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Comissió ANY LLULL

A c t i v i tAt s  A b r i l  2016
Diumenge, 10 d’abril 

Excursió a peu a les possessions lul·lianes algaidines la Mata vella i Pola, organitzada 
per l’Obra Cultural Balear. Farem el recorregut: Castellitx – Son Coll – la Mata Vella – Son 
Llobet – Pola. Tornarem pel mateix camí. A la Mata Vella visitarem la mata centenària i la 
font o qânat. A Pola ens explicaran la relació entre aquesta finca i Ramon Llull. Dinarem 
de pa i taleca a Pola. L’excursió suposa, aproximadament, unes quatre hores de caminada 
efectiva. La sortida serà de Castellitx a les 10.00 h

Dissabte, 23 d’abril
•• De  les 16.30 a les 18.30 h. Taller de punts de llibre: Sant Jordi - Any Llull. Dirigit a infants 

a partir de 3 anys. Inscripcions fins divendres dia 22 a les Oficines Municipals de la Casa 
de la Vila. Preu per infant: 2,00 €. Organitzat per  l’Associació d’Artesans d’Algaida amb la 
col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. Al casal Pere Capellà.

•• 20.30 h. Música de l’època de Ramon Llull: Concert de Polissonia. Dins del Concerts del 
Mes de Música a Algaida, ens oferirà un concert de música medieval i renaixentista. Or-
ganitzat per l’Associació Banda de Música d’Algaida amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Algaida i d’empreses privades. Programes a part. A l’església d’Algaida.

Dijous, 28 d’abril
•• A partir de les 16.00 h, L’artista graffiter, raúl ruíz, «El niño de las Pinturas» de Granada, 

amb motiu de la celebració de l’Any Llull pintarà un mural al pati del casal Pere Capellà, 
(C/ des Cavallers, 22) i al pati  del CEIP Pare Bartomeu Pou (C/ de la Ribera,33) També hi 
participarà de l’artista mallorquí Joan Aguiló. Aquest, és un acte cultural amb motiu del 
torneig HM de rugbi de la Platja de Palma, que compta amb la col·laboració de la Direcció 
General de Cultura de la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura del Govern 
de les Illes Balears, Cultura, Patrimoni i Esports de Vicepresidència del Consell Insular de 
Mallorca i del Casal de Joves de  l’Ajuntament d’Algaida. Acte organitzat amb motiu de la 
celebració de l’Any Llull a Randa, Pina i Algaida.

Dissabte, 30 d’abril i dissabte, 7 de maig 
•• visita a Miramar de l’Associació de la Gent Gran d’Algaida, Pina i Randa. Organitzada 

per l’Ajuntament d’Algaida. Places Limitades. Dins dels actes organitzats amb motiu de la 
celebració de l’Any Llull a Randa, Pina i Algaida. Programes a part.


