
FESTES DE PASQUA
I DE LA PAU DE CASTELLITX
agendadXctes del4al 25 dABRILde2009

DISSABTES, 4, 18 I 25
♦ 18.00 h. Curs de bail de Batuka.
Organitzat pel Casal dels Joves
d'Algaida. Inscripcions I més In¬
formació fins divendres dia 3
d'abril a les Oficines Municipals
de la Casa de la Vila. Places limita¬

des. Perquè es pugui realitzar l'acti¬
vitat hl haurà d'haver un mínim d'Ins¬
crits. Activitat gratuïta patrocinada per
l'Ajuntament d'Algaida. Als vestidors de
ses Escoles.

DILLUNS, 6
♦ 18.30 h. Taller de cuina de peix a càrrec de
Margarita Peña. Al menjador del casal Pere
Capellà. Inscripcions limitades (màxim
40 persones) fins divendres 3 d'abril a
les Oficines Municipals de la Casa de
la Vila. Activitat gratuïta organitzada
per l'Ajuntament d'Algaida amb la col-
laboracló de Peixateria Peña I el super¬
mercat Pròxim.

DISSABTE, 11
♦ 19.00 h. Cinema infantil amb la pel¬
licula Col·legues al bosc 2 (EEUU, 2008).
Durada: 73 minuts. Autoritzada per a tots els pú¬
blics. Activitat gratuïta organitzada pel Casal dels Jo¬
ves d'Algaida. A l'auditori del casal Pere Capellà.

♦ En acabar, sopar de torrada (hamburgueses, salsitxes I beguda) per
a tots els Infants. Inscripcions fins dimecres dia 8 d'abril a les Oficines
municipals de la Casa de la Vila d'Algaida. Preu per Infant: 2,00 €. Orga¬
nitzat pel Casal dels Joves d'Algaida. Al pati del casal Pere Capellà.

Flor d'ametter. Muntatge a partir d'un dibuix de Vi¬
cenç Sastre extret det llibre Serro de Tramuntam. Gfí
221. Ruta de Pedra en Sec. Editat per Triangle Postals I
el Departament de Medi Ambient del Consell de Ma¬
llorca l'any 2008.



DILLUNS, 13 ACTES RELIGIOSOS
♦ 21.00 h. Nit algaidina de la cultura. Acte del lliurament dels Premis
Castellitx 2009. Petit concert a càrrec del Conjunt Vocal (dir. Sebastià Mut)
i del Conjunt Instrumental (dir. Joan Antoni Ballester) de l'Escola Municipal
de Música d'Algaida.

Lliurament del XXXIII Premi de Poesia, XXXIII Premi de Narració Curta, XXXI
Premi Llorenç "Móra" de Poesia Popular (Glosat), XIV Premi d'Investigació i
VIII Premi de Fotografia. A l'església d'Algaida.

♦ 23.30 h. Gran Festa Jove organitzada pels Quintos i Quintes del 89. A sa Plaça.

DIAAARTS, 14. FESTA DE LA PAU DE CASTELLITX
♦ 9.00 h. Amollada de coets anunciant el comença¬
ment de la festa.

■'I'' 9.30 h. Concentració a sa Plaça. So
nada dels Xeremiers d'Algaida. L'Ajun¬
tament distribuirà gratuïtament a
tots els assistents el mocador ofi¬
cial de la Festa de La Pau, 2009.

•'ll'· 11.30 h. Activitats i jocs in¬
fantils per a tots els nins i nines.
A damunt s'era.

■'l|'' 12.00 h. Missa a l'església de
la Pau de Castellitx.

♦ 13.30 h. Paella a benefici de les
obres de l'església. Ho organitza e
Consell Parroquial.

'I' 15.00 h. Ballada popular damunt s'era
amb el grup Quart Creixent.
■'I'' 16.30 h. Festa damunt s'era, organitzada pels Quin¬
tos i Quintes del 89. Hi haurà premis per a tots els participants.

Pregam que l'anada a Castellitx es faci per la carretera de Llucmajor I la tor¬
nada pel camí de BInIcomprat.

DIJOUS, 15 I DIVENDRES 16
♦ Activitats lúdico-esportives a càrrec de Fundació Esplai. Organitzat pel CE
Algaida amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. Informació sobre el
programa complet, horaris i inscripcions a les Oficines del camp municipal de
futbol es Porrassar. Programes a part.

ajuntament d'Algaida
OAJUNTAAÍENT D'ALGAIDA, 2009
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DIUMENGE, 5
DIUMENGE DE RAMS

• 11.00 h. Benedicció dels rams a

l'exterior del casal Pere Capellà. A
continuació processó pels carrers
des Cavallers, sa Plaça, del Bisbe i
de l'Església amb la participació de
la Banda de Música d'Algaida. Se¬
guidament, Missa.

DIMECRES, 8
• 19.00 h. Missa crismal a la Seu.

• 20.00 h. Es muntarà la Casa San¬
ta. És necessària l'ajuda de tot¬
hom. Les persones que ho
vulguin poden dur rams. A
l'església d'Algaida.

DIJOUS, 9
DIJOUS SANT

• 21.00 h. Celebració de
la Santa Cena. Seguida¬
ment, processó pels car¬
rers de l'Església, del Rei,

sa Plaça, de s'Aigua, de la
Roca, de Palma i de l'Esglé¬

sia. Amb la participació de la
Banda de Música.

• 23.00 h. Hora Santa de Pregària.
A la capella del Roser de l'església.

DIVENDRES, lO
DIVENDRES SANT

• 21.00 h. Celebració de la Passió
del Senyor. A l'església. Després
de la celebració es retirarà la Casa
Santa. És necessària la participació
de tothom.

DISSABTE, 12
• 21.00 h. Vetla Pasqual. A l'es¬
glésia. Per començar s'encendrà el
Foc Nou davant el portal lateral de
l'església.

DIUMENGE, 12
DIUMENGE DE PASQUA
• 11.00 h. Processó de l'encontre

pels carrers de costum amb la par¬
ticipació de la Banda de Música.
Seguidament Missa.


