
Entre el dies 18 de març i 28
d'abril els establiments ad¬
herits obsequiaran els clients
amb una butlleta per partici¬
par en el sorteig que tendrá
lloc dia 29 d'abril.

Aproximadament 30 comer¬
ços formen la campanya PRI¬
MAVERA DE REGALS. Els po¬
dreu identificar per un distin¬
tiu en forma de flor que estarà
a la vista del client.

HORARI D'OBERTURA DEL CA¬
SAL DELS JOVES DURANT LES

FESTES DE PASQUA
DIJOUS 28 I DIVENDRES 29 DE
MARÇ, DE 16.30 A 19.30 H

DISSABTE 301 DIUMENGE 31,
HORARI HABITUAL

ACTES RELIGIOSOS

ALGAIDA
DIJOUS, 21 DEMARÇ

20.00 h. Celebració Penitenci¬
al. A l'església d'Algaida.

DISSABTE, 23 DEMARÇ
A partir de les 15.00 h es faran

els rams per a la benedicció. A la
rectoria.

DIUMENGE, 24 DEMARÇ
DIUMENGE DEL RAM

11.15 h. Benedicció dels rams a
l'exterior del casal Pere Capellà.
A continuació, processó acom¬
panyats de la Banda de Música
d'Algaida. Seguidament, Missa.

DIMECRES, 27 DEMARÇ
20.00 h. Es muntarà la Casa

Santa. És necessària l'ajuda de
tothom. Les persones que ho
vulguin poden dur rams. A l'es¬
glésia d'Algaida.

28DEMARÇ. 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 Pregà¬

ria. A la capella del Roser de l'es¬
glésia.

29 DEMARÇ. DIVENDRESSANT
20.00 h. Celebració de la Pas¬

sió del Senyor. A l'església. Des¬
près de la celebració es retirarà la
Casa Santa. És necessària la par¬
ticipació de tothom.

30DEMARÇ.DISSABTESANT
20.00 h. Vetla Pasqual. A l'es¬

glésia. Per començar, s'encendrà
el Foc Nou.

DIUMENGE, 31 DEMARÇ
DIUMENGE DE PASQUA
11.00 h. Processó de l'Encon¬

tre pels carrers de costum amb la
participació de la Banda de Mú-

d'Algaida. Seguidament,sica

missa.

PINA
DIUMENGE, 24 DEMARÇ
DIUMENGE DEL RAM

10.30 h. Benedicció dels rams al
pati del Convent. A continuació,
processó i, seguidament, missa.

28DEMARÇ. DIJOUS SANT
19.00 h. Missa.

29 DEMARÇ.DIVENDRES SANT
19.00 h. Celebració de la Passió

del Senyor.

30 DEMARÇ. DISSABTE SANT
19.00 h. Vetla Pasqual. A l'es¬

glésia.

DIUMENGE, I D'ABRIL
DIUMENGE DE PASQUA
10.30 h. Processó de l'Encontre.

Seguidament, missa.

RANDA
DIUMENGE, 24 DEMARÇ
DIUMENGE DEL RAM

10.30 h. Benedicció dels rams
davant el convent de les monges.
A continuació processó i, segui¬
dament, missa.

28DEMARÇ. DIJOUS SANT
19.30 h. Missa.

29 DE IRARÇ.DIVENDRES SANT
19.30 h. Celebració de la Pas¬

sió del Senyor. Davallament i,
després, processó pels carrers de
costum.

DIUMENGE, I D'ABRIL
DIUMENGE DE PASQUA
10.30 h. Processó de l'Encontre

i, seguidament, missa.

Ajuntament d'Algaida

FESTES D£ PASQUA - 2013
IDS LA PAU D£ CASTELLITX
DIJOUS, 21 DE MARÇ
20.00 h. Xerrada: Menors i internet dirigida a

pares, mares i alumnes de 5è curs de primària
del CEIP Pare B Pou. A càrrec de Julià Garcia, Po¬
licia Tutor de l'Ajuntament d'Algaida. Organitzat
per l'Ajuntament d'Algaida amb la col·laboració
del CEIP P. B. Pou. Oberta a tothom.

DISSABTE, 23 DE MARÇ
19.00 h. II Marató Fotogràfica del Casal dels

Joves d'Algaida. Organitzada pel Casal dels Joves
d'Algaida. Programes a part.

20.00 h. Concert de Música Renaixentista a

càrrec de l'agrupació coral Sa Companyia. Al Ca¬
sal de Música, amb motiu del 25è aniversari de
l'Escola municipal de Música d'Algaida. Obert a
tothom.

DIUMENGE, 24 DE MARÇ
18.00 h. Teatre infantil: Sa Joia Corema i ses

set cames a càrrec d'Es Bruix Teatr. amb Nabil

Canyelles i Alexandra Muñoz. Per a infants de 3
a 12 anys. Durada: 45'. Preu de l'entrada: 6,00 €
(30% descompte per a majors de 65 anys i per¬
sones en atur. Imprescindible presentar l'acre-

ditació). Venda entrades a les Oficines Munici¬
pals de la Casa de la Vila fins el divendres 22 de
març i el mateix dia de la funció al casal Pere
Capellà. A l'auditori del casal Pere Capellà.

DILLUNS, 25 DE MARÇ
20.30 h. Presentació El Casal dels Joves d'Al¬

gaida dirigida a pares, mares, comerços i asso¬
ciacions del municipi d'Algaida. La presentació
té com objectiu donar a conèixer les noves pro¬
postes de dinamització del Casal dels Joves, de
presentar la nova dinamitzadora del Casal al
poble i, sobretot, de compartir opinions amb
els assistents. Hi estau tots convidats. Al Casal
dels Joves.

DIMECRES, 27 DE MARÇ
De les 20.00 a les 00.00 h. IV Edició del de-

TapaTapa. Tapes dolces i salades. Amb la parti¬
cipació dels establiments: Cafè de Sa Plaça, Ca¬
feteria Ca na Maiolina, Bar restaurant Es Re¬
pic, Can Sant Cafè, Cafeteria ca N'Esteve, Bar
restaurant Sa Raval, Cafè des Poble, Cafè Suc i
Cafeteria S'Acadèmia. Amb la col·laboració de
l'Associació per a la cultura gastronòmica de
les Illes Balears i l'Ajuntament d'Algaida.



Els establiments facilitaran una targeta que
s'haurà d'emplenar fent la ruta completa.
Entre totes les targetes, se sortejaran 9 be¬
renars o sopars als bars participants.
Enguany, com a novetat, un jurat format per
persones anònimes valorarà la millor tapa
elaborada al deTapaTapa. Programes a part.

la Pagesa de Castellitx guardonades als Premis Castellitx entre
els anys 1968 i 1995 (d'accés lliure i gra¬
tuït a través de la pàgina www.ajalgaida.
net). A l'auditori del casal Pere Capellà.

16.00 h. Festa damunt s'era, organitzada
pels quintos i quintes del 93. 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.

Sou, Senyora, la penyora
la més grata, encantadora,
que guarda el poble algaidí,
De l'albada empimpollada
teniu la dolça mirada
i el perfum del romaní.

La pagesia seria
sense Vós, Verge Maria,
un miserable desert

i amb Vós destil·la i refila

l'amor que vola i s'enfila
i vos ofrena el cor obert.

23.30 h. Gran Festa Jove organitzada
pels quintos I quintes del 93. A sa Plaça.
Amb les actuacions Nuevo Origen, Etxem
de Llaça, Lost Time Music i Febre de Ball.
Organitzada pels Quintos del 93 amb la
col·laboració de s'Acadèmia Cafè Concert,
Can Sant Cafè i l'Ajuntament d'Algaida.

DISSABTE, 6 D'ABRIL
21.00 h. Teatre; Zona de lliure trànsit de

Vicente Muñoz i Josep Palomero, a càrrec
de la Companyia Lacom.unitatl. Direcció:
Aina Cortés. Gènere: comèdia. Recomanat

per a majors de 13 anys. Preu de la entra¬
da: 5,00 €. Venda d'entrades al casal Pere
Capellà el mateix dia de la funció a partir
de les 20.00 h. A l'auditori del casal Pere

Capellà.

DISSABTE, 30 DE MARÇ
19.00 h. Inauguració de l'exposiclô de

fotografies de la II Marató Fotogràfica del
Casal dels Joves i entrega de Premis.

De les 20.00 a les 00.00 h. IV Edició del

deTapaTapa. Tapes dolces i salades. Progra¬
mes a part.

Damunt la coma, l'aroma
del bosc amb ple vos embroma,
de l'albó i el pinotell,
de l'argelaga que amaga
les espines i sufraga
oferint-vos grog ramell.

Mare Santa, a vostra planta
teniu el poble que vos canta,

aquest que tant estiman.
Sou divina i algaidina.
Sou la pagesa més fina.
Mare de Déu de la Pau.

DIMARTS, 2 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.

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.

13.30 h. Paella a benefici de la Parròquia.
Organitzada pel Consell Parroquial amb la
col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida.
Programes a part.

15.00 h. Ballada popular damunt s'era.

DILLUNS, 1r D'ABRIL
20.30 h. Nit algaidina de la cultura. Acte

del lliurament dels Premis Castellitx 2013.
Concert a càrrec del conjunt de violins Duo
Vol-Art format per Lourdes Pons i Sebastià
Pou.

Lliurament del XXXVII Premi de Poesia, del
XXXVII Premi de Narració Curta, del XXXV
Premi Llorenç "Móra" de Poesia Popular
(Glosat), del XVII Premi d'Investigació, del
XII Premi de Fotografia i del Premi Juvenil de
Narració Curta.

Durant l'acte es presentarà l'edició, dins
de la Col·lecció Binària, edicions virtuals
de l'Ajuntament d'Algaida, de les obres

Caderneres volanderes,
tórtores d'ales lleugeres,
passarells i rossinyols
vos pregonen, vos entonen
càntics d'amor que se fonen
amb els rústics cantussols.

Llorenç Anticl·i Trobat «Móra»
PREMI ESPECIAL PER A AUTORS

LOCALS DEL CERTAMENT LITERARI

DE CASTELLITX DE LXNY I968.
PRIMAVERA DE REGALS

Sorteig de dos vals de compra per un va¬
lor total de 200 € cada un per bescanviar
a qualsevol dels establiments adherits a la
campanya.

L'Associació de Comerç i Empresa d'Algai¬
da, Pina i Randa i la Regidoría de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament d'Algaida han
posat en marxa la campanya de foment del
comerç local PRIMAVERA DE REGALS.


