
DIMECRES, 18
• 15.30 H. Activitats Ramon Llull al
Centre de Dia d'Algaida: Taller de go¬
lletes amb el motio del Ioga de l'Any
Llull. Organitzat per l'Ajuntament d'Al¬
gaida I l'Assoclaclô d'artesans d'Algai¬
da, Pina I Randa. Activitat dirigida als
usuaris del Centre de Dia. Al Centre de
Dia d'Algaida.

DISSABTE, 21

Acte organitzat per l'Associació de Ma¬
res i Pares del CEIP Pare B. Pou, la Bibli¬
oteca Municipal d'Algaida, Algaida So¬
lidari i la Fundació Campaner. Al casal
Pere Capellà.

DIUMENGE, 22
• AL MATÍ. Excursió a peu al mo¬
nestir de Miramar, organitzada per la
Delegació d'Algaida de l'Obra Cultural
Balear amb la col·laboració de l'Ajun¬
tament d'Algaida. Dins els actes Llull.
Programes a part.

• 18.00 H. Missa a l'església de la
Pau de Castellitx.

• 18.30 H. Concert de primavera de
l'Orfeó Castellitx.

DISSABTE, 28
• DE LES 10.00 A LES 19.00
H. V Fireta Artesanal. Venda
i promoció de productes ar¬
tesans i agroalimentaris ela¬
borats per artesans d'Algaida,
Pina i Randa. Diversos artesans

i artesanes mostren l'art del seu
ofici i els seus productes, i oferei¬

xen la oportunitat d'adquirir articles
fets a mà. A la placeta de l'església i
carrers adjacents. Programes a part.

• DE LES 16.30 A LES 19.30H. FES¬
TA DEL LLIBRE. Mercadet Solida¬
ri de venda de llibres de segona mà
(exemplars procedents de llibres re¬
tirats de la Biblioteca Municipai i de
donació de particulars). La recap¬
tació anirà destinada a la Fundació

Campaner (entitat solidària que lluita
per eradica ia Noma, malaltia infantil
que afecta els infants amb problemes
de desnutrició en els racons més po¬
bres del planeta, especialment a Àfri¬
ca i els mutila el rostre (www.fundacl-
ocampaner.com). Totes les persones
que participi en alguna de les activi¬
tats rebran un tiquet per partícipar
en el sorteig d'un Lot de llibres.

Durant la celebració del mercadet
tendrán lloc les següents activitats
adreçades als infants i al públic en
general:
• Al llarg de tot l'horabaixa: Serena¬
da solidària, venda de coques a càr¬
rec d'Algaida Solidari.
• A les 17.30 h. Contacontes Ramon
Llull I la muntanya màgica de Catali¬
na Salas a càrrec de l'autora. Adreçat
a infants de 4 a 9 anys.

DIUMENGE, 28
• 10.00 H. V Fira d'oportunitats,
amb ofertes especials de produc¬
tes i serveis de les empreses del mu¬
nicipi. La Fira d'oportunitats és el
dia del comerç local. Les empreses

d'Algaida t'ofereixen ofertes exclu¬
sives, liquidacions, preus d'estoc,
preus especials de productes i ser¬
veis. Aprofitau i'ocasió per passejar,
fer poble i aprofitar les oportuni¬
tats que trobareu només en aquesta
festa del comerç algaidí. Organitza¬
da per l'Associació de Comerç i Em¬
presa d'Aigaida, Pina i Randa amb el
suport de la Regidoría de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament d'Algai¬
da. A la placeta de l'església.

DIUMENGE, 5 DE JUNY
• 19.30 H. Teatre i concert de Tro¬

bada de corals amb la participació del
grup de teatre de Can Clar, la Coral de
la 3a Edat de Can Clar i de l'Orfeó de
Castellitx. Acte organitzat per l'Ajun¬

tament d'Algaida, amb la col.laboració
del grup de Teatre i la Coral Can Clar i
l'Orfçó Castellitx. A l'auditori del casal
Pere Capeüà. Obert a tothom.

del 6 de maig
al 3 de juny

PINA
DIUMENGE, 17 D'ABRIL
• 10.00 H. Excursió per a famílies:
Son Serra de Marina Can Picafort (Son
Real). Sortida a ies 10.00 h de ia plaça
de Pina. Organitzada per i'Associació
Merdufais de Pina.

• 19.00 H. Tots els divendres: Cicle
de conferències UOM. Universitat
oberta per a majors. Les conferènci¬
es es realitzaran a l'aula del casal Pere
Capellà (primer pis, ala dreta). To¬
tes les conferències són gratuïtes. Per
a més informació i inscripcions: Ofi¬
cines municipals de la Casa de la Vila
fins dia 4 de maig. El Vicerectorat de
Cultura de la UIB lliurarà un Certifi¬
cat d'assistència a tots els participants
majors de 50 anys. Organitzat per la
Universitat de les Illes Balears i l'Ajun¬
tament d'Algaida. Programes a part.

DIUMENGE, 24 D'ABRIL campanya primavera
'jo compr al
meu poble!

• DEL 18 D'ABRIL AL 26 DE MAIG.

Comprant als establiments adherits
a la campanya, participareu en el sor¬
teig d'un cap de setmana gastronòmic
a Toledo, capital gastronòmica zoi6!
El guanyador s'anunciarà diumenge
dia Z9 de maig, dia de la Eira d'Opor¬
tunitats. Programes a part.

• 12.00 H. FESTA DEL LLIBRE. Conta¬
contes per a celebrar Sant Jordi: Vigi¬
la, rateta, a càrrec de Xisca Puigserver.
Dirigit a infants de 4 a 8 anys. Activi¬
tat gratuïta per ais socis de Merdufais.
3,00 € per a no socis. Venda d'entrades
al mateix lloc el dia de la funció. Acte

organitzat per l'Associació Merdufais,
amb la col·laboració de i'Ajuntament
d'Algaida. A Can Lluís.

DISSABTES 14 i 28 de MAIG
• 17.00 H. Taller d'Estels. Activi¬
tat dirigida a infants a partir de 3 anys

acompanyats d'un adult. Inscripcions:
1,00 € al bar Can Sastre o a l'Ajunta¬
ment d'Algaida fins dijous 12 de maig.
Organitzat per l'Associació Merdufais
de Pina amb la col·laboració de l'Ajun¬
tament d'Algaida. A Can Lluís.

del 2 al 15 de maig

• QUINZENA SALUDABLE. Amb
activitats dirigides a tots els públics:
Conferències, tallers i moltes coses
més. Organitzada per l'Ajuntament
d'Algaida. Programes apart.

ANY LLULL
Randd - Pina -Algaida
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RBRIL
DIVENDRES, 15
• 20.00 H. Xerrada: Suplementació es¬

portiva saludable. Em suplement correc¬
tament? A càrrec de Bartomeu Llom-

part, llicenciat en Farmacologia, Nutrició
i Suplementació en l'Esport. Entrenador
personal i tècnic en sala de fitness. Or¬
ganitzat per Xisca Vaquer, Pedro Mar-
totell i l'Ajuntament d'Algaida. Amb la
col·laboració d'Algalia Sport, Farmàcia
Martorell, Onfitness, PYN Pilâtes i toni-
ficació. Sa Raval bar-restaurant i Trota-
dors d'Algaida. Entrada gratuïta. A l'au¬
ditori del casal Pere Capellà.

DISSABTE, ie
• 18.00 H. MES DE MUSICA A ALGAI¬
DA. Concert de la Banda de Música de
Santa Eulària de Riu (Eivissa) I de la Ban¬
da de Música d'Algaida. Organitzat per
l'Associació de la Banda de Música d'Al¬

gaida amb la col·laboració de l'Ajunta¬
ment d'Algaida i d'empreses privades.
Programes a part. A l'església d'Algaida.

DIMECRES, 20
• 15.30 H. Activitats Ramon Llull al
Centre de Dia d'Algaida: Lectura de les
llegendes de Ramon Llull a càrrec de
Maria Rafael i Taller de punts de llibre
amb motius de Llull a càrrec de l'Asso¬
ciació d'Artesans d'Algaida. Activitat di¬
rigida als usuaris del Centre de Dia. Or¬
ganitzat per l'Ajuntament d'Algaida. Al
Centre de Dia d'Algaida.

DISSABTE, 23
• DE LES 10.00 H A LES 13.00 H. FES¬
TA DEL LLIBRE. Jornada de portes ober¬
tes a la Biblioteca. Totes les persones
que utilitzin el servei de préstec de la Bi¬

blioteca Municipal podran triar un llibre
de segona mà de regal. A la biblioteca.
Obertura oficial de la nova web de la Bi¬
blioteca Municipal, accessible des de
www.ajalgalda.net.

• DE LES 16.30 A LES 18.30 H. Ta¬
ller de punts de llibre: Sant Jordi / Any
Llull. Dirigit a infants de 3 a lo anys. Ins¬
cripcions fins divendres 22 a les oficines
municipals de la Casa de la Vila. Preu per
infant: 2,00 €. Organitzat l'Associació
d'Artesans d'Algaida i l'Ajuntament d'Al¬
gaida. Al casal Pere Capellà.

• 20.30 H. MES DE MÚSICA A ALGAI¬
DA. Concert de Pollssonla. Concert de
música medieval i renaixentista. Organit¬
zat per l'Associació de la Banda de Mú¬
sica d'Algaida amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida i d'empreses pri¬
vades. Programes a part. A l'església d'Al¬
gaida.

DIUMENGE, 24
• 19.00 H. MES DE MÚSICA A ALGAI¬
DA. Presentació del llibre Voleu sales?
Pervivèncla i recuperació del cant dels sa¬
lers I quintos al Llevant, MIgjorr • Pla de
Mallorca de Bàrbara Duran Bordoy. Hi in¬
tervindran: Biel Oliver "Torres", Manel
Santana Morro i l'autora de l'obra. Or¬

ganitzat per l'Associació de la Banda de
Música d'Algaida amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida i d'empreses pri¬
vades. A l'auditori del casal Pere Capellà.

DIJOUS, 28
• A PARTIR DE LES 16.00 H. L'artista
graffiter, Raúl Ruiz, «El niño de las Pintu¬
ras» de Granada, amb motiu de la celebra¬
ció de l'Any Llull pintarà un mural al pati
del casal Pere Capellà, (C/ des Cavallers,
22) i al pati del CEIP Pare Bartomeu Pou
(C/ de la Ribera,33) També hi participarà
de l'artista mallorquí Joan Aguiló. Aquest
és un acte cultural que compta amb la col-
laboració de la Direcció General de Cultu¬
ra de la Conselleria de Participació, Trans¬
parència i Cultura del Govern de les Illes
Balears, Cultura, Patrimoni i Esports de Vi-

cepresidèpcia del Consell Insular de Ma¬
llorca i del Casai-de Joves de l'Ajuntament
d'Algaida. Acte organitzat amb motiu de
la celebració de l'Any Llull a Randa, Pina i
Algaida. Obert a tothom!

DIVENDRES, 29
• 20.00 H. FESTA DEL LLIBRE. Presen¬
tació del llibre AA/X/L de Ricard Martínez

Pinyol (Ed. Lleonard Muntaner, 2016; col-
lecció Poesia) a càrrec de l'escriptor Mi¬
quel Àngel LLauger, acompanyat de l'edi¬
tora Maria Muntaner i de l'autor que

llegirà alguns dels poemes del llibre. Amb
la col·laboració de l'Ajuntament d'Algai¬
da. A l'auditori de casal Pere Capellà.

DISSRBTE, 3D
• 18.00 H. MES DE MÚSICA AALGAIDA.
Concert per a trombó i orgue. Organitzat
per l'Associació de la Banda de Música
d'Algaida amb la col·laboració de l'Ajun¬
tament d'Algaida i d'empreses privades.
Programes a part. A l'església d'Algaida.

MflIG
DIUMENGE, 1R DE MflIG
• 10.00 H. Acte Llull al monestir de
Cura. Emmarcat en els actes del 700 ani¬
versari de la mort del beat Ramon Llull.

Començarà a les 10.00 h a la parròquia
de la Immaculada i el Beat Ramon Llull de
Randa amb una oració. Acte seguit, els
peregrins pujaran a peu fíns al Santuari
de Cura. Està previst que l'Eucaristia co¬
menci a les 12.00 h. Aquesta serà presi¬
dida pel Cardenal Lluís Martínez Sistach,
arquebisbe emèrit de Barcelona. Comp¬
tarà amb l'assistència del Bisbe de Ma¬

llorca, Mons. Javier Salinas i diversos sa¬
cerdots. En el transcurs de la celebració
també es farà la tradicional benedicció
dels camps i els fruits. La missa serà can¬
tada per l'Orfeó Castellitx. Activitat orga¬
nitzada pel Bisbat de Mallorca amb col-
laboració de l'Ajuntament d'Algaida.

• 11.00 H. Concert a Randa del grup
instrumental de l'Escola de Música d'Al¬

gaida i del Grup d'Artés (Barcelona), co¬
incidint amb la visita del grup d'infants
d'aquesta localitat que realitzen un in¬
tercanvi familiar amb els nins i nines de
l'EMMA. Organitzat per l'Escola Munici¬
pal de Música d'Algaida. A l'hort de Son
Romeguera.

• 17.00 H. VII Milla d'Algaida. Objec¬
tiu 1000. Cursa Solidària. Diada espor¬
tiva amb la competició i activitats per a
tota la família. Preinscripcions a www.
ajalgaida.net i a les oficines Municipals
de la Casa de la Vila. Totes les persones
preinscrites rebran el regal d'una cami¬
seta commemorativa. Preu de la inscrip¬
ció; 1,00 € a benefici del Projecte Home.
La inscripció s'abonarà a l'hora de recollir
el dorsal i la camiseta. Programa a part.
Concentració a Plaça.

DIVENDRES, 6
• 20.30 H. FESTA DEL LLIBRE. Presen¬
tació dei ilibre 20 rutes en família per
Mallorca: la Serra de Tramuntana I (Ed.
Lleonard Muntaner, 2015) de Joan Car¬
les Palos. Organitzat perTitoieta Ràdio i
Trotadors d'Algaida amb la col·laboració
de l'Ajuntament d'Algaida. Programes a

part. A l'auditori del casal Pere Capellà.

DISSABTE, 7
• 20.30 H. Nit aigaidina de la cultu¬
ra. Acte del lliurament dels Premis Cas¬

tellitx 2016. Concert a càrrec del duet de
Clarinets Duo Suite en dos, format per
José Manuel Hita i Bel Riera Rosselló. Re¬
transmissió en directe de l'acte per Ti-
toieta Ràdio (al 107.7 de la FM i a través
d'Internet a www.titoieta.cat).

DIJDUS, 12
• 17.30 H. FESTA DEL LLIBRE. Contacon-
tes. Animalades. Narració de tres contes

relacionats amb animals. Un d'ells ens ser¬
veix de fil conductor per explicar els altres
dos. El conte conductor és Però, on és la
biblioteca?, que és la història del caragol
Valentí i la seva recerca de la biblioteca.
Els altres dos són: Sopa de pedra i Sofía, la
vaca que li agradava la música.

ADREÇAT A: Infants de 4 a 10 anys
DURADA: 45 minuts
ENTRADA: Gratuïta
AFORAMENT: Limitat
ACTIVITAT A CÀRREC DE: Voramar Teatre

LLOC: Auditori del casal Pere Capellà
Acte organitzat per la Biblioteca Munici¬
pal d'Algaida amb el patrocini la Xarxa de
Biblioteques del Consell de Mallorca.

DIVENDRES, 13
• 17.30 H. Espectacle de teresetes: El
Cavallet de contes a càrrec de la compa¬

nyia Divadio Jà To Jsem de la República

Txeca. L'espectacle és un recull de con¬
tes ancestrals txecs que les àvies solien
contar als néts. Les teresetes de fusta,
les cançons divertides, l'amor, la valen¬
tia, la saviesa popular i l'humor txec, són
petites dosis que podreu trobar en els di¬
versos números plantejats. La funció re¬
presenta una oportunitat única de veure
com els germans Marcik, Vita i Jarda ma¬
nipulen les teresetes i el seu particular
cavallet de contes, amb l'estètica popu¬
lar i còmica del millor teatre ambulant.

Per a públic familiar a partir de 5 anys.
Duració 50 minuts. Preu entrada 2'oo €.
Venda d'entrades a les oficines Munici¬

pals de la Casa de la Vila fins dijous dia 12
o al casal Pere Capellà el mateix dia de la
funció a partir de les 17.00 h. Aforament
limitat. Dins del marc del 18è Festival In¬
ternacional de Teresetes de Mallorca.
Activitat organitzada per l'Ajuntament
d'Algaida. A pati del casal Pere Capellà.

DISSABTE, 14
• DE LES 16.30 A LES 18.30 H. Taller
de galletes Llull a partir d'una recep¬
ta medieval i el motio del logo de l'Any
Llull. Dirigit a infants a partir de 3 anys.
Inscripcions: 3,00 € a les oficines muni¬
cipals de la Casa de la Vila fins divendres
dia 13 de maig. Acte organitzat per l'As¬
sociació d'Artesans i l'Ajuntament d'Al¬
gaida. Acte de l'Any Llull. Al casal Pere
Capellà.

DIUMENGE, 15
• 9.00 H. I Cursa dels Cinc
Cims Trail Randa. Sortida
a les 9.00 h. Té un recorre¬

gut de 16,6 km de distància. Iti¬
nerari: partida de Randa en di- recció
dels puigs de Son Roig, d'en Rectoria i
de ses Bruixes travessant la carretera de

Llucmajor - Algaida. La sortida serà neu¬
tralitzada fins haver passat la carretera.
Després dels tres primers puigs retorn
a Randa i pujada als puigs de Son Reus i
de Randa per acabar a Randa. Organitza¬
da pel club Trotadors d'Algaida amb col-
laboració de l'Ajuntament d'Algaida dins
dels actes de l'Any Llull.

• A PARTIR DE LES 17.30 H. FESTA
EL LLIBRE. Tradicional venda dels llibres
en català a càrrec de la Delegació d'Al¬
gaida de l'Obra Cultural Balear, de la pa¬

pereria Sol Naixent i venda de llibres edi¬
tats per l'Ajuntament d'Algaida. A plaça.

Intercanvi solidari: un llibre per un li¬
tre de llet. Durant l'horabaixa des de
la paradeta de la Biblioteca Municipal

es farà l'intercanvi d'un llibre per un
litre de llet destinat a les famílies ne¬

cessitades del municipi. Es bescanvia¬
rà un litre de llet (tetrabrick) per un lli¬
bre donat per l'Ajuntament d'Algaida.
Acció organitzada per la Regidoría de
Serveis Socials i Benestar de l'Ajunta¬
ment d'Algaida.

• 19.00 H. MES DE MÚSICA A AL¬
GAIDA. Concert de l'Ensemble de
metall i percussió del Conservato¬
ri Superior de Música de les Illes Ba¬
lears. Acte organitzat per l'Associació
de la Banda de Música d'Algaida i Col-
laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A
la placeta de l'església.


