
ALGAIDA
DISSABTE, 8 D’ABRIL
10.00 h. Taller Jove de Cuina Tradicional: 
Concurs de panades lletges. Curiosament, 
però, rebrà una distinció especial i premi la 
panada més ben feta. Organitzat pel Casal 
dels Joves d’Algaida amb la col·laboració 
del Consell del Benestar d’Algaida. Activitat 
gratuïta dirigida a joves a partir d’11 anys. 
Inscripcions al casaldelsjoves@ajalgaida.
net o al 673 643 926 abans de divendres 
dia 7 d’abril. Al Casal dels Joves d’Algaida.    

DIUMENGE, 9 D’ABRIL
16.00 h. Taller Jove de Cuina Tradicional: 
Diumenge dolç amb crespellets. Organit-
zat pel Casal dels Joves d’Algaida. Activitat 
gratuïta dirigida a joves a partir d’11 anys. 
Inscripcions al casaldelsjoves@ajalgaida.
net o al 673 643 926 abans de divendres 7 
d’abril. Al Casal dels Joves d’Algaida.

DIMECRES, 12 D’ABRIL
17.00 h. Contacontes: Això era i no era… 
Rondalles i romanços amb Ferràn Pisà. Diri-
git a infants de totes les edats. Organitzat per 
l’Associació de famílies Panxes Roges, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. Activitat gra-
tuïta. A l’Escoleta Municipal Flor de Murta.

17.00 h. Patxangueta de Voleibol Opera-
ció Saïm Off organitzat pel Casal dels Joves 
d’Algaida. Activitat gratuïta dirigida a joves 
a partir de 12 anys (no cal fer equips). Ins-
cripcions al casaldelsjoves@ajalgaida.net o 
al 673 643 926 abans de dilluns 10 d’abril. 
Al poliesportiu Andreu Trobat.

DISSABTE, 15 D’ABRIL
11.00 h. Programa especial Festes de Pas-
qua a Titoieta Ràdio. Al 107.7 de la FM i a 
través d’Internet a www.titoieta.cat.

18.00 h. Obertura al públic de l’Exposició 
de les pintures participants al VIII Premis 
Castellitx 2017. Romandrà oberta els dies 
15 i 16, de 18.00  a 20.00 h. Els dies 19, 20 i 
21 estarà oberta en l’horari habitual al pú-
blic, de 9.00 a 14.00 h. A la Casa de la Vila 
d’Algaida.

20.00 h. Sopar Jove i Nit de Karaoke or-
ganitzat pel Casal dels Joves d’Algaida. Ac-
tivitat gratuïta dirigida a joves a partir de 
16 anys. Inscripcions al casaldelsjoves@
ajalgaida.net o al 673 643 926 abans de 
divendres 14 d’abril. Al Casal dels Joves 
d’Algaida.

DIUMENGE, 16 D’ABRIL
16.00 h. Taller d’estampació de cami-
setes organitzat pel Casal dels Joves d’Al-
gaida. Activitat gratuïta dirigida a joves 
a partir de 12 anys. Inscripcions al casal-
delsjoves@ajalgaida.net o al 673 643 926 
abans de divendres 14 d’abril. Al Casal 
dels Joves d’Algaida.

DILLUNS, 17 D’ABRIL
20.30 h. Nit algaidina de la cultura. Acte 
del lliurament dels Premis Castellitx 2017. 
Amb l’actuació de la Coral de Joves Can-
taires d’Algaida i alumnes de guitarra de 
l’EMMA. Retransmissió en directe de l’ac-
te per Titoieta Ràdio (al 107.7 de la FM i 
a través d’Internet a www.titoieta.cat). A 
l’església d’Algaida.

23.00 h. Gran Festa Jove organitzada 
pels quintos i quintes del 97. A Plaça.

DIMARTS, 18 D’ABRIL 
Festa de la Pau de Castellitx

9.00 h. Amollada de coets anunciant el 
començament de la festa.
9.30 h. Concentració a sa Plaça. Sonada 
dels Xeremiers.
10.00 h. Partida a peu cap a Castellitx.
11.30 h. Activitats i jocs infantils per a 
tots els nins i nines. A damunt s’era.
12.00 h. Missa a l’església de la Pau de 
Castellitx.
15.00 h. Ballada popular damunt s’era. 
16.00 h. Festa damunt s’era, organitzada 
pels quintos i quintes del 97. Hi haurà pre-
mis per a tots els participants.

Pregam que l’anada a Castellitx es faci per 
la carretera de Llucmajor i la tornada pel 
camí de Binicomprat.

Algaidins i algaidines!!! Els quintos del 97 
volem animar-vos a participar a la festa de 
la pujada a la Pau de Castellitx. Vos pro-
posam cada quintada acabada amb un 
mateix nombre dugui un color de cami-
seta diferent:
• Quintades acabades amb  0 (2010, 2000, 
1990, 1980...): color BLANC!

• Quintades acabades amb 9 (2009, 1999, 
1989...): color NEGRE!

• Quintades acabades amb 8 (2008, 1998, 
1988...): color BLAU!

• Quintades acabades amb 7 (2017, 2007, 
1997, 1987...): color VERMELL!

FESTES  DE PASQUA I DE LA PAU DE CASTELLITX 2017
• Quintades acabades amb 6 (2016, 2006, 
1996, 1986...): color VERD!

• Quintades acabades amb 5 (2015, 2005, 
1995, 1985...): color de ROSA!

• Quintades acabades amb 4 (2014, 2004, 
1994, 1984,...): color de CEL!

• Quintades acabades amb 3 (2013, 2003, 
1993, 1983,...): color LILA!

• Quintades acabades amb 2 (2012, 2002, 
1992, 1982, ...): color GROC!

• Quintades  acabades  amb  1  (2011,  2001, 
1991, 1981, ...): color GRIS!

Animau-vos! Serà divertit! I allà dalt 
veurem quines Quintades guanyen!!!

A fer poble!

DIMECRES, 19 D’ABRIL
15.00 h. Inici del Curs de Teatre al voltant 
de La llegenda de Sant Jordi. Organitzat pel 
Casal dels Joves d’Algaida i l’Associació Pla 
Cultural. Activitat gratuïta. Inscripcions al 
casaldelsjoves@ajalgaida.net o al 673 643 
926 abans de divendres 14 d’abril. 

Horari: de 15.00 a 16.00 h: Infantil (5 a 8 anys). 
De 16.00 a 17.00 h: Juvenil (9 a 11 anys). De 
17.00 a 19.00 h: Juvenil (a partir de 12 anys). 
Taller de decorat i vestuari. El curs es realitza-
rà els dies 19, 20 i 21 d’abril a la Sala Polivalent 
des Porrassar. 

18.00 h. Taller de pasta fresca & dolci 
amb Luca Bottega Bolognese organitzat 
pel Casal dels Joves d’Algaida i l’Associació 
de Cultura Gastronòmica. El preu de l’activi-
tat és de 30,00 € però serà subvencionada 
al 100% (gratuïta) per als joves residents al 
municipi que tenguin entre 16 i 30 anys. Di-



rigit a joves i adults a partir de 16 anys. Ins-
cripcions al casaldelsjoves@ajalgaida.net o 
al 673 643 926 abans de divendres 14 d’abril. 
Places limitades. Al carrer Colomer, 15. 

DIJOUS, 20 D’ABRIL
15.30 h. Taller de Pasqua al Centre de Dia 
d’Algaida (Taller de manualitats, recerca 
d’ous de xocolata i berenada de crespells). 
Organitzat pel Centre de Dia d’Algaida amb 
col·laboració amb l’Ajuntament d’Algaida. 
Activitat gratuïta dirigida a infants i joves. 
Cal confirmar assistència al 971 12 56 56  o 
a cmreynes@intress.org. Durada: fins a les 
17.00 h. Al Centre de Dia.  

DISSABTE, 22 D’ABRIL
16.00 h. Representació teatral La llegen-
da de Sant Jordi a càrrec dels infants i joves 
del Curs de Teatre de Pasqua organitzat pel 
Casal dels Joves d’Algaida i l’Associació Pla 
Cultural. Espectacle amb entrada gratuïta 
i obert a tothom (fins el màxim d’afora-
ment). A la Sala Polivalent des Porrassar.

DIUMENGE, 23 D’ABRIL
10.00 h. Sortida al Forestal Park. Activi-
tat organitzada pel Casal dels Joves diri-
gida a joves a partir de 12 anys (nascuts 
2005). Més informació i inscripcions al 
casaldelsjoves@ajalgaida.net o al 673 643 
926 abans de dilluns 17 d’abril. Places Li-
mitades. Preu: 5,00 €.

PINA
DIJOUS, 20 D’ABRIL 
18.00 h. Juguem amb l’Arqueologia. Vols 
fer de romà? Trencaclosques romans amb 
Aldarq. Fes-te el teu mosaic. Taller dirigit 
a  infants a partir de 6 anys. Inscripcions a: 

info@aldarq.com, al tel. 680 942 622 i a les 
Oficines Municipals de la Casa de la Vila. 
Activitat gratuïta organitzada per Aldarq i 
l’Ajuntament d’Algaida. A Can Lluís, Pina.

DIVENDRES, 21 D’ABRIL
11.00 h. Tir amb arc. Organitzat pel Casal 
dels Joves d’Algaida i Consell de Mallorca 
(Programa Esport per Tothom). Activitat 
gratuïta dirigida a joves a partir de 12 anys. 
Inscripcions al casaldelsjoves@ajalgaida.
net o al 673 643 926 abans de diumenge 
16 d’abril. Al camp municipal d’esports Es 
figueral de Pina. 

** ** **

CAMPANYA DE PRIMAVERA
JO COMPR AL MEU POBLE

Del 19 d’abril al 24 de maig de 2017
Comprant als establiments adherits a la 
campanya, participareu en el sorteig d’un 
cap de setmana gastronòmic al País Vasc. 
El guanyador s’anunciarà dissabte dia 27 
de maig, dia de la Fira d’Artesania. Progra-
mes a part. 

EXPOSICIÓ
Exposició d’escultura de les obres de Nor-
bert Jäger al despatx d’arquitectes V5 de 
Algaida. Oberta de dilluns a divendres de 
9.00 a 18.00 h fins al 16 d’abril. C/ Victò-
ria, 5. Tel. 667 50 37 88. info@v5arquitec-
tes.com; www.nj-art.de.

ACTES RELIGIOSOS

ALGAIDA
8 d’abril. diumenge del ram
11.00 h. Benedicció dels rams a la placeta 
des  Sitjar.  A  continuació,  processó  pels 
carrers de la Roca, de Palma i de l’Església 

acompanyats de la Banda de Música d’Al-
gaida. Seguidament, missa a l’església.

dimecres, 12 d’abril
20.00 h. Es muntarà la Casa Santa. És ne-
cessària  l’ajuda  de  tothom.  Les  persones 
que ho vulguin hi poden duu rams. A l’es-
glésia d’Algaida.

13 d’abril. dijous sant
20.00 h. Celebració del Sant Sopar. Segui-
dament, processó. Amb la participació de 
la Banda de Música d’Algaida.

22.00 h. Hora Santa de Pregària. A la cape-
lla del Roser de l’església.

14 d’abril. divendres sant
20.00 h. Celebració de la Passió del Senyor. 
A l’església.

15 d’abril. dissabte sant
20.00 h. Vetlla  Pasqual.  A  l’església.  Per 
començar s’encendrà el Foc Nou.

16 d’abril. diumenge de Pasqua
11.00 h. Processó de l’Encontre pels carrers 
de costum amb la participació de la Banda 
de Música d’Algaida. Seguidament, missa 
de Pasqua a l’església.

PINA
8 d’abril. diumenge del ram
10.30 h. Benedicció  dels  rams  al  pati  del 
Convent. A continuació, processó i Euca-
ristia.

13 d’abril. dijous sant
19.00 h. Missa del Sopar del Senyor

14 d’abril. divendres sant
19.00 h. Celebració de la Passió del Senyor.

15 d’abril. dissabte sant
19.00 h. Vetla Pasqual. A l’església.

16 d’abril. diumenge de Pasqua
10.30 h. Processó de  l’Encontre. Seguida-
ment, missa de Pasqua.

RANDA
8 d’abril. diumenge del ram
10.30 h. Benedicció dels  rams davant  el 
convent  de  les  monges.  A  continuació 
processó i, seguidament, missa.

dijous, 13 d’abril. dijous sant
19.30 h. Missa a l’ermita de Sant Honorat.

14 d’abril. divendres sant
20.00 h. Celebració de la Passió del Senyor. 
Davallament i, després, processó pels car-
rers de costum. 

15 d’abril. dissabte sant
22.00 h. Vigília Pasqual a l’ermita de Sant 
Honorat.

16 d’abril. diumenge de Pasqua
10.30 h. Processó de l’Encontre i, seguida-
ment, missa de Pasqua.
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