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Comissió ANY LLULL

AC TIVITATS JUNY  2016
Divendres, 10 de juny 

•• 20.30 h. Inauguració de l’exposició L’art de l’”Art” de Ramon Llull. Onze joves crea-
dors exposen per commemorar el setè centenari de la mort de Ramon Llull. Organitzada 
per la Universitat de les Illes Balears. Amb els artistes: Joan Aguiló, Cati Cànoves, Fèlix 
Coll, Tomeu Coll, Pau Garriga, Damià Matas, Antoni Marí “Tirurit”, David Martín, Jaume 
Orejuela, Gabriela Seguí i Doralice Souza. L’acte d’obertura correrà a càrrec d’Antoni Tor-
res, comissari de l’exposició.

La mostra romandrà oberta de dissabte dia 11 a diumenge dia 19 de juny de 2016, de 
18.00 a 20.00 h a la Sala d’Exposicions del casal Pere Capellà d’Algaida (C/ des Cavallers, 
22. Ala dreta, primer pis).

Divendres, 17 de juny
•• A partir de les 21.00 h. Festa de cloenda de la mostra L’art de l’”Art” de Ramon 

Llull amb el grup O’Veus. (Música a capella). A l’auditori del Casal Pere Capellà. (C/ des 
Cavallers, 22).

Entrada + Consumició 3,00 € (Cervesa des Pla: Cervesa Ramon Llull)
Organitzat per: Associació Pla Cultural
Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida i Cervesa des Pla.

Diumenge, 12 de juny
•• Sant Bernat de Menthon 2016 al puig de Randa. L’ Any Ramon Llull l’Arreple-

gada de Grups Excursionistes de Mallorca celebra el seu patró, Sant Bernat de Menthon, 
fent l’ascensió nocturna al puig lul·lià més emblemàtic, el puig de Randa. Concentració a 
les 4.45 h a l’aparcament de Randa. A les 5 h, pujada cap a Cura, visita a la cova del Beat, 
sortida de sol al Morro d’en Moll, missa sota les alzines de l’explanada de Cura i després 
berenar oferit per l’Ajuntament d’Algaida. Retorn a Randa pel camí de les pedreres d’Al-
benya. L’acte està organitzat per la Delegació d’Algaida de l’Obra Cultural Balear i l’Arre-
plegada de Grups Excursionistes de Mallorca amb el patrocini de l’Ajuntament d’Algaida.


