
nés que ho vulguin hi poden dur rams.
A l'església d'Algaida.

dijous sant, 2 d'abril
20.00 H. Celebració del Sant Sopar. Se¬
guidament, processó. Amb la participa¬
ció de la Banda de Música d'Algaida.
22.00 H. Hora Santa de Pregària. A la
capella del Roser de l'església.

divendres sant, 3 d'abril
20.00 H. Celebració de la Passió del Se¬

nyor. A l'església.

dissabte sant, 4 d'abril
21.00 H. Vetlla Pasqual. A l'església. Per
començar s'encendrà el Foc Nou.

diumenge de pasqua, 5 d'abril
11.30 H. Processó de l'Encontre pels car¬
rers de costum amb la participació de la
Banda de Música d'Algaida. Seguida¬
ment, missa de Pasqua

PINA
diumenge del ram, 29 de març
10.00 H. Benedicció dels rams al pati
del Convent. A continuació, processó i
Eucaristia.

dijous sant, 2 d'abril
19.00 H. Missa del Sopar del Senyor

divendres sant, 3 d'abril
19.00 H. Celebració de la Passió del Senyor.

dissabte sant, 4 d'abril
19.00 H. Vetla Pasqual. A l'església.

diumenge de pasqua, 5 d'abril
10.00 H. Processó de l'Encontre. Segui¬
dament, missa de Pasqua.

dijous sant, 2 d'abril
20.00 H.Missa al'ermita de Sant Honorat.

divendres sant, 3 d'abril
20.00H. Celebració de la Passió del Se¬

nyor. Davallament i, després, processó
pels carrers de costum.

dissabte sant, 4 d'abril
22.00H. Vigília Pasqual a l'ermita de
Sant Honorat.

diumenge de pasqua, 5 d'abril
10.30 H. Processó de l'Encontre i, segui¬
dament, missa de Pasqua

exposició vii premis pintura 2015

L'exposició de les obres participants
al VII Premi de Pintura 2015 roman¬
drà oberta a la Sala d'exposicions del
casal Pere Capellà els dies 4, 6 ,7,11
, 12,18 i 19 d'abril. L'horari serà de les
18.00 a les 20.00 h.

campanya de primavera 2015
"jo compr al meu poble"

DE DIA 30 DE MARÇ A DIA 30 D'ABRIL
tots els comerços adherits a la cam¬

panya obsequiaran al seus clients
amb una papereta per participar al
sorteig d'un viatge d'un cap de set¬
mana a Menorca per a dues perso¬
nes. La campanya amb el lema "JO
COMPR AL MEU POBLE" té com a

objectiu dinamitzar i promocionar
els diferents productes i ofertes del
nostre municipi. Campanya organit¬
zada per l'Associació de Comerç i
Empresa i la Regidoría de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament d'Algai¬
da amb la col·laboració de l'agència
de viatges d'Algaida "Mundos Viaje¬
ros". Programes a part.

RANDA
diumenge del ram, 29 de març
10.30 H. Benedicció dels rams davant el
convent de les monges. A continuació
processó i, seguidament, missa. MMXV
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PROGRAfTlA
□ACTES

DIJOUS, 2 D'ADRIL
11.00 h. Taller de ceràmica creativa a

carree de Jerònia Pou i Sílvia Pons per a
infants a partir de 4 anys. Preu: 10,00 €.
Durada: 1 hora i 30 minuts. Els partici¬
pants han de dur un davantal. Inscripci¬
ons a les Oficines Municipals de la Casa
de la Vila fins dimecres dia 1 d'abril. Pla¬
ces limitades. Organitzat per l'Associació
d'Artesania Algaida, Pina i Randa i l'Ajun¬
tament d'Algaida. Al casal Pere Capellà.

DIVEDDRES, 3 D'ABRIL
11.30 h. Taller de costura creativa (ti¬
telles de dit) a càrrec de Maria Llompart
i Ma. Antònia Llompart. Dirigit a infants
a partir de 7 anys. Preu: 5,00 €. Durada:
1 hora i 30 minuts. Inscripcions a les Ofi¬
cines Municipals de la Casa de la Vila fins
dimecres dia 1 d'abril. Places limitades. Or¬

ganitzat per l'Associació d'Artesania Algai¬
da, Pina i Randa i l'Ajuntament d'Algaida.
Al casal Pere Capellà.

DILLUnS. 6 D'ABRIL

19.30 h. Nitalgaidina de la cultura. Acte
del lliurament dels Premis Castellitx 2015.

Retransmissió en directe de l'acte per

Titoieta Ràdio (al 108.0 de la FM i a tra¬
vés d'Internet a www.titoieta.cat).

23.00 h. Gran Festa Jove organitzada
pels quintos i quintes del 95. A Plaça.

DimARTS. 7 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.

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, organit¬
zada pels quintos i quintes del 95. 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. 8 D'ABRIL
18.00 h. Anada al teatre de Petra: El

petit drac. El misteri del bosc encantat
de Rafel Brunet (Unànima entertain¬
ment). El Petit drac és una obra didàc¬
tica i ecològica que a barreja titelles,
muppets I actors. Combinen les titelles
amb el teatre musical, amb text i música
original i una posada en escena dinàmica
i divertida. Espectacle familiar dirigit als
més petits de 3 a 9 anys. Preu: 5,00 €
per persona sense autocar i 7,00 € amb
autocar inclòs. Els infants han d'anar

acompanyats d'un adult. Autocar sub¬
vencionat per l'Ajuntament d'Algaida.
Inscripcions a les Oficines municipals
abans de dimecres dia 1 d'abril. Concen¬
tració a la plaça d'Algaida a les 16.45 h i
partida a les 17.00 h. Concentració a la
plaça de Pina a les 16.30 h i partida a les
16.45 h. Activitat organitzada per l'Ajun¬
tament d'Algaida amb la col·laboració de
Mallorca So. Places limitades.

DIVEDDRES 10 D'ABRIL

17.00 h. Taller de sabons artesanals:
Vine a reciclar el teu oli! a càrrec de

Marga Ribas Prats i Joana Maria Cerdà
Amengua!.

Taller de creació de sabó a partir de
l'oli usat que dugueu de casa vostra.
També podeu dur diferents pots petits
(pots de iogurt, de natilles, flam, ter¬
rines de formatge, etc.) per endur-vos
el sabó ja fet i així també reutilitzarem
aquets envasos. Els participants han de
dur oli reciclat dins d'un envàs de plàstic.
Hi haurà un petit obsequi per a tots els
participants. Adreçats a infants a partir
de 8 anys. Durada: i h i 30 minuts. Ins¬
cripcions a les Oficines Municipals de la
Casa de la Vila fins dijous dia 9 d'abril.
Places limitades. Els infants han d'anar

acompanyats d'un adult. Acte organitzat
per l'Ajuntament d'Algaida amb la col·la¬
boració de l'AMPA del CEIP Pare B. Pou i

del CEIP Pare B. Pou. Al casal Pere Cape¬
llà. Activitat gratuïta.

DIUmEDGE. 19 ABRIL
17.00 h. Festa del Derbi amb motiu del
partit entre els equips de Primera Regio¬
nal Pina CF i CE Algaida. Al Camp Muni¬
cipal des Figuera!. Organitzat per l'Ajun¬
tament d'Algaida juntament amb el CE
Algaida i el Pina CF. Programes a part.

DimECRES. 22 D'ABRIL
20.30 h. Cinefórum: projecció del curt-
metratge El secreta del arroz (Filipines,
2011). Sinopsi: una població rural de Fi¬
lipines està gestionada per un capitán
(batle) ineficaç i corrupte, per això les
dones de la comunitat decideixen pre¬
sentar la seva pròpia candidatura. Amb
la projecció del curtmetratge es tracten
temes com l'apoderament de la dona, el
masclisme, etc. En acabar la projecció, hi
haurà un col·loqui amb tots els partici¬
pants moderat i dirigit per Meritxell Es¬
quirol. Durada del cinefórum: 1 h i 30 mi¬
nuts. Acte organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida amb la col·laboració de l'IMAS.
A l'auditori del casal Pere Capellà. Entra¬
da gratuïta. Apta per tots els públics.

DIVEDDRES, 1R DE mAIG
17.00 h. VI Milla d'Algaida • Objectiu
1000. Diada esportiva solidària amb la
competició i activitats per a tota la famí¬
lia. Programes a part.

Del 7 al 10 d'abril. Taller de Pasqua.
Activitats ludicoesportives: Campus es¬

portiu, esports d'equip i de cooperació
per a infants de 3 a 12 anys. Organitzat
per el CE Algaida i l'AMPA del col·le¬
gi Pare B. Pou amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida i Algalia Esport.
Programes a part.

flCTES RELIGIOSOS
ALGAIDA

DIUMENGE DEL RAM, 29 DE MARÇ
11.30 H. Benedicció dels rams a l'exterior
del casal Pere Capellà. A continuació
processó acompanyats de la Banda de
Música d'Algaida. Seguidament, Missa.

DIMECRES, 1R D'ABRIL
xo.oo H. Es muntarà la Casa Santa. Es

necessària l'ajuda de tothom. Les perso-


