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ALGAIDA
DIUMENGE, 11 DESEMBRE DIUMENGE, 11 DESEMBRE 

• 17.00 h. Sortida al Rocòdrom Es 
Cau Blanquerna (C/ Pare Francesc Mo-
lina, 29 de Palma). Zona de boulder de 
100m2 amb més de 4.000 preses de 
les millors marques, desploms de to-
tes les inclinacions, piràmide inverti-
da, sostres, campus board i taules mul-
tipreses. Dirigida a joves majors de 12 
anys (nascuts 2010). Organitzat pel Ca-
sal dels Joves d’Algaida i l’Espai Jove de 
Pina. Preu: 3,00 €. Inscripcions a joven-
tutalgaida@gmail.com. Cabuda limita-
da. Hi haurà servei de transport. 

DIJOUS, 15 DESEMBREDIJOUS, 15 DESEMBRE

• 18.00 h. Inauguració de l’exposició 
SOM organitzada i impulsada per part 
de l’organització Mater amb la col·la-
boració i el suport de l’Estalvi Ètic de 
Caixa Colonya. Aquesta mostra foto-
gràfica pretén sensibilitzar i lluitar con-
tra els processos d’invisibilització que 
pateixen les persones amb discapaci-
tat funcional. SOM neix per posar ros-
tre i paraules a històries silenciades pel 
poder aclaparador de les etiquetes i 
per reivindicar una igualtat que garan-
teixi oportunitats reals per a tothom. 

L’exposició romandrà oberta diven-
dres dia 16 de desembre de les 8.30 a 
les 14.00 h, dissabte dia 17 de les 17.00 a 
les 22.00 h i de dilluns dia 19 a dijous dia 
22 de les 8.30 a les 14.00 h . Organitza-
da per l’organització Mater amb la col·la-
boració de l’Ajuntament d’Algaida. A les 
Oficines Municipals de la Casa de la Vila.

DIVENDRES, 16 DESEMBREDIVENDRES, 16 DESEMBRE

• 18.00 h. II Jornades d’Estudis Lo-
cals del Municipi d’Algaida 2022. La 
segona república a Algaida, Pina i Ran-
da. Primera sessió: Obertura, ponèn-
cia inaugural i comunicacions. Organit-
zades per l’Ajuntament d’Algaida i el 
Departament de Ciències Històriques 
i Teoria de les Arts de la Universitat 
de les Illes Balears. Activitat gratuïta 
oberta a tothom. Per a assistir-hi com 
a públic no és necessària la inscripció. 
A l’auditori del casal Pere Capellà.

• 20.00 h. Presentació del llibre Cada 
cosa a son temps i per Nadal, neules. 
Les neules. Notes per a l’estudi d’una 
tradició secular (Adia Edicions) de To-
màs Martínez Miró. Activitat orga-
nitzada per la Delegació d’Algaida de 
l’Obra Cultural Balear. Al local social de 
la Delegació d’Algaida de l’Obra Cultu-
ral Balear (carrer Laberint, 7).

DISSABTE, 17 DESEMBREDISSABTE, 17 DESEMBRE

• 10.00 h. II Jornades d’Estudis Lo-
cals del Municipi d’Algaida 2022. La 
segona república a Algaida, Pina i Ran-
da. Segona sessió: Comunicacions i 
Cloenda. Organitzades per l’Ajunta-
ment d’Algaida i el Departament de Ci-
ències Històriques i Teoria de les Arts 
de la Universitat de les Illes Balears. 
Activitat gratuïta oberta a tothom. A 
l’auditori del casal Pere Capellà.

FIRA DE NADAL  
   D’11.00 a 13.00 h. . Programa Programa 

especial de Titoieta Ràdioespecial de Titoieta Ràdio. Dis-. Dis-
sabte de Mercadet al 107.7 de l’FM sabte de Mercadet al 107.7 de l’FM 
i a través d’Internet a: i a través d’Internet a: www.titoi-www.titoi-
eta.cateta.cat..

   De 17.00 a 22.00 h. . Mercadet Mercadet 
de Nadal a Algaidade Nadal a Algaida. Amb para-. Amb para-
des que es vestiran de festa per des que es vestiran de festa per 
a oferir-vos objectes i productes a oferir-vos objectes i productes 
gastronòmics, artesanals i tradi-gastronòmics, artesanals i tradi-
cionals del municipi i d’altres in-cionals del municipi i d’altres in-
drets. Un mercadet amb encant drets. Un mercadet amb encant 
que inicia les festes i que es com-que inicia les festes i que es com-
plementa amb altres activitats lú-plementa amb altres activitats lú-
diques i culturals. A Plaça. Progra-diques i culturals. A Plaça. Progra-
mes a part.mes a part.

   De 17.00 a  19.00 h.  Taller Taller Viu la Viu la 
màgia de Nadalmàgia de Nadal. Dirigit a infants. Hi . Dirigit a infants. Hi 
podran desenvolupar la imaginació i podran desenvolupar la imaginació i 
potenciar la creativitat amb temàti-potenciar la creativitat amb temàti-
ca tradicional nadalenca i contribuir ca tradicional nadalenca i contribuir 
a la decoració de la llar per aquestes a la decoració de la llar per aquestes 
festes de Nadal. A càrrec d’Espacio festes de Nadal. A càrrec d’Espacio 
Creativo Magdalena. Activitat gratu-Creativo Magdalena. Activitat gratu-
ïta. A Plaça.ïta. A Plaça.

   17.00 h. Paradeta del Casal de Paradeta del Casal de 
JovesJoves. Organitzada pel Casal de Jo-. Organitzada pel Casal de Jo-
ves. A Plaça.ves. A Plaça.

   17.00 h. Paradeta proviatge Paradeta proviatge 
d’estudisd’estudis 6è de Primària i  6è de Primària i gran gran 
sorteigsorteig de 5 lots de productes  de 5 lots de productes 
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oferits pels comerços locals del oferits pels comerços locals del 
Municipi. A Plaça.Municipi. A Plaça.

   17.30 h. Inauguració de l’expo-Inauguració de l’expo-
siciósició  ColoresColores, de l’artista Jorge Ca-, de l’artista Jorge Ca-
brales, guanyador de la Rosa d’Or brales, guanyador de la Rosa d’Or 
dels Premis Castellitx, modalitat dels Premis Castellitx, modalitat 
de pintura 2022. Oberta: dia 18: de pintura 2022. Oberta: dia 18: 
d’11.00 a 13.30 h i els dies 20, 21, d’11.00 a 13.30 h i els dies 20, 21, 
22, 23, 26, 29 i 30 de les 17.00 a les 22, 23, 26, 29 i 30 de les 17.00 a les 
19.30 h. Organitzada per l’Ajunta-19.30 h. Organitzada per l’Ajunta-
ment d’Algaida. A sa Peixateria.ment d’Algaida. A sa Peixateria.

   18.00 a 19.30 h.  Els Patges Re-Els Patges Re-
ials entregaran les cartesials entregaran les cartes a tots  a tots 
els infants que vulguin escriure als els infants que vulguin escriure als 
Reis. A la Casa de la Vila. Reis. A la Casa de la Vila. 

   18.00 h. Encesa dels llumsEncesa dels llums i de  i de 
l’arbre de Nadal l’arbre de Nadal amb l’acompa-amb l’acompa-
nyament de les corals de l’Escola nyament de les corals de l’Escola 
de Música d’Algaidade Música d’Algaida (EMMA). A  (EMMA). A 
Plaça.Plaça.

   18.15 h. Concert tradicional de Concert tradicional de 
NadalNadal a càrrec de la Banda de mú- a càrrec de la Banda de mú-
sica d’Algaida. A Plaça.sica d’Algaida. A Plaça.

   19.00 h. Cercavila NadalencaCercavila Nadalenca  
del Circ Stromboli.del Circ Stromboli.

La cercavila nadalenca és plena La cercavila nadalenca és plena 
de xanquers, motociclistes, mala-de xanquers, motociclistes, mala-
baristes i acròbates volen portar la baristes i acròbates volen portar la 
seva d’alegria a tot el poble. Bro-seva d’alegria a tot el poble. Bro-
mes i festa per a tothom en aques-mes i festa per a tothom en aques-
ta amenització divertida i propera: ta amenització divertida i propera: 
Elfs entremaliats, graciosos, bro-Elfs entremaliats, graciosos, bro-
mistes i algun rondinaire que es mistes i algun rondinaire que es 
passeja en monocicle amb el gran passeja en monocicle amb el gran 
llibre dels nins bons i una mica do-llibre dels nins bons i una mica do-
lents, per a assegurar-se que tots lents, per a assegurar-se que tots 
es portin bé!es portin bé!

Organitzada per l’Ajuntament Organitzada per l’Ajuntament 
d’Algaida. A Plaça i voltants.d’Algaida. A Plaça i voltants.

   19.30 h. Espectacle familiarEspectacle familiar  La La 
màgia de Nadalmàgia de Nadal del circ Stromboli.  del circ Stromboli. 

Fusió d’interpretació i acrobàci-Fusió d’interpretació i acrobàci-
es circenses, ambientada al taller es circenses, ambientada al taller 
de Santa Claus. Els elfs no poden de Santa Claus. Els elfs no poden 
estar més emocionats i alegres, estar més emocionats i alegres, 
perquè a la fi ha arribat el dia més perquè a la fi ha arribat el dia més 
màgic de l’any. Tot està llest… En-màgic de l’any. Tot està llest… En-
cara que pot succeir alguna enso-cara que pot succeir alguna enso-
pegada sobre la marxa! Res que pegada sobre la marxa! Res que 
els elfs amb màgia i amistat no els elfs amb màgia i amistat no 
puguin resoldre.puguin resoldre.

Un espectacle per a totes les Un espectacle per a totes les 
edats amb interpretació, acrobà-edats amb interpretació, acrobà-
cies, comicitat i molts personatges cies, comicitat i molts personatges 
nadalencs units per a crear aquest nadalencs units per a crear aquest 
gran espectacle. Es fusiona el circ gran espectacle. Es fusiona el circ 
clàssic amb el teatre i els contesclàssic amb el teatre i els contes  

nadalencs. L’espectacle s’acompa-nadalencs. L’espectacle s’acompa-
nya d’una gran decoració nadalen-nya d’una gran decoració nadalen-
ca i diversos ninots hivernals que ca i diversos ninots hivernals que 
captiven l’interès des del primer captiven l’interès des del primer 
momenmoment.t.

Activitat gratuïta organitzada Activitat gratuïta organitzada 
per l’Ajuntament d’Algaida. Dura-per l’Ajuntament d’Algaida. Dura-
da: 60 minuts. A la placeta de l’es-da: 60 minuts. A la placeta de l’es-
glésia. glésia. 

   20.00 h. Marga Rotger canta Marga Rotger canta 
nadalesnadales. Marga Rotger juntament . Marga Rotger juntament 
amb Javier Gonzáles i Marco Va-amb Javier Gonzáles i Marco Va-
lero oferiran un concert de Nadal lero oferiran un concert de Nadal 
en clau de jazz on la bossa nova, en clau de jazz on la bossa nova, 
el swing i la cobla hi són presents. el swing i la cobla hi són presents. 
Un concert divertit que combina Un concert divertit que combina 
clàssics del jazz amb nadales de clàssics del jazz amb nadales de 
diferents indrets. Activitat gratu-diferents indrets. Activitat gratu-
ïta organitzada per l’Ajuntament ïta organitzada per l’Ajuntament 
d’Algaida. A Plaça.d’Algaida. A Plaça.

DIUMENGE, 18 DESEMBRE DIUMENGE, 18 DESEMBRE 

• 19.30 h. Concert Recital poètic i 
musical, Alçades a la lluna. A càrrec del 
grup Tallats de Lluna, de l’Agrupació 
Cultural de Porreres. Activitat gratuïta 
organitzada per la Comissió d’Igualtat i 
l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori del 
casal Pere Capellà. 

DIVENDRES, 23 DESEMBREDIVENDRES, 23 DESEMBRE

• 16.00 h. Nadal per a tothom. Un 
any més, els joves volen fer arribar 
l’esperit nadalenc a les persones ma-
jors que, per motius de salut, no poden 
gaudir 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. Organit-
zat pel Casal dels Joves d’Algaida i l’Es-
pai Jove de Pina. A Algaida i Pina. 

DISSABTE, 24 DESEMBRE DISSABTE, 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.

DILLUNS, 26 DESEMBREDILLUNS, 26 DESEMBRE

• 18.00 h. Bingo i Xocolata Solidària 
a càrrec d’Algaida Jove. La recaptació 
es destinarà beques per a infants de 
Ciudad Antigua (Nicaragua). Preu de 
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la xocolata + coca: 2,00 €. Activitat or-
ganitzada per l’Associació Algaida Jove 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Algaida i l’Associació de Gent Gran 
d’Algaida, Pina i Randa. A la Sala Poli-
valent des Porrassar.

DIMECRES, 28 DESEMBREDIMECRES, 28 DESEMBRE

• 17.30 h. Contacontes: L’Amor de les 
tres taronges a càrrec de l’associació 
La Vila Acció Teatral. Intèrpret: Joan 
Gomila.

Bernadet ha fet setze anys i diu que 
ha arribat el moment d’emprendre 
el camí que desitja fer. Haurà de tra-
vessar mars, muntanyes, gegants i 
serp, fins a trobar l’Amor de les tres 
taronges; que li ensenyarà que la fe-
licitat no era a la fi del camí, si no ve 
en el moment que decidim empren-
dre el viatge. Us presentem una his-
tòria fantàstica de la rondallística 
popular mallorquina comptada amb 
un llenguatge innovador.
Activitat gratuïta inclosa en el marc 

de les que s’organitzen arreu de Mallor-
ca des de l’1 al 31 de desembre en mo-
tiu de la diada de Mallorca. A l’auditori 
del casal Pere Capellà. 

• 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 2010). Organitzada pel Casal dels 
Joves d’Algaida i l’Espai Jove de Pina. 
Hi haurà servei de bus des de Pina i des 
d’Algaida. El preu és de 12,00 € (inclou 
menjar, allotjament, monitoratge i as-
segurança). Inscripcions al joventutal-
gaida@gmail.com Places limitades. 

DIJOUS, 29 DESEMBREDIJOUS, 29 DESEMBRE

• 17.00 h. Taller de cuina divertida 
per a infants, mares i pares a càrrec de 
Espacio Creativo Magdalena. Inscripci-
ons fins esgotar el límit de places. Preu: 
6,00 € per infant. Per a nins i nines de 
3 a 12 anys. Un taller creatiu on cons-
truirem i decorarem una casa màgi-
ca de galeta i caramels. Organitzat per 
l’Ajuntament d’Algaida i Espacio Creati-
vo Magdalena. Al Casal dels Joves. 

• 19.30 h. Concert de Nadales a càr-
rec del duet Àngela Urrea, veu i Miquel 
Àngel Julià, piano. Activitat gratuïta or-

ganitzada per l’Ajuntament d’Algaida. 
A l’auditori del casal Pere Capellà. 

DIVENDRES, 30 DESEMBREDIVENDRES, 30 DESEMBRE

• 17.00 h. Animació Infantil a càrrec 
del grup UAPIDUBI. Interpreten cançons 
populars de les Illes Balears i d’altres in-
drets. Activitat gratuïta organitzada per 
l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.

• De 18.00 a 19.00 h. Els Patges Re-
ials recolliran les cartes dirigides als 
SSMM Reis d’Orient. Acte organitzat 
per l’Ajuntament d’Algaida amb la col-
laboració del Casal de Joves. A Plaça. 

• A partir de dia 30 de desembre, 
podeu tirar les cartes a les bústies reials 
que trobareu a l’Ajuntament d’Algaida, 
al casal Pere Capellà, a la plaça de Pina 
i a l’Hort de Son Romeguera de Randa.

DISSABTE, 31 DESEMBRE DISSABTE, 31 DESEMBRE 

• 23.45 h. Rebuda de l’any 2023 a 
la placeta de l’església. L’Ajuntament 
oferirà raïm a tots els assistents .

• Seguidament, Festa de Cap d’Any. 
Després de les campanades, vine a pas-
sar la nit amb l’esperit més jove. Acte 
organitzat per l’Associació Algaida Jove 
i l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.

DIMARTS, 3 GENERDIMARTS, 3 GENER

• 20.00 h. Sortida al ballet: El llac dels 
cignes. Entrada més transport: 28,00 €. 
Podeu reservar l’entrada a les oficines 
de la Casa de la Vila. Sortida d’Algai-
da a les 19. 00 h de la parada del bus, 
C/ de les Escoles. Activitat organitzada 
per l’Ajuntament d’Algaida amb col·la-
boració de l’Associació de les Persones 
Majors. A l’Auditòrium de Palma.

DIJOUS, 5 GENER DIJOUS, 5 GENER 

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

ATENCIÓ: La recepció d’obsequis 
tendrà lloc dilluns dia 5 de gener de les 
09.00 h a les 11.00 h al Pavelló Andreu 
Trobat. També es rebran els de fora 
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vila. Atenció: Informau-vos de les pau-
tes que regulen el servei a la Biblioteca 
Municipal (Tel. 971 66 56 79).

Organitzat per l’Ajuntament d’Algai-
da amb la col·laboració del CEIP Pare B. 
Pou, Algaida Jove, el Casal de Joves i un 
grup de gent voluntària. En cas que per 
circumstàncies meteorològiques, s’ha-
gués de suspendre la cavalcada, SSMM 
els Reis d’Orient arribaran a l’església 
d’Algaida a les 18.00 h. 

PINA 
DISSABTE, 10 DESEMBREDISSABTE, 10 DESEMBRE

• 12.00 h. Xerrada sobre alimentació 
evolutiva a càrrec de Lluís Cortés Es-
trades. A l’Espai Jove de Pina. Organit-
zada per COF. A l’espai Jove de Pina.

• De 17.00 h a 20.30 h. Entrega de 
cartes del Patge Reial a tots els infants. 
Decoració de la casa del Patge Reial re-
alitzada per Alexia Lozano Vicens. Orga-
nitzada per a Comissió de Reis de Pina i 
el COF Pina amb la col·laboració de l’Es-
pai Jove de Pina. A Can Lluís. 

MERCADET 
DE NADAL 

   17.00 a 22.00 h. . Mercadet de Mercadet de 
Nadal a PinaNadal a Pina. Amb parades que . Amb parades que 
es vestiran de festa per a oferir-es vestiran de festa per a oferir-
vos objectes i productes gastro-vos objectes i productes gastro-
nòmics, artesanals i tradicionals nòmics, artesanals i tradicionals 
del municipi i d’altres indrets. Un del municipi i d’altres indrets. Un 
mercadet amb encant que inicia mercadet amb encant que inicia 
les festes i que es complementa les festes i que es complementa 
amb altres activitats lúdiques i cul-amb altres activitats lúdiques i cul-
turals. A Plaça. Programes a part.turals. A Plaça. Programes a part.

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

   17.00 h. Paradeta del Casal de Paradeta del Casal de 
JovesJoves. Organitzada pel Casal de Jo-. Organitzada pel Casal de Jo-
ves. A Plaça. ves. A Plaça. 

   17.30 h. Actuació de Xeremies Actuació de Xeremies 
dels alumnes de l’escola de música dels alumnes de l’escola de música 

d’Algaida EMMAd’Algaida EMMA. Organitzada per . Organitzada per 
l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.

   18.00 h. Encesa dels llumsEncesa dels llums i de  i de 
l’arbre de Nadal amb concert de l’arbre de Nadal amb concert de 
Nadales Nadales a càrrec del grup Projecte a càrrec del grup Projecte 
AssacAssac  Cantem NadalesCantem Nadales. Un espec-. Un espec-
tacle adreçat a tots els públics per tacle adreçat a tots els públics per 
celebrar Nadal i reviure cançons celebrar Nadal i reviure cançons 
de la nostra terra, que també rei-de la nostra terra, que també rei-
vindica nadales d’autors contem-vindica nadales d’autors contem-
poranis, populars i tradicionals. poranis, populars i tradicionals. 
Organitzat per COF i per l’Ajunta-Organitzat per COF i per l’Ajunta-
ment d’Algaida. A Plaça.ment d’Algaida. A Plaça.

   18.30 a 20.30 h. T. Taller de cuina aller de cuina 
i espectacle de carrer infantili espectacle de carrer infantil..

La Xef Pipa tv Schow. La prota-La Xef Pipa tv Schow. La prota-
gonista és una titella i diferents gonista és una titella i diferents 
personatges de televisió. La xef personatges de televisió. La xef 
Pipa estrena programa de televisió. Pipa estrena programa de televisió. 

Avui és el primer dia i ho té tot Avui és el primer dia i ho té tot 
llest: el plató de gravació a punt, la llest: el plató de gravació a punt, la 
cuina preparada, el menú dissenyat cuina preparada, el menú dissenyat 
i tot l’equip al seu lloc i concentrat i tot l’equip al seu lloc i concentrat 
per començar. Tothom està llest per començar. Tothom està llest 
menys el seu ajudant, Juliani, que menys el seu ajudant, Juliani, que 
ha desaparegut misteriosament.ha desaparegut misteriosament.

Es faran dues funcions de l’es-Es faran dues funcions de l’es-
pectacle: a les 18.30 i a les 19.30 h, pectacle: a les 18.30 i a les 19.30 h, 
de 60 minuts de durada cada una.de 60 minuts de durada cada una.

Inscripcions a l’Ajuntament Inscripcions a l’Ajuntament 
d’Algaida o al telèfon de l’Ajunta-d’Algaida o al telèfon de l’Ajunta-
ment 971 12 53 35. Termini d’ins-ment 971 12 53 35. Termini d’ins-
cripcions fins divendres 9 desem-cripcions fins divendres 9 desem-
bre. Activitat gratuïta organitzada bre. Activitat gratuïta organitzada 
per l’ Ajuntament d’Algaida. A Pla-per l’ Ajuntament d’Algaida. A Pla-
ça. Pregam puntualitat.ça. Pregam puntualitat.

   19.00 h. Cercavila NadalencaCercavila Nadalenca  
Circ StromboliCirc Stromboli. Quan arriba Nadal . Quan arriba Nadal 
els seus personatges tornen ame-els seus personatges tornen ame-
nitzar els carrers. La cercavila na-nitzar els carrers. La cercavila na-
dalenca és plena de bromes i ale-dalenca és plena de bromes i ale-
gria per a tothom. Organitzada per gria per a tothom. Organitzada per 
l’ Ajuntament d’Algaida. A Plaça.l’ Ajuntament d’Algaida. A Plaça.

   19.30 h. Concert del jove can-Concert del jove can-
tautor mallorquí David Cabottautor mallorquí David Cabot. La . La 
seva senzillesa, maduresa i sensi-seva senzillesa, maduresa i sensi-
bilitat, juntament amb un color de bilitat, juntament amb un color de 
veu que es distingeix entre els al-veu que es distingeix entre els al-
tres, són les qualitats que més ho tres, són les qualitats que més ho 
defineixen. Organitzat per l’Ajun-defineixen. Organitzat per l’Ajun-
tament d’Algaida. A Plaça.tament d’Algaida. A Plaça.

DIUMENGE, 11 DESEMBREDIUMENGE, 11 DESEMBRE

• 16.30 h. Arriba Nadal! Decoram 
l’Espai Jove. Activitat gratuïta dirigi-
da a joves majors de 12 anys (nascuts 
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2010). Organitzada per l’Espai Jove de 
Pina. A l’Espai Jove de Pina.

• 17.00 a 20.30 h. Entrega de cartes 
del Patge Reial a tots els infants. De-
coració de la casa del Patge Reial rea-
litzada per Alexia Lozano Vicens. Orga-
nitzada la Comissió de Reis de Pina i el 
COF Pina amb la col·laboració de l’Es-
pai Jove de Pina. A Can Lluís.

• 17.00 h. Sortida al Rocòdrom Es 
Cau Blanquerna. Zona de boulder de 
100m2 amb més de 4.000 preses de 
les millors marques, desploms de to-
tes les inclinacions, piràmide inverti-
da, sostres, campus board i taules mul-
tipreses. Dirigida a joves majors de 12 
anys (nascuts 2010). Organitzat pel Ca-
sal dels Joves d’Algaida i l’Espai Jove de 
Pina. Preu: 3,00 €. Inscripcions a joven-
tutalgaida@gmail.com. Cabuda limita-
da. Hi haurà servei de transport. 

DIUMENGE, 18 DESEMBRE DIUMENGE, 18 DESEMBRE 

• 16.30 h. Taller per a preparar l’ar-
ribada de SSMM Reis d’Orient a Pina. 
Activitat gratuïta dirigida a joves majors 
de 12 anys (nascuts 2010). Organitzada 
per l’Espai Jove de Pina. A l’Espai Jove 
de Pina.

• 19.30 h. Concert del Cor de Do-
nes de Sant Francesc d’Inca. Activitat 
gratuïta organitzada per l’Ajuntament 
d’Algaida. A l’església. 

DIVENDRES, 23 DESEMBREDIVENDRES, 23 DESEMBRE

• 16.00 h. Nadal per a tothom. Un 
any més, els joves volen fer arribar 
l’esperit nadalenc a les persones ma-
jors que, per motius de salut, no poden 
gaudir 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. Organit-
zat pel Casal dels Joves d’Algaida i l’Es-
pai Jove de Pina. A Algaida i Pina. 

DISSABTE 24 DESEMBRE DISSABTE 24 DESEMBRE 

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

DIMARTS, 27 DESEMBRE DIMARTS, 27 DESEMBRE 

• 18.30 h. Acte d’inauguració del nou 
Espai Jove de Pina i presentació del 

nou logo de l’Espai Jove dissenyat per 
Petra Mut Oliver. A continuació, Gala 
de Festa a càrrec dels joves de Pina. 
Vos hi esperam vestits amb les vostres 
millors gales! Activitat gratuïta oberta 
a tothom. Organitzat per l’Espai Jove 
de Pina. A Can Lluís. 

DIMECRES, 28 DESEMBRE DIMECRES, 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 2010). Organitzada pel Casal dels 
Joves d’Algaida i l’Espai Jove de Pina. 
Hi haurà servei de bus des de Pina i des 
d’Algaida. El preu és de 12,00 € (inclou 
menjar, allotjament, monitoratge i as-
segurança). Inscripcions al joventutal-
gaida@gmail.com. Places limitades. 

DIVENDRES, 30 DESEMBREDIVENDRES, 30 DESEMBRE

• A partir de dia 30 de desembre, 
podeu tirar les cartes a les bústies reials 
que trobareu a l’Ajuntament d’Algaida, 
al casal Pere Capellà, a la plaça de Pina 
i a l’Hort de Son Romeguera de Randa.

DISSABTE, 31 DESEMBRE DISSABTE, 31 DESEMBRE 

• 23.45 h. Rebuda de l’any 2023 a Pla-
ça. L’Ajuntament oferirà raïm a tothom.

DIJOUS, 5 DE GENERDIJOUS, 5 DE GENER

• 18.45 h. Arribada dels Reis d’Orient. 

• 19.00 h. Missa. 

• 19.45 h. SSMM el Reis d’Orient re-
partiran els regals entre tots els infants. 

RANDA
DIUMENGE, 18 DESEMBREDIUMENGE, 18 DESEMBRE

• 18.00 h. Encesa dels llums i arbre 
de Nadal de Randa. En acabar l’encesa 
hi haurà una xocolatada per a tots els 
assistents.

DIVENDRES, 23 DESEMBRE DIVENDRES, 23 DESEMBRE 

• 19.00 h. Marga Rotger canta na-
dales. Marga Rotger juntament amb Ja-



vier Gonzáles i Marco Valero oferiran 
un concert de nadal en clau de jazz on 
la bossa nova, el swing i la cobla hi són 
presents. Un concert divertit que com-
bina clàssics del jazz amb nadales de di-
ferents indrets. Concert gratuït orga-
nitzat per l’Ajuntament d’Algaida.  A la 
parròquia de Randa.

DISSABTE, 24 DESEMBREDISSABTE, 24 DESEMBRE

• 19.00 h. Matines a la parròquia de 
Randa. 

DIVENDRES, 30 DESEMBREDIVENDRES, 30 DESEMBRE

• A partir de dia 30 de desembre, 
podeu tirar les cartes a les bústies reials 

que trobareu a l’Ajuntament d’Algaida, 
al casal Pere Capellà, a la Plaça de Pina 
i a l’Hort de Son Romeguera de Randa.

DISSABTE 31, DESEMBRE DISSABTE 31, DESEMBRE 

• 23.45 h. Rebuda de l’any 2023 a 
la placeta de l’església. L’Ajuntament 
oferirà raïm a tots els assistents

DIJOUS, 5 GENER DIJOUS, 5 GENER 

• 19.30 H. Arribada a Randa dels Reis 
d’Orient i repartiment dels regals a 
tots els nins i nines de Randa.

informacions
PER UN NADAL MÉS SOSTENIBLE 

I RESPONSABLE A ALGAIDA, PIN A I RANDA
Des de l’Ajuntament d’Algaida us convidam aquest Nadal a fer un consum res-

ponsable, solidari i just. I entre tots i totes ho podem aconseguir si adquirim els 
productes al comerç de proximitat, reduïm i reciclam els residus i estalviam el mà-
xim d’energia. 

CAMPANYA DE NADAL 2022/2023 
Regala il·lusió. Regala comerç local

La Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç, juntament amb l’associació de co-
merç d’Algaida, Pina i Randa, han organitzat la campanya de suport al comerç lo-
cal Nadal 2022/23. Una iniciativa amb la qual es pretén animar els veïnats i veïnades 
a consumir en els establiments locals i a fomentar l’activitat comercial del poble en 
aquestes dates tan assenyalades. Amb un vídeo, on apareixeran tots els comerços 
participants, l’Ajuntament d’Algaida vol donar les gràcies i fer un petit homenatge a 
tots els negocis del municipi, propers i de confiança, que ens donen servei.

Per la compra superior de 10,00 €, tots els comerços adherits a la campanya 
obsequiaran els clients amb un petit arbre de Nadal de pasta dolça. Cada arbre 
durà un número i entrarà en el sorteig de 30 vals de 50,00 € cada un per a gastar 
entre els negocis adherits. Recordau guardar el número que va amb la galeta per 
poder entrar al sorteig. Durada de la campanya: del 9 de desembre al 6 de gener. 
Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida i l’Associació de comerç i empresa d’Algai-
da, Pina i Randa. Programes a part.

CARTES PER A SSMM REIS D’ORIENT
A partir de dilluns dia 19 de desembre, podreu trobar les cartes per escriure a 

SSMM Reis d’Orient a les oficines municipals de la Casa de la Vila. Els dissenys són 
realitzats per joves artistes locals. 

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

Els dissabtes dia 24 i dia 31 de desembre 
l’horari del Parc Verd serà de les 8.00 h a les 14.00 h.

Diumenge 25 de desembre, diumenge 1r i dijous 6 de gener, 
l’horari del Parc Verd serà de les 9.00 h a les 13.00 h.
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FAIG SABER

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

2023, 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, us comunicam que:

• Els Patges Reials visitaran les Firetes i Mercats de Nadal i portaran 
les cartes per a escriure’ns. També, les podeu anar a cercar a les Oficines 
de la Casa de la Vila.

• Més endavant, també enviarem els nostres patges a recollir les car-
tes que ens heu escrit. I, posteriorment, perquè tothom tengui la oportu-
nitat de fer-nos-les arribar, també instal·larem bústies reials especials 
a Algaida (a la Casa de la Vila), a Pina (Can Lluís) i a Randa (place-
ta de l’església) perquè en qualsevol moment hi deixeu les vostres cartes.

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

 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-dos.

RECOLLIDA SOLIDÀRIA 
Des d’Algaida Jove, juntament amb Algaida Solidari i la Parròquia Sant Pere i 

Sant Pau, aquest Nadal volem aportar un any més el nostre granet d’arena fent 
una recollida d’aliments. Els aliments aniran destinats a totes les famílies del 
nostre poble que ho necessitin.

Dies: del 5 al 21 de desembre.
Llocs: Supermercats d’Algaida; Bip Bip, Idò, Spar i Eroski. També es podran 
deixar aliments a la Rectoria els dijous horabaixa de 18.00 a 20.00 h.

                                                                Gràcies per la vostra col·laboració!


