SANT ANTONI
DISSABTE, DIA 8 DE GENER

17.00 h. Taller de ximbombes per a in-

fants de 4 a 14 anys càrrec Algaidarts.
Activitat gratuïta organitzada per
l’Ajuntament d’Algaida. A Can Lluís.

DIUMENGE, 16 DE GENER

19.00 h. Presentació del llibre infantil

Les festes de Sant Honorat i Sant Antoni a Algaida, Pina i Randa editat per
l’Ajuntament d’Algaida amb la col·laboració del Departament de Cultura,
Patrimoni i Política Lingüística del
Consell de Mallorca. Activitat gratuïta oberta a tothom organitzada per
l’Ajuntament d’Algaida dins del marc
d’Algaida, municipi educador. Cabuda
limitada. Per accedir al recinte és imprescindible presentar a l’entrada el
Certificat Covid i el DNI. Cal complir
totes les mesures sanitàries de prevenció. A l’església.

RANDA

SANT HONORAT
DISSABTE, 22 DE GENER

18.00 h. Presentació del llibre infantil
Les festes de Sant Honorat i Sant Antoni a Algaida, Pina i Randa editat per
l’Ajuntament d’Algaida amb la col·laboració del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell
de Mallorca. Activitat gratuïta oberta a
tothom organitzada per l’Ajuntament
d’Algaida dins del marc d’Algaida, municipi educador. Cabuda limitada. Per
accedir al recinte és imprescindible
presentar a l’entrada el Certificat Covid
i el DNI. Cal complir totes les mesures
sanitàries de prevenció. A l’església.

DIUMENGE, 23 DE GENER

11.00 h. Missa a l’ermita de Sant Honorat.

La realització de les activitats programades estarà condicionada a les mesures sanitàries
que indiquin els organismes competents i, en conseqüència, l’Ajuntament es reserva el dret
de fer les modificacions que consideri oportunes.
Des de l’Ajuntament d’Algaida demanam a tots els ciutadans que extremem les mesures de
prevenció per aturar l’expansió de la pandèmia.
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Independentment de les mesures higièniques de prevenció que es contemplaven a l’hora
de redactar aquest programa, per assistir a les activitats serà imprescindible complir, en tot
moment, les mesures higièniques que siguin vigents a l’hora de dur a terme l’acte.

Munici i
Educa or

www.ajalgaida.net
La portada d’aquest programa reproduiex la coberta del llibre Les Festes de Sant Honorat i Sant Antoni a Algaida,
Pina i Randa (Ajuntament d’Algaida, 2021; Col·lecció Burot, 2) amb dibuixos de Maria Antònia Gomila Fullana,
autora també de les imatges que reproduim a l’interior. A més a més, han il·lustrat el llibre Guillem Josep Gelabert
Vanrell, Paula Pont Figuerola, Maria Magdalena Puigserver Danti, Pilar Salas Barceló, Llucia Santa Cruz Ramis, Núria
Sastre Llinàs i Maria Magdalena Trobat Coll.
© AJUNTAMENT D’ALGAIDA, 2021. D.L.: PM 00948-2021 · Impressió: Bahía. Indústria gráfica

Disseny: Bartomeu Salas, 2021

16.30 h. Beneïdes.
18.00 h. Missa de Sant Antoni.

FESTES DE SANT HONORAT I SANT ANTONI
Algaida · Pina · Randa · 2022

DILLUNS, 17 DE GENER.
SANT ANTONI

Salutació

DIUMENGE, 9 DE GENER

18.00 h. Concert de música coral a càr-

rec de QUINTA JUSTA, “Hodie Christus
Natus Est”, concert de nadales. Acte organitzar per l’Ajuntament d’Algaida. A
l’església d’Algaida.

El temps fa la seva via i un any més, tot just encetat el nou any i passat Nadal
i Reis, tornam a celebrar les festes de Sant Honorat i Sant Antoni a Algaida,
Pina i Randa; unes festes que per segon any no les podrem viure de la manera que tots desitjaríem.
És ben cert que ens agradaria poder encetar les festes dels patrons d’hivern
amb un programa ple d’activitats organitzades amb la participació de les entitats i dels veïns i veïnes del municipi. Un programa amb tots els actes que ja són
tradicionals: la cercavila amb els caparrots, els foguerons, les torrades solidàries,
els dimonis, les danses dels Cossiers… però, una vegada més tornen a estar marcades per la situació sanitària derivada de la pandèmia de la Covid-19.
Per tant, atenent les pautes de les autoritats sanitàries, hem hagut de suspendre,
ajornar o adaptar els actes que poden implicar aglomeracions i no es pugui controlar, en tot moment, el manteniment de les mesures bàsiques de prevenció.
Si bé és veritat que no podrem celebrar les festes de Sant Honorat i Sant Antoni
segons el costum, enguany tendrem gust de presentar-vos el llibre Les festes de
Sant Honorat i Sant Antoni a Algaida, Pina i Randa, una publicació de l’Ajuntament
d’Algaida dirigida als més petits i que descriu les festes dels patrons d’hivern als nostres pobles. L’edició està emmarcada dins el projecte Algaida, municipi educador i ha
comptat amb la implicació de joves il·lustradors, els centres educatius i entitats socioculturals. A tots ells, el nostre agraïment per la feina feta.
Per tot això seguim valorant moltíssim la tasca de feina i col·laboració de les entitats,
associacions i veïns del municipi que, any rere any i amb dedicació i esforç, fan millors
els nostres pobles. Vull fer un esment especial a totes les persones, agrupacions i professionals que amb la seva feina diària, i moltes vegades posant en risc la salut, han fet
i fan possible que tots nosaltres puguem accedir al servei bàsic de salut, educació, serveis socials, seguretat i altres com l’alimentació. Per a tots ells, moltes gràcies.
Finalment, en nom meu i en nom de la Corporació Municipal vull aprofitar l’ocasió per
desitjar-vos que aquest nou any vengui carregat de salut, molta responsabilitat, prudència i recordar la importància de complir amb totes les mesures sanitàries i recomanacions davant la situació que vivim. Aquest és l’únic camí que tenim per poder seguir endavant.
Vos desitj un venturós 2022 ple de salut i de prosperitat.
Molts d’anys!
Maria Antònia Mulet Vich
batlessa d’algaida

DIVENDRES, 14 DE GENER

19.00 h. Inauguració de l’exposició foto-

ALGAIDA

SANT HONORAT
DISSABTE, 8 DE GENER

17.00 h. Torneig local d’escacs de Sant
Honorat. Més informació a Jaume Juan,
tel.: 680 61 99 80. Activitat gratuïta
organitzada pel Club d’escacs Dimonis
d’Algaida. A la sala d’exposicions del casal Pere Capellà d’Algaida, al 1r pis ala
dreta.
18.30 h. Pregó de Festes a càrrec de Ma-

ria Oliver Oliver “Majoral”. Retransmissió en directe per Titoieta Ràdio (107.7
de la FM i a través d’Internet a www.titoieta.cat).
Entrada gratuïta amb cabuda limitada. Reserva de localitats a les Oficines
Municipals de la Casa de la Vila o al telèfon 971 12 53 35 a partir de dimarts 4.
Per accedir al recinte és imprescindible
presentar a l’entrada el Certificat Covid i
el DNI. Cal complir totes les mesures sanitàries de prevenció. A la sala polivalent
des Porrassar. Entrada pel parc de la Farinera.

gràfica Tres a l’Índia, dels fotògrafs Beatriz Polo, Natasha Lebedeva i Rif Spahni.
Romandrà oberta al públic: Dissabte 15
de 17.00 a 21.00 h. Diumenge 16 de 10.00
a 13.30 i de 17. 00 a 19. 00 h. Els dies 21 i
22 de 17.00 a 19.30 h.
Activitat gratuïta organitzada per Art
amb B i l’Ajuntament d’Algaida, amb la col·
laboració del Consell de Mallorca i la Fundació Baleària. A saPeixateria Espai d’art.

20.00 h. Presentació del llibre infantil
Les festes de Sant Honorat i Sant Antoni
a Algaida, Pina i Randa editat per l’Ajuntament d’Algaida amb la col·laboració del
Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca.
Activitat gratuïta oberta a tothom organitzada per l’Ajuntament d’Algaida dins
del marc d’Algaida, municipi educador.
Cabuda limitada. Per accedir al recinte
és imprescindible presentar a l’entrada el
Certificat Covid i el DNI. Cal complir totes
les mesures sanitàries de prevenció. A la
sala polivalent d’es Porrassar.

DISSABTE, 15 DE GENER.
REVETLA DE SANT HONORAT

11.00 h. Programa especial de Titoieta
Ràdio, amb motiu de les festes de Sant

Honorat i Sant Antoni 2022, al 107.7 de la
FM i a través d’Internet a www.titoieta.
cat.

18.00 h. Publicació les xarxes socials de

l’Ajuntament del vídeo amb l’estrena de
la Dansa dels Caparrots composta especialment per a l’ocasió pel mestre Gabriel Oliver Garau “Torres”, coreografiada
per Tomeu Gomila i interpretada per la
Banda de Música d’Algaida. A càrrec de
la nova colla de caparrots.

DIUMENGE, 16 DE GENER.
SANT HONORAT

11.00 h. Missa de festa cantada per l’Orfeó de Castellitx.

DIVENDRES, 28 DE GENER

19.00 h. Inauguració de l’exposició Am-

baixadors de la Cultura de Mallorca. Exposició gràfica amb il·lustracions i textos
d’autors com Max, Pere Fullana i Liliana
Boffi, els quals fan referència a dues figures emblemàtiques de la cultura i el
patrimoni singular de l’illa: Ramon Llull i
Gaspar Bennàzar. Un tercer referent, el llibre Un hivern a Mallorca, ens mostra les
tradicions, costums i paisatges de l’illa,
mitjançant les fotografies de Sebastià
Torrens i els textos de Miquel Rayó.
Romandrà oberta al públic: Dissabte 29 de 17.00 a 21.00 h. Diumenge 30
de 10.00 a 13.30 i de 17. 00 a 19. 00 h.
Els dies 5 i 6 de febrer de 17.00 a 19.30 h.
Activitat gratuïta organitzada per Disset, SER Radio Mallorca i l’Ajuntament
d’Algaida i patrocinada per la Fundació
Mallorca Turisme del Consell de Mallorca. A saPeixateria Espai d’art.

