
AuiaiDa, Pina i Ranoa
DEL 2 AL 28 D'ABRIL

DiLLuns,2 >>>>
• 19.30 h. Taller de

cuina de Pasqua. Or¬
ganitzat per Peixa¬

teria Peña amb la col-

laboració del Supermercat
Pròxim Can Colau i de l'Ajun¬

tament d'Algaida. Inscripcions, fíns dis¬
sabte 31 de març, els dimarts i els diven¬
dres al matí al Supermercat Pròxim Can
Colau o, tots els dies, a les Oficines Muni¬
cipals de la Casa de la Vila. Preu de la ins¬
cripció: 2,00 €. Lloc de realització del ta¬
ller: Casal dels Joves. Programes a part.

DimecRes, A >>>>>>>>>>>>
• De les 20.00 h fins a les 00.00 h. Se¬

gona Rutapa Algaida. Preu (tapa i be¬
guda): 2,00 €. Organitzada per: Bar
Maví, Bar Sa Competència, Bar Sa pla¬
ça, Ca n'Esteve, Cafè des Poble, Cafè

Suc, Cafeteria Ca na Maiolina, Es Re¬
pic, S'Acadèmia, Forn Can Bernat, Forn
Can Salem, Forn de Sa Creu i Associació
Gastronòmica d'Algaida. Amb la col-
laboració de l'Ajuntament d'Algai¬
da. Programes a part.

DissaBTe,7>>»>»>
• 16.00 h. I Marató Fotogrà¬
fica Jove organitzada pel Ca¬
sal dels Joves d'Algaida. Pro¬

grames a part.

• De les 20.00 h fins a les 00.00 h. Segona
Rutapa Algaida. Programes a part.

DiLLuns, 9 >>>>>>>>>>>>>>>>>
• 21.00 h. Nit algaidina de la cultura. Acte del
lliurament dels Premis Castellitx 2012. Lliura¬
ment del XXXVI Premi de Poesia, del XXXVI Pre¬
mi de Narració Curta, del XXXIV Premi Llorenç
"Móra" de Poesia Popular (Glosat), del XVI Pre¬
mi d'Investigació i del XI Premi de Fotografia, amb
l'actuació del grup De Guitarres, conjunt de Cam¬
bra, sota la direcció de Guillem Noguera Cerdà. A
l'auditori del casal Pere Capellà.
• 23.30 h. Gran Festa Jove organitzada pels quintos i
quintes del 92. A Plaça.

DimaRTS, 10. Fesra oe La
Pau De CaSTGLLITK >>>>>>
• 9.45 h. Amollada de coets anun¬

ciant el començament de la festa i
concentració a Plaça.

• 10.00 h. Partida a peu cap a Cas¬
tellitx.

• 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.

• 13.30 h. Paella a benefici de la

Parròquia. Organitzada pel Consell
Parroquial amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida.
• 15.00 h. Ballada popular damunt
s'era.

• 16.00 h. Festa a damunt s'era, or¬
ganitzada pels quintos i quintes del
92. Hi haurà premis 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.

DimecRes,ll>>>>>>>>>>
• Activitats ludicoesportives per
a infants fins a 12 anys. Organit¬
zat per el CE Algaida i l'Associació
de Pares i Mares del Col·legi Públic
P. Pou (AMPA) amb la col·laboració
de l'Ajuntament d'Algaida. Informa¬
ció sobre el programa complet, ho¬
raris i inscripcions a les oficines del
camp municipal de futbol es Porras-
sar. Programes a part.

Dijous, 12 >>>>>>>>>>
• Activitats ludicoesportives per a in¬
fants fins a 12 anys. Programes a part.

DivenoRes, 13 >>»»>
• Activitats ludicoesportives per a in¬
fants fins a 12 anys. Programes a part.



ACTES REL G OSOSDissaere, lA >>>>>>>>
• 20.00 h. Lliurament dels premis
de la I Marató fotogràfica Jove. Al
Casal dels Joves d'Algaida. Progra¬
mes a part.

• 21.00 h. Presentació del llibre La

presó de Can Mir. Un exemple de re¬
pressió feixista durant la Guerra Ci¬
vil a Mallorca de Manel Suárez Salvà

a càrrec de Francesc Antich I Oliver,
Senador Autonòmic i de Francesc

Miralles i Mascaró, Secretari Gene¬
ral de l'Agrupació Socialista d'Algai¬
da, Pina i Randa. Acte organitzat per
l'Agrupació Socialista d'Algaida, Pina
i Randa. A l'auditori del casal Pere

Capellà.

Diumence, 22 >>>>>>>>
• 19.00 h. Teatre. Produccions de

Ferro presenta ACORAR. Text i inter¬
pretació: Toni Gomila, direcció: Rafel
Duran, ajudant de direcció: Nies Jau¬
me, espai escènic: Rafel Lladó. ACO¬
RAR és una reflexió sobre la identi¬
tat col·lectiva dels mallorquins, so¬
bre què és allò que ens defineix, què
és allò que fa que encara existeixi la
nostra comunitat. Venda anticipada
d'entrades fins divendres dia 20: Ofi¬
cines municipal de la Casa de la Vila:
Preu: 12 €. Aforament limitat. Amb

la col·laboració de l'Ajuntament d'Al¬
gaida.

Dissaexe, 28>>>>>>>>>
• De les 10.00 a les 13.00. Festa del
llibre. Jornades de portes obertes
a la Biblioteca Municipal amb mo¬
tiu de la celebració de Sant Jordi. To¬
tes les persones que utilitzin el ser¬
vei de préstec de la Biblioteca se'ls
obsequiarà amb un llibre.

ALGAIDA

Dissabte, 31 de març
• A partir de les 15.00 h, es faran els
rams per a la benedicció. A la portas-
sa de la rectoria.

1 d'abril. Diumenge del Ram
• 11.00 h. Benedicció dels rams a

l'exterior del casal Pere Capellà. A
continuació, processó acompanyats
de la Banda de Música d'Algaida. Se¬
guidament, Missa.
Dimecres, 4 d'abril
• 20.00 h. Es muntarà la Casa Santa.
Es necessària l'ajuda de tothom. Les
persones que ho vulguin poden dur
rams. A l'església d'Algaida
5 d'abril. Dijous sant
• 20.00 h. Celebració del Sant So¬

par. Seguidament, processó. Amb la
participació de la Banda de Música
d'Algaida.
• 22.00 h. Hora Santa de Pregària. A
la capella del Roser de l'església.
6 d'abril. Divendres Sant
• 20.00 h. Celebració deia Passió del

Senyor. A l'església. Després de la ce¬
lebració es retirarà la Casa Santa. Es
necessària la participació de tothom.
7 d'abril. Dissabte Sant
• 20.00 h. Vetla Pasqual. A l'església.
Per començar s'encendrà el Foc Nou.
8 d'abril. Diumenge de Pasqua
• 11.00 h. Processó de l'Encontre

pels carrers de costum amb la parti-

INFORMACIÓ DE TRÀNSIT
ATENCIÓ: Amb motiu de la celebració
de la Rutapa Algaida, dimecres 4 i dis¬
sabte 7 d'abril, una part de la Plaça i els
carrers de Sant Joan, Esperança, Migdia,
Colomer i Nou estaran tancats al trànsit

rodat de les 19.30 a les 00.30 h.

cipadó de la Banda de Música d'Al¬
gaida. Seguidament, missa.

PINA
1 d'abril. Diumenge del Ram
• 10.00 h. Benedicció dels rams al

pati del Convent. A continuació, pro¬
cessó i, seguidament, missa.
5 d'abril. Dijous sant
• 18.00 h. Missa.

6 d'abril. Divendres Sant
• 18.00 h. Celebració de la Passió.

7 d'abril. Dissabte Sant
• 19.00 h. Vetla Pasqual. A l'església.
8 d'abril. Diumenge de Pasqua
• 10.00 h. Processó de l'Encontre.

Seguidament, missa.

RANDA
1 d'abril. Diumenge del Ram
• 10.30 h. Benedicció dels rams da¬
vant el convent de les monges. A
continuació processó i, seguidament,
missa.

5 d'abril. Dijous sant
• 19.30 h. Missa.

6 d'abril. Divendres Sant
• 19.30 h. Celebració de la Passió del
Senyor. Davallament i, després, pro¬
cessó pels carrers de costum.
8 d'abril. Diumenge de Pasqua
• 10.30 h. Processó de l'Encontre i,
seguidament, missa.

Campanya de Perruqueria i Estètica: Els mesos d'abril, maig l juny de
2012, els establiments de perruqueria i estètica del Municipi han organitzat
una campanya de promoció basada en descomptes i demostracions. La cam¬

panya està organitzada per: Coloma i Cati Saló de Perruqueria i Estètica Unisex,
Perruqueria Maria Francisca Miralles, Perruqueria Jordi Valera, Perruqueria
Maria Oliver, Perruqueria Masiana, Perruqueria Unisex Pelu x tu i Centre d'Es¬
tètica Neus Oliver, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida i de
l'Hotel Restaurant Es Recó de Randa. Entre tots els participants a la promoció
es sortejarà un sopar, estada, amb berenar del mati inclòs, i entrada a l'spa per
a dues persones a l'Hotel Restaurant Es Recó de Randa. Consultan la promoció
a cada establiment.


