DISSABTE, 6 D’ABRIL

DISSABTE, 13 D’ABRIL

●●10.00 h. Taller de panades a Pina. En

●●17.00 h. Cicle d’audicions guiades de

acabar, dinarem de les panades que haurem fetes. Organitzat per COF-Pina·Associació de Veïns. A Can Lluís.

●●16.00 h. Jornada de recollida de fems

#saturdayforfuture. Campanya de conscienciació mediambiental liderada pels
joves del municipi i inspirada en les protestes de la jove activista Greta Thunberg.
Activitat gratuïta organitzada pel Casal
dels Joves d’Algaida i oberta a tots els públics. Concentració a Plaça.

DIMARTS, 9 D’ABRIL
●●17.00 - 18.30 h. Tallers en família. Ta-

ller 1 Zero pantalles de 0 a 3 anys. Xerrada
per a mares i pares a càrrec de Rosa Mas,
orientadora de l’Equip d’Atenció Primerenca Sud. Si hi assistiu amb els vostres
fills, els podreu deixar amb les educadores durant el temps del taller. Inscripció
prèvia al 971 66 58 20 o al correu mripoll@
ajalgaida.net. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida i l’Escoleta Municipal
d’Infants Flor de Murta. A a l’auditori del
casal Pere Capellà.

DIVENDRES, 12 D’ABRIL
●●19.30 h. Projecció del documental Les

campanes no tocaren a mort. Guió i direcció: Antoni Capellà. Producció: Agustí
Torres Produccions i Capellafilms. Música:
Joan Valent. Durada: 55 minuts.

l’Escola Municipal de Música d’Algaida:
Sarsuela de butxaca. Un primer encontre
amb els encants de la sarsuela i les seves peculiaritats. A càrrec de Joan Miquel
Muñoz, professor de cant de l’EMMA. Dirigit especialment a l’Associació de la Gent
gran d’Algaida, Pina i Randa. Activitat
gratuïta organitzada per l’EMMA i Ajuntament d’Algaida. A l’auditori del casal Pere
Capellà.

DISSABTE, 20 D’ABRIL
●●16.00 h. Sortida al Forestal Park. Dirigida a joves a partir de 12 anys (nascuts l’any
2007). Organitzada pel Casal dels Joves
d’Algaida. Preu: 10,00 €. Inscripcions i més
informació al correu electrònic cjalgaida@
gmail.com. Places limitades.

DIUMENGE, 21 D’ABRIL
●●17.00 h. Taller de crespellets. Dirigit

a joves a partir de 10 anys (nascuts l’any
2009). Activitat gratuïta organitzada pel
Casal dels Joves d’Algaida. Inscripcions i
més informació al correu electrònic cjalgaida@gmail.com. Places limitades. Al Casal dels Joves.

d’Algaida. A la sala d’exposicions del casal
Pere Capellà.

●●19.00 h. Nit Algaidina de la Cultura.
Acte del lliurament dels Premis Castellitx
2019. Retransmissió en directe per Titoieta Ràdio (al 107.7 de la FM i a través d’Internet a www.titoieta.cat). Organitzada per
l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori del casal Pere Capellà.

DIMARTS, 23 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 Plaça. Sonada

dels Xeremiers i repartiment dels mocadors de la Pau 2019.

●●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 99. 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.

DILLUNS, 22 D’ABRIL
●●14.00 h. Gran paella i Festa Jove a les

DIMECRES, 24 D’ABRIL

El documental, inclòs en la recuperació
de la memòria històrica, recrea la mort del
prevere de Llubí, Jeroni Alomar, que fou
afusellat al mur del cementeri de Palma i
que es va convertir en l’únic capellà assassinat durant la Guerra Civil.

Escoles, organitzada pels quintos i quintes
del 99. Les taules es distribuiran per quintades o grups. En acabar de dinar, la festa
continuarà amb una bauxa a càrrec dels
nostres Dj Residents. Preu: 13,00 € (adults)
i 8,00 € (infants). El tiquet inclou: paella,
vi, aigua, fruita, cafè, una copa d’herbes i
el tassó dels quintos.

●●11.00 h. Taller de creativitat Llums de
peu reciclats. Dirigida a joves a partir de
12 anys (nascuts l’any 2007). Activitat
gratuïta organitzada pel Casal dels Joves
d’Algaida. Inscripcions i més informació
al correu electrònic cjalgaida@gmail.com.
Places limitades. Al Casal dels Joves.

DIJOUS, 25 D’ABRIL

●●21.00 h. Sopar i Nit Jove. Activitat di-

Venda de tiquets: els divendres dies 5,
12 i 19 d’abril, de 10.00 a 12.00 h, al mercat
d’Algaida i els dies 6, 7, 13 i 14 de 17.00 a
19.00 h al Casal dels Joves. Places limitades.

Acte gratuït organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori del casal Pere
Capellà.
rigida a joves a partir de 12 anys (nascuts
als 2007). Activitat gratuïta organitzada
pel Casal dels Joves d’Algaida. Inscripcions i més informació al correu electrònic
cjalgaida@gmail.com. Places limitades. Al
Casal dels Joves.

●●18.00 h. Inauguració de l’exposició de

les obres de pintura presentades als Premis Castellitx 2019. Romandrà oberta de
dia 22 fins dia 26 d’abril de les 16.00 a les
19.00 h. Organitzada per l’Ajuntament

●● 10.00 h. Taller de Robòtica a càrrec de
Lego Education. Dirigida a joves a partir
de 12 anys (nascuts l’any 2007). Activitat
gratuïta organitzada pel Casal dels Joves
d’Algaida. Inscripcions i més informació
al correu electrònic cjalgaida@gmail.com.
Places limitades. Al Casal dels Joves.

●●13.30 h. Dinar Jove. Dirigit a joves a

partir de 12 anys (nascuts l’any 2007).
Activitat gratuïta organitzada pel Casal
dels Joves d’Algaida. Inscripcions i més informació al correu electrònic cjalgaida@
gmail.com. Places limitades. Al Casal dels
Joves.

DIVENDRES, 26 D’ABRIL
●●Acampada i Trobada Jove a la Victòria (Alcúdia). Dirigida a joves a partir de
12 anys (nascuts l’any 2007). Dies 26 i 27
d’abril. Activitat gratuïta organitzada pel
Casal dels Joves d’Algaida. Inscripcions i
més informació al correu electrònic cjalgaida@gmail.com. Places limitades.

DISSABTE 27 D’ABRIL
●●A partir de les 10.00 h. Diada del llibre a les Escoles. Activitats gratuïtes organitzades per l’AMPA del CEIP Pare B. Pou.
●●A les 10.00 i a les 11.00 h. Contacontes dirigit a infants de 3 a 5 anys a
càrrec de l’Associació Shikamoo.
●●De 10.00 a 13.00 h. L’Illa dels Tresors. Activitat familiar. Tallers rotatius
a càrrec de Fundació Mallorca Literària.
Activitat dirigida a infants de 6 a 12
anys.
Places limitades. Inscripcions prèvies
al correu electrònic info@ampa-algaida.
com. Al CEIP P. Bartomeu Pou. Programes
a part.

DIMECRES, 1 DE MAIG
●●16.30 h. X Milla d’Algaida 2019. Objec-

tiu 1000. Cursa Solidària. Diada esportiva
amb la competició i activitats per a tota
la família. Activitats per a tots els infants.
Preu d’inscripció: 1,00 € a benefici d’una
entitat solidària. Totes les persones que
s’inscriguin rebran el regal d’una camiseta
commemorativa. La inscripció s’abonarà
a l’hora de recollir el dorsal i la camiseta.
Concentració a Plaça a les 16.30 h. Hi haurà dues sortides: una ràpida a les 18.00 h
i una popular a les 18.30 h. Organitzat per
l’Ajuntament d’Algaida amb la col·laboració de Trotadors d’Algaida. Programes a
part.

ACTES RELIGIOSOS DEL 14 AL 21 D’ABRIL

ALGAIDA

DIUMENGE, 14. DIUMENGE DEL RAM
12.00 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’Algaida. Seguidament, missa a
l’església.
DIMARTS, 16.
A partir de les 15.00h. Anada a la Pau
de Castellitx per a fer neteja.
DIMECRES, 17.
20.00 h. Es muntarà la Casa Santa. És
necessària l’ajuda de tothom. Les persones que ho vulguin hi poden dur rams.
A l’església d’Algaida.
DIJOUS, 18. DIJOUS SANT
20.00 h. Celebració del Sant Sopar. 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.
DIVENDRES, 19. DIVENDRES SANT
20.00 h. Celebració de la Passió del Senyor. Cantarà l’Orfeó Castellitx. A l’església.
DISSABTE, 20. DISSABTE SANT
20.00 h. Vetla Pasqual a l’església. Per
començar, s’encendrà el Foc Nou.
DIUMENGE, 21. 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

DIUMENGE, 7
17.00 h. Via Crucis a Pina. Arxiprestat
de Migjorn. Concentració al Cementeri
de Pina.

DIUMENGE, 14. DIUMENGE DEL RAM
10.00 h. Benedicció dels rams al pati
del Convent. A continuació, processó i
Eucaristia.
DIJOUS, 18. DIJOUS SANT
19.00 h. Missa del Sopar del Senyor.
DIVENDRES, 19. DIVENDRES SANT
19.00 h. Celebració de la Passió del Senyor.
DISSABTE, 20. DISSABTE SANT
19.00 h. Vetla Pasqual. A l’església.
DIUMENGE, 21. DIUMENGE DE PASQUA
10.00 h. Processó de l’Encontre. Seguidament, missa de Pasqua.

RANDA

DIUMENGE, 14. DIUMENGE DEL RAM
10.30 h. Benedicció dels rams davant el
convent de les monges. A continuació,
processó i, seguidament, missa.
DIJOUS, 18. DIJOUS SANT
20.00 h. Missa a l’ermita de St. Honorat.
DIVENDRES, 19. DIVENDRES SANT
20.00 h. Celebració de la Passió del Senyor. Davallament i, després, processó
pels carrers de costum.
DISSABTE, 20. DISSABTE SANT
22.00 h. Vigília Pasqual a l’ermita de
Sant Honorat.
DIUMENGE, 21. DIUMENGE DE PASQUA
10.30 h. Processó de l’Encontre i, seguidament, missa de Pasqua.
Dissabte dia 13 d’abril, no hi haurà missa a Randa.
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