
'Püssctte, íi d'Oiifilò.
■pisso^ Scuí^

21.00 h. Vetia Pasqual. A l'església. Per
començar s'encendrà el Foc Nou.

T^ummcíe^, U doSsfÚ.
"PluMewie da'P^ascjita

11.00 h. Processó de l'Encontre pels carrers
de costum amb la participació de la Banda
de Música d'Algaida. Seguidament, missa.

l^UuviefU)^. I7 dok'Jl
"Puuvtewie dd

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

Z\ doír'd.
"Pljotts Scui</

18.00 h. Missa. A continuació. Hora Santa.

'Puletvdres, ÍX dahfiH.
"VuûMires Scuvfc

18.00 h. Celebració de la Passió del Senyor.

X^ussofo, íS dohú.
'Plssofe Scuí^

19.00 h. VetIa Pasqual. A l'església.

£4 doihú.
ViMjviMCje' d&'J^ascfuüCL·

10.00 h. Processó de l'Encontre.
Seguidament, missa.

Ajuntament d'7\lgaida

^cuvda

\7 dok'd
'Puuvtótvqè (M ^QMi

10.00 h. Benedicció dels rams davant el
convent de les monges. A continuació
processó i, seguidament, missa.

t\ dohú.
■pLjí&lls SCU^
20.00 h. Missa.

T^ijOmdres. IL dolrú.
T^ijûMixes Scuufc

20.00 h. Celebració de la Passió del
Senyor. Davallament i, després,
processó pels carrers de costum.

X^ussoíte. Z3 doM'd.
"Pussoéte Seu*

20.00 h. Vigília Pàsqual. A l'església

U daííf'd.
Pumetiiqe da'pascjim-

10.00 h. Processó de l'Encontre i,
seguidament, missa.

Testes c^TpOsCfiüa
iea^pctn (kCcxstMdbp

16 dokd a &'! (k iviCLU} (k ZOU

"pussoíte 10 dakd
A les 17.00 h. I Diada de la diversitat Cultural a Algaida, Pina
i Randa. (Programes a part).

l>Uüvien()e I7 dok'd
Setmana per la Lluita Pagesa i Contra els Transgènics i amb motiu
del Dia Internacional de la Lluita Pagesa
12.00 h. Conferència: La memòria biocultural i el ressorgiment
de la pagesia a Amèrica Llatina: Una perspectiva agroecològica
a càrrec de Narciso Barrera Bassols. A l'auditori del casal Pere
Capellà.
14.00 h. Dinar de paella. Preparada amb productes locals i
ecològics. Davant la Cooperativa.
16.00 h. Taller per a joves: Què hi ha darrera la soja? Al Casal
Pere Capellà.

Més informació a: http:// mallorca1017.blogspot.com
mal lorcaagroeco@gmai I .com

t\ doíírd
Torneig de Pàdel dies 21, 22, 23, horaris de matí i horabaixa.
Final dissabte 23 d'abril a partir de les 18.00h. Inscripcions a
la pàgina web www.algalia.net (inscripcions 4€/jugador).

17.00 h. Taller de joies i complements per als joves. Activitat
organitzada pel Casal dels Joves d'Algaida. Al Casal Pere Capellà.

V^uOeAdres 22 dokd
17.00 h. Taller i demostració de graffitis per als joves al camp
de futbol es Porrassar. Activitat organitzada pel Casal dels Joves
d'Algaida.

dX'ussoMjn ÍX) dohd
18.00 h Concert a càrrec del Conjunt Vocal de l'Escola Municipal
de Música d'Algaida. Obert a tothom. Organitzat per l'Escola
Municipal de Música d'Algaida. A l'auditori del casal Pere
Capellà.



V'dlL·iï/s. U) doík'd
21.00 h. Nit algaidina de la cultura. Acte del lliurament dels
Premis Castellitx 2011. Concert a càrrec dels germans Martorell
interpretant temes tradicionals amb motiu del seu 18è aniversari.
Lliurament del XXXV Premi de Poesia, XXXV Premi de Narració
Curta, XXXIII Premi Llorenç "Móra" de Poesia Popular (Glosât),
XVI Premi d'Investigació i X Premi de Fotografia. A l'auditori del
casal Pere Capellà.

23.30 h. Gran Festa Jove organitzada pels quintos i quintes del
91. A sa Plaça.

'VimMS. VO cCoífii
Tasto da toT^(Xtc c(a CcisteMi;)^

9.00 h. Amollada de coets anunciant el començament de la
festa.

9.30 h. Concentració a sa Plaça. Sonada dels Xeremiers d'Algaida.
L'Ajuntament distribuirà gratuïtament a tots els assistents el
mocador oficial de la Festa de La Pàu, 2011.

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 restauració del Retaule Major
de la Parròquia. Organitzada pel Consell Parroquial amb lacol·laboració de l'Ajuntament d'Algaida.
15.00 h. Ballada popular damunt s'era amb el grup Abeniara.
16.00 h. Festa damunt s'era, organitzada pels quintos i quintes
del 91. 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.

'PUviecfes, 27 doíirú
Activitats ludicoesportives a càrrec de la Fundació Esplai per
a infants fins a 12 anys. Organitzat per el CE Algaida amb la
col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. Informació sobre el
programa complet, horaris i inscripcions a les oficines del camp
municipal de futbol es Porrassar. Programes a part.

tí dcdf'd
Activitats ludicoesportives a càrrec de la Fundació Esplai per
a infants fins a 12 anys. Organitzat per el CE Algaida amb la
col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. Informació sobre el
programa complet, horaris i inscripcions a les oficines del camp
municipal de futbol es Porrassar. Programes a part.

Z9 doJk'd
A les 18.00 h. Cinema. Projecció de la pel·lícula Avatar, dirigida
per James Cameron (EEUU, 2009). Durada aproximada: 170'.
Per a majors de 7 anys. En acabar la projecció, hi haurà berenar
per als assistents. A l'auditori del casal Pere Capellà. Inscripcions

per al berenar, a les oficines de la Casa de la Vila, en horari
d'oficina, fins dijous dia 28 d'abril. Acte organitzat pel Casal
dels Joves d'Algaida.

'Püssofo. èO dakú
A les 11.30 h. IV Diada Jove d'Algaida, Pina i Randa (Programes
a part).

21.00 h. Presentació del llibre Atents al temps. Meteorologia i
climatologia al municipi d'Algaida. El nom popular dels niguls
de Joan Barceló Trobat, a càrrec de Miquel Salamanca Salamanca,
meteoròleg. El llibre, el número 5 de la Col·lecció Panoràmica,
ha estat editat per l'Ajuntament d'Algaida amb la col·laboraciódel Govern de les Illes Balears. A l'auditori del casal Pere Capellà.

I ItoUj
A les 16.30 h. il Milla d'Algaida. Objectiu Mil (Programes a
part).
De 17.30 a 21.30 h. Donació extraordinària de sang a Plaça.
Amb el bus especialment habilitat per a donacions. Acte organitzat
per l'Ajuntament d'Algaida i la Fundació Banc de Sang i Teixits
de les Illes Balears.

Actes ^ekjO(u9s<&s
A^iQjuda

I7 d'afr(ÍTULW0tvqa(M^cuvv
11.00 h. Benedicció dels rams a l'exterior del casal Pere Capellà.
A continuació processó acompanyats de la Banda de Música
d'Algaida. Seguidament, Missa

S
T^'mmes. 20 dah'd

20.00 h. Es muntarà la Casa Santa. És necessària l'ajuda de
tothom. Les persones que ho vulguin poden dur rams. A I església
d'Algaida

2l daJhd ■PljSHtS SCLwfc
21.00 h. Celebració del Sant Sopar. Seguidament, processó. Amb
la participació de la Banda de Música d'Algaida.
23.00 h. Hora Santa de Pregària. A la capella del Roser de
l'església.

'V'ijûe^res, 22 dcuk'd. VvDMjdres S(M
21.00 h. Celebració de la Passió del Senyor. A l'església. Desprès
de la celebració es retirarà la Casa Santa. És necessària la
participació de tothom.


