i l’entrada). Inscripcions al cjal
gaida@gmail.com. Organitzada pel Ca·
sal dels Joves d’Algaida. Places limitades.
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mació i inscripcions al cjalgaida@
gmail.com abans de dia 9 de de·
sembre. A Plaça.

 ▪ 17.00 h. Xocolatada cedida pel 
COF Pina als nins i nines de 6è del 
CEP Pare Bartomeu Pou. Veniu i 
col·laborau pel nostre viatge d’es·
tudis!. A Plaça. 

 ▪ 17.00 h. Taller Viu la màgia de 
Nadal i Decoració de l’Arbre dels 
Desitjos. Dirigit a infants. Hi podran 
desenvolupar la imaginació i poten·
ciar la creativitat amb temàtica tra·
dicional nadalenca i contribuir a la 
decoració de la llar per aquestes 
festes nadalenques. A càrrec d’Es·
pacio Creativo Magdalena. A Plaça.

 ▪ 18.00 h. Encesa dels llums i de 
l’arbre de Nadal amb concert de 
Nadales a càrrec de Projecte As·
sac Cantem Nadales. Organitzat 
per l’Ajuntament d’Algaida.

DIVENDRES 17 DESEMBRE

• 19.30 h. Taller Decora, cuina i cele-
bra Nadal.

Cuinar i decorar és una manera de 
cuidar els qui més estimes i celebrar els 
esdeveniments importants de l’any: ani
versaris, festes destacades i, per des
comptat, Nadal, una festa per compar
tir amb família i amics. Passarem tots 
plegats una estona distesa amb les pro
postes dels talleristes de decoració i gas
tronomia i amb la participació de diver
sos negocis del Municipi. Ens explicaran 
els recursos amb què comptam per cre
ar un estil propi de decoració de la taula 
i elaborar aperitius i dolços senzills però 
extremadament sorprenents a la cuina.

Organitzat per l’Ajuntament d’Algai·
da amb la col·laboració de l’Associació 
de comerç i empresa d’Algaida, Pina i 
Randa i l’Associació Gastronòmica. Ins·
cripcions a la Casa de la Vila fins dia 16 
de desembre. Heu d’indicar que voleu 
fer el taller a Pina. Places limitades. Ins·
cripció: 5,00 €. (La recaptació es desti·
narà a les famílies necessitades del Mu·
nicipi). A Can Lluís. Programes a part.

 DIJOUS 23 DESEMBRE

• 18.00 h. Taller d’encens natural 
amb les nostres plantes. Una alterna·
tiva ecològica i de proximitat. 

DIMECRES 5 GENER

• 18.00 h. A Plaça, arribada dels Reis 
d’Orient acompanyats per la Banda de 
Música d’Algaida. Després de la saluta·
ció a tots els nins i nines d’Algaida, re·
partiran els regals. 

ATENCIÓ: La recepció d’obsequis ten·
drà lloc dimecres 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 re·
cepció d’obsequis a la Biblioteca Munici·
pal (Tel. 971 66 56 79).  

Organitzat per l’Ajuntament d’Algai·
da 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. 

PINA
DISSABTE 11 DESEMBRE 

• De 17.00 a 21.00 h.

MERCADET DE NADAL 
A PINA

Amb parades que es vestiran de 
festa per a oferir-vos objectes i pro
ductes gastronòmics, artesanals i 
tradicionals del municipi i d’altres 
indrets. Un mercadet amb encant 
que inicia les festes i que es com
plementa amb d’altres activitats lú
diques i culturals. A Plaça. Progra
mes a part.

 ▪ 17.00 h. Les monges Francisca-
nes Filles de la Misericòrdia obrin 
les portes del pati del convent. A 
més de visitar el claustre, podreu 
comprar les seves típiques gale·
tes que anys enrere era la forma 
com les monges agraïen a la gent 
del poble que tocava a la porta i 
els duia un present.

 ▪ 17.00 h. Paradeta pro-viatge 
del Casal dels Joves organitzat pel 
Casal dels Joves d’Algaida. Si ets 
major de 12 anys (nascut al 2009) i 
et fa il·lusió viatjar amb el grup del 
casal dels joves, aquesta activitat 
t’interessa, informa’t. Més infor·
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RANDA
DIMARTS 14 DESEMBRE
• 19.30 h. Taller Decora, cuina i cele-
bra Nadal.

Cuinar i decorar és una manera de 
cuidar els qui més estimes i celebrar els 
esdeveniments importants de l’any: ani
versaris, festes destacades i, per des
comptat, Nadal, una festa per compar
tir amb família i amics. Passarem tots 
plegats una estona distesa amb les pro
postes dels talleristes de decoració i gas
tronomia i amb la participació de diver
sos negocis del Municipi. Ens explicaran 
els recursos amb què comptam per cre
ar un estil propi de decoració de la taula 
i elaborar aperitius i dolços senzills però 
extremadament sorprenents a la cuina.

Organitzat per l’Ajuntament d’Algai·
da amb la col·laboració de l’Associació 
de comerç i empresa d’Algaida, Pina i 
Randa i l’Associació Gastronòmica. Ins·
cripcions a la Casa de la Vila fins dia 13 
de desembre. Heu d’indicar que voleu 
fer el taller a Randa. Places limitades. 
Cost de la inscripció: 5,00 €. (La recap·
tació es destinarà a les famílies neces·
sitades del Municipi). A la rectoria. Pro·
grames a part.

DIVENDRES 24 DESEMBRE
• 19.00 h. Matines a la parròquia de 
Randa. 

DIMECRES 29 DESEMBRE
• A partir de dijous dia 30 de de-
sembre romandrà instal·lada una Bús-
tia Reial a la placeta de l’església perquè 
tots els infants puguin fer arribar la seva 
carta a ses majestats els Reis d’Orient.

DIJOUS 30 DESEMBRE
• 18.00 h. Tast aromàtic. Taller d’olis 
essencials per al dia a dia.

S’el·laboraran espelmes vegetals aro
màtiques i de massatge amb olis essen
cials. Es donarà informació sobre les pro
pietats de les essències terapèutiques, les 
diferents qualitats i les múltiples formes 
d’utilització a la casa i al cos. Un tast aro
màtic sensorial amb molts usos.

A càrrec de Bolic d’herbes. Etnobo·
tànica Aplicada. Organitzat per l’Ajun·

L’encens natural es fa amb plantes i 
resines silvestres, amb ingredients locals 
com a alternativa al perfums sintètics.

A càrrec de Bolic d’herbes. Etnobo·
tànica Aplicada. Organitzat per l’Ajun·
tament d’Algaida. Activitat gratuïta. Ins·
cripcions a la Casa de la Vila fins dia 21 
de desembre. Places limitades. Al con·
vent de les monges Franciscanes de 
Pina. Programes a part.

DIVENDRES 24 DESEMBRE
• 19.00 h. Matines. Celebració de la 
nit de Nadal a l’església de Pina. 

DIMARTS 28 DESEMBRE
• 17.00 h. Inauguració de la Casa del 
Patge Reial. Activitat gratuïta organit·
zada per la Comissió de Reis de Pina. 
Organització i decoració de la casa del 
Patge Reial a càrrec d’Alexia Lozano 
Vicens. A Can Lluís. 

• 17.00 h. Taller nadalenc per a in-
fants. Activitat gratuïta organitzada 
per Algaidarts, a càrrec de Xisca Puig·
server. A Can Lluís.

DIMECRES 29 DESEMBRE
• 17.00 a les 19.00 h. Recollida de les 
cartes a càrrec del Patge Reial de ses 
Majestats els Reis d’Orient. A Can Lluís.

• Llavors, a partir de dia 30 de 
desembre també romandrà instal·la·
da una Bústia Reial a Can Lluís per a 
tots els infants.

DIVENDRES 31 DESEMBRE
• 23.45 h. Rebuda de l’any 2022 a Plaça.

A causa de les mesures sanitàries 
per la COVID-19, l’Ajuntament d’Algai-
da no oferirà el tradicional raïm i cava. 

DIMECRES 5 GENER
• 18.00 h. Els Reis d’Orient ens han 
anunciat que enviaran als seus Patges 
Reials amb la missió d’anunciar la seva 
arribada i transmetre el seu missatge 
dirigit a totes les nines i nins de Pina. A 
càrrec AlgaidArts. A Plaça.

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

• 19.00 h. Missa dels Reis d’Orient. 
En acabar es repartiran els regals.



tament d’Algaida. Activitat gratuïta. Ins·
cripcions a la casa de la Vila fins dia 28 
de desembre. Places limitades. A la rec·
toria. Programes a part.

DIVENDRES 31 DESEMBRE
• 23.45 h. Rebuda de l’any 2022 a la 
placeta de l’església. 

informacions
Campanya de Nadal
RASCA + GUANYA

Per compres superiors als 10,00 €, els 
comerços i empreses adherides d’Al·
gaida, Pina i Randa regalaran targe·
tes RASCA + GUANYA amb les quals 
podeu guanyar fins a 100 vals de 
20,00 € per fer despesa als establi·
ments del Municipi. Les targetes no premiades podran participar en un sorteig 
de 20 vals de 50,00 €.
Als negocis trobareu les urnes decorades pels infants de l’escoleta Flor de Murta 
on hi podreu diposar les targetes per a participar al sorteig.

PREMIS
Hi ha un total de 3.000 € en premis repartits entre 3.000 targetes  

per comprar als comerços i empreses adherides.
premi directe: fins a 100 vals de 20,00 € ||| premi del sorteig: 20 vals de 50,00 €.

La campanya RASCA + GUANYA té com a finalitat incentivar les compres 
al comerç local i premiar la fidelitat dels clients i tendrà lloc 
entre dia 10 de desembre de 2021 i dia 9 de gener del 2022.

Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida i l’Associació de comerç i empresa d’Al·
gaida, Pina i Randa amb la col·laboració dels infants de l’Escoleta Municipal d’In·

fants Flor de Murta. Bases i programes a part.

A causa de les mesures sanitàries 
per la COVID-19, l’Ajuntament d’Algai-
da no oferirà el tradicional raïm i cava.

DIMECRES 5 GENER
• 20.00 h. Arribada del Reis d’Orient 
a Randa.

PROGRAMA DE BEQUES PER A NINS I NINES
DE CIUDAD ANTIGUA. CURS 2021-2022

Des de fa més de 10 anys, el Municipi d’Algaida està agermanat amb Ciudad Anti·
gua (Nicaragua) i des de diferents associacions, entitats i particulars hem fet pos·
sible l’educació d’infants d’aquesta zona rural de Nicaragua. L’objectiu d’enguany 
és el de becar a 40 infants i famílies per a millorar les seves condicions de vida. 

Cada beca té un valor aproximat de 100 euros i conté: 1 uniforme escolar, 2 jocs 
de sabates, 5 quaderns escolars, 1 capsa de llapis, 1 capsa de bolígrafs, 3 raspalls 
i pasta de dents, 1 motxilla, roba interior, 2 jerseis, gel hidroalcohòlic, mascare·
tes i sabó. 

Es poden fer aportacions al següent compte
ES56 2056 0004 4410 0056 8327

del Fons Mallorquí de Cooperació a partir dels 10 euros. 
Heu d’indicar al concepte: “Programa Beques Algaida”.

Per Nadal és una bona ocasió per regalar educació! 



Editada per l’Ajuntament d’Algaida al mes de desembre de 2021 · Maquetació: Bartomeu Salas 
Imatges: modificació d’un gravat gentilesa de ClipArt ETC < https://etc.usf.edu/clipart/>.

www.ajalgaida.net

BAN
Maria Antònia Mulet Vich
batlessa del municipi d’algaida

FAIG SABER

Que ses majestats els Reis d’Orient han enviat un missatge reial a 
l’Ajuntament per a comunicar-nos que dimecres, dia 5 de gener de 

2022, arribaran carregats de regals a Algaida, Pina i Randa.

Diu el missatge:
Nins i nines d’Algaida, Pina i Randa,

Els Reis d’Orient, Melcion, Gaspar i Baltasar vos saludam.
S’acosta el dia que arribarem als vostres pobles i ja ens organitzam per 

a rebre totes les cartes que ens escriureu i preparar i embolicar munts i 
munts de regals. Per aquest motiu, u comunicam que:

• Els Patges Reials visitaran les Firetes de Nadal i portaran les cartes 
per a escriure’ns. També, les podeu anar a cercar als comerços del municipi.

• Més endavant, també enviarem els nostres patges a recollir les cartes 
que ens heu escrit. I, posteriorment, perquè tothom tengui la oportunitat 
de fer-nos-les arribar, també instal·larem bústies reials especials a Algai-
da (a la Casa de la Vila), a Pina (Can Lluís) i a Randa (placeta de l’esglé-
sia) perquè en qualsevol moment hi deixeu les vostres cartes.

• El vespre de dimecres dia 5 de gener arribarem puntuals, ben carre-
gats de regals.

• Hem de ser conscients que la pandèmia encara és entre nosaltres i, 
per tant, en tot moment hem de respectar totes les mesures higièniques de 
prevenció de la COVID-19.

Els Reis d’Orient
Melcion, Gaspar i Baltasar

I perquè tots els nins i nines d’Algaida, Pina i Randa en tenguin co-
neixement, man que aquest Ban es publiqui i el sign a Algaida, dia tren-
ta de novembre de l’any dos mil vint-i-u.

SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS I HORARI DEL PARC VERD D’ALGAIDA 
DURANT LES FESTES DE NADAL I REIS

Divendres dia 24 i dia 31 de desembre, la recollida de fems (orgànic) 
es farà a partir de les 12.00 h del migdia.

PARC VERD
Dies 21 i 31 de desembre: de 8.00 a 14.00 h.

Dies 25 de desembre i 1 i 6 de gener: de 9.00 a 14.00 h.


