agenda
de

juny • 2016

Diumence, 5
•

oe junv

19.30 h. Teatre i Concert de Trobada de Corals amb la

de

participació del

grup

de Can Clar, la Coral de la Tercera Edat de Can Clat i de l'Orfeó de
Castellitx. Acte organitzat per l'Ajuntament d'Algaida. A l'auditori del Casal Pere
teatre

Capellà.
PivenoRes, 10
•

19.30 h. Festa de Fi de Curs de l'Escola

MA

de

•

oe jury

canta

amb s'Arrual

Municipal de Música d'Algaida: L'EM¬
Jazz Mort. Organitzat per l'EMMA amb la col·laboració

l'Ajuntament d'Algaida. A la placeta de l'església.

20.30 h.

Pere

Inauguració de l'exposició L'art de l"'Art" de Ramon Llull. Al casal
Capellà. Programes a part.

PissaBTe, 11

pe jury

11.00 h. Gran Batalla de Globus

d'Aigua amb el joc "Pasapalabra" per a in¬
Activitat gratuïta organitzada pel Casal dels Joves d'Al¬
gaida. Inscripcions a: casaldelsjoves@ajalgaida.net o dí telèfon 673 643 926 fins dia
8 de juny.
A Plaça.
•

fants

a

partir de 12

MaTinapa

anys.

oe piumence,

12 oe jury

Sant Bernat de Menthon 2016 al

puig de Randa. L' Any Ramon Llull l'Atteplegada 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
•

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 oferir per l'Ajuntament d'Algaida,
a

Retorn

Randa

pel camí de les pedreres d'Albenya. L'acte està organitzat per la
Delegació d'Algaida de l'Obra Cultural Balear i l'Arreplegada de Grups Excursio¬
nistes de Mallorca amb el
patrocini de l'Ajuntament d'Algaida.
a

Diumence, 12

pe jury

18.00 h. Festa de Final de Curs de l'Associació de Persones

Majors d'Algaida,
gimnàstica rítmica i danses del món.
Organitzada per l'Associació de Persones Majors i l'Ajuntament d'Algaida. Al pa¬
velló Andreu Trobat. Programes a part.
•

Pina i Randa, amb exhibicions de ball de sala,

PivenDRes, 17
•

A

oe junv

partir de les 21.00 h. Festa de cloenda de la

mostra

L'art de l"'Art"de Ra¬

L·lull amb el grup

O'Veus. (Música a cappelLi). A l'auditori del Casal Pere
Cavallers,
Capellà. (C/ des
22). Entrada -I- consumició 3,üü € (Cervesa des Pla:
Cervesa Ramon Llull). Organitzat per: Associació Pla Cultural amb la col·labora¬
ció de l'Ajuntament
d'Algaida i Cervesa des Pla.
mon

PimecRes, 22
•

pe jury

19.30 h. Festa del Final de Curs del CEIP Pare Bartomeu Pou.

Sopar comu¬
l'aportació de menjar per part de totes les famílies, animació infantil,
phutocall. El menors han de venir acompanyats d'un adult responsable. Per favor,
fels un bon ús de les instal·lacions. Organitzada pel l'AMI^A del col·legi
amb la collaboració del CEIP Pare B. Pou i l'Ajuntament d'Algaida. Durant la festa tendrá
lloc el lliurament dels premis del IV concurs de Narració dels alumnes del CEIP
nitari amb

Pare Bartomeu Pou. A

PimecRes, 29
•

ses

Escoles.

1 dijous,

50 oe

jury

Trobada Jove a

mes a

part.

Marratxí per a joves de 12 a 30 anys. Activitat gratuïta. Progra¬
informació:
Més
casaldelsjoves@ajalgaida.net o 673 643 926.

INFORMACIÓ ADDICIONAL: El Casal dels Joves estarà
18, 25 i 26 de juny.

•

tancat

Ajuntament ü'Algaida

els dies 17,

