
ACTES RELIGIOSOS

ALGAIDA
DIUMENGE, 25 DE MARÇ.
DIUMENGE DEL RAM

12.00 h. Benedicció dels rams a la pla¬
ceta 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.

DIMECRES, 28 DE MARÇ.
20.00 h. Es muntarà la Casa Santa.
És necessària l'ajuda de tothom. Les
persones que ho vulguin hi poden duu
rams. A l'església d'Algaida.

DIJOUS, 29 DE MARÇ.
DIJOUS SANT

20.00 h. Celebració del Sant Sopar.
Seguidament, processó amb la partici¬
pació de la Banda de Música d'Algaida.
22.00 h. Hora Santa de Pregària. A la
capella del Roser de l'església.

DIVENDRES, 30 DE MARC.
DIVENDRES SANT

20.00 h. Celebració de la Passió del

Senyor. A l'església.

DISSABTE, 31 DE MARÇ.
DISSABTE SANT

20.00 h. Vetlla Pasqual a l'església.
Per començar s'encendrà el Eoc Nou.

DIUMENGE, 1 D'ABRIL.
DIUMENGE DE PASQUA
11.00 h. Processó de l'Encontre pels
carrers de costum amb la participació
de la Banda de Música d'Algaida. Se¬
guidament, missa de Pasqua a l'esglé¬
sia.

PINA
DIUMENGE, 25 DE MARC.
DIUMENGE DEL RAM

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

DIJOUS, 29 DE MARC.
DIJOUS SANT

19'00 h. Missa del Sopar del Senyor.

DIVENDRES, 30 DE MARÇ.
DIVENDRES SANT

19.00 h. Celebració de la Passió del Senyor.

DISSABTE, 31 DE MARÇ.
DISSABTE SANT

19*00 h. Verla Pasqual. A l'església.

DIUMENGE, 1 D'ABRIL.
DIUMENGE DE PASQUA
10.00 h. Processó de l'Encontre. Se¬

guidament, missa de Pasqua.

RANDA
DIUMENGE, 25 DE MARÇ.
DIUMENGE DEL RAM

10.30 h. Benedicció dels rams davant
el convent de les monges. A continua¬
ció, processó i, seguidament, missa.

DIJOUS, 29 DE MARÇ.
DIJOUS SANT

19.30 h. Missa a l'ermita de Sant Honorat.

DIVENDRES, 30 DE MARÇ.
DIVENDRES SANT

20.00 h. Celebració de la Passió del

Senyor. Davallament i, després, proces¬
só pels carrers de costum.

DISSABTE, 31 DE MARÇ.
DISSABTE SANT

22.00 h. Vigília Pasqual a l'ermita de
Sant Honorat.

DIUMENGE, 1 D' ABRIL.
DIUMENGE DE PASQUA

10.30 h. Processó de l'Encontre i, se¬

guidament, missa de Pasqua.
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ALGAIDA
DIVENDRES, 23 DE MARÇ
• 19.00 h. Inauguració de l'exposi-
ció genèrica Dones excepcionals en el
camp de l'educació. Obres i aportaci¬
ons a la igualtat de 4 dones excepci¬
onals: Clara Hammerl, Rosa Sensat,
Marta Mata i Margarita Comas.
L'exposició romandrà oberta fins dia

31 de març, de dimarts a divendres de
16.30 a 19.00 h i dissabte de 10.00 a

13.00 h. Organitzada per l'Ajuntament
d'Algaida amb la col·laboració de la
Direcció Insular d'Igualtat del departa¬
ment de Participació Ciutadana i Presi¬
dència del Consell de Mallorca. A la sala

d'exposicions del casal Pere Capellà.

• 20.00 h. Microteatre: Valentes Do¬
nes. Interpretada per Bel Albert! i Lu¬
cia Luna, nova producció d'Ovnipre-
sents Teatre. Organitzat per l'Ajunta¬
ment d'Algaida. Al casal Pere Capellà.

DISSABTE, 24 DE MARÇ
• 11.00 h. Taller d'estimulació musi¬
cal per a nadons de o a 36 mesos.
• 12.00 h. Taller d'estimulació musi¬
cal per a embarassades.
Organitzat per AlgaidArts. Preu:

10,00 € per sessió. Inscripcions i infor¬
mació: www.algaldarts.com. A l'Esco-
leta Municipal d'Infants Flor de Murta
d'Algaida.
• 17.00 h. Estampació de bosses de
tela. Els joves d'Algaida ens unim a la
campanya #zeroplàstic en la línia de
conscienciació i educació «per aca¬
bar amb els aspectes negatius que
provoca el plàstic». Activitat gratu¬
ïta organitzada pel Casal dels Joves
d'Algaida i dirigida a joves majors de
12 anys. Inscripcions a casaldelsjoves@
ajalgalda.net o al whatssap 673 643
926 abans de divendres, 23 de març.
Al Casal dels Joves.

• 20.00 h. Presentació de la col·lec¬
ció de ilibres Camí de Lluc. Set rutes

de pelegrinatge que parteixen de la
mar i culminen a Lluc, publicades en
forma de petits llibres que contenen
l'explicació del projecte, mapes i des¬
cripcions de les rutes que parteixen
de ran de mar cap al Santuari: Ruta
d'Artà, ruta d'Alcúdia, ruta de Ses Sa¬
lines, Ruta de Formentor, Ruta de Ma¬
nacor, ruta d'Andratx i ruta de Palma.
Fil intervendrán: Guillem Ferrer, crea¬
dor i director del projecte i Caterina
Amengual i Elionor Serra, guies i ex¬
pertes en medi natural. Organitzada
per la Delegació d'Algaida de l'Obra
Cultural Balear. A l'auditori del casal
Pere Capellà.

DIUMENGE, 25 DE MARÇ
• 16.00 h. II Torneig de Voleibol (3x3).
Activitat gratuïta organitzada pel Ca¬
sal dels Joves i dirigida a joves majors
de 12 anys. Inscripcions a casaldelsjo-
ves@ajalgalda.net 0 al whatssap 673
643 926 abans de divendres, 23 de
març. Al pavelló Andreu Trobat.

• 19.00h. Teatre: FAM. Direcció: Vi¬
cenç Oliver (Can Salem). Una història
que retorna la dona a un lloc digne. Un
viatge a l'Espanya de postguerra, de
fam, racionament i estraperlo, on l'úni¬
ca heroïcitat dels personatges és la
supervivència. Organitzat per INPERI-
ENCIA Teatre. Preu: taquilla inversa. A
l'auditori del casal Pere Capellà.

DIMECRES, 28 DE MARÇ
• 19.00 h. Audicló-Concert de les
Corals de l'Escola de Musica d'Algaida.
Acte organitzat per l'Escola Municipal
de Música d'Algaida. A l'auditori del
casal Pere Capellà.

DISSABTE, 31 DE MARÇ
• 19.00 h. Sopar Jove i Nit de Kara¬
oke. Activitat gratuïta organitzada
pel Casal dels Joves d'Algaida i dirigi¬
da a joves majors de 12 anys. Inscrip¬

cions a casaldelsjoves@aJalgalda.net
0 al whatssap 673 643 926 abans de
divendres, 30 de març. Al Casal dels
Joves.

DIUMENGE, 1 D'ABRIL
• 12.00 h. Taller d'sHme a càrrec de

Magda Mulet, Florencia Ricciardi i
Guillem Pou. Activitat gratuïta orga¬
nitzada pel Casal dels Joves d'Algaida
i dirigida a joves majors de 12 anys.
Inscripcions a casaldelsjoves@ajal-
gaida.net o al whatssap 673 643 926
abans de divendres, 30 de març. Al
Casal dels Joves.

• 16.00 h. VI Torneig de Futbet 5. Ac¬
tivitat gratuïta organitzada pel Casal
dels Joves d'Algaida i dirigida a joves
nascuts entre 2002 i 2008. Inscripci¬
ons a casaldelsjoves@ajalgaida.net o a\
whatssap 673 643 926 abans de diven¬
dres, 30 de març. Al pavelló Andreu
Trobat.

DILLUNS, 2 D'ABRIL
• 14.00 h. Gran paella i Festa Jove
organitzada pels quintos i quintes del
98. Les taules es distribuiran per quin¬
tades o grups. En acabar de dinar, se¬
guirà la festa amb una bauxa a càrrec
dels nostres Dj Residents. Preu: 12,00 €
els adults i 8,00 € els infants. Inclou:
paella, vi, aigua, postres, cafè, una
copa d'herbes i el tassó dels quintosi
Diumenge dia 25 es vendran els dar¬
rers tiquets al Casal dels Joves (de les
10.00 a les 13.00 h i de 17.00 a 19.00 h).
Places limitades. A les Escoles.

• 18.00 h. Inauguració de l'exposició
de les obres de pintura presentades
als Premis Castellitx 2018. Romandrà
oberta de dia 2 fins dia 8 d'abril de les
16.00 a les 19.00 h. A la sala d'exposi¬
cions del casal Pere Capellà.

• 19.00 h. Nit Algaidina de la Cultura.
Acte del lliurament dels Premis Caste¬
llitx 2018.

Concert a càrrec dels professors de
l'Escola Municipal de Música d'Algai¬
da. Lectura de poemes de Josep Ma¬
ria Llompart a càrrec dels alumnes
de Lectura Fàcil, amb motiu de la ce¬

lebració de l'Any Llompart, que com¬
memora el 25è aniversari del traspàs
del l'escriptor, poeta, editor, crític, ar¬
ticulista, assagista, traductor, docent,
activista cultural i jurat dels Premis
Castellitx, Josep Maria Llompart de la
Peña (1925-1993).
Retransmissió en directe per Titoi-

eta Ràdio (al 107.7 de la FM i a través
d'Internet a www.titoieta.cat). Orga¬
nitzada per l'Ajuntament d'Algaida. A
l'auditori del casal Pere Capellà.

DIMARTS, 3 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.

• 10.00 h. Partida a peu cap a Caste¬
llitx.

• 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, orga¬
nitzada pels quintos i quintes del 98. 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 Bínícomprat.

DISSABTE, 7 D'ABRIL
• 10.00 h. Sortida al Mallorca Paint-
ball (Lloseta). Activitat organitzada pel
Casal dels Joves d'Algaida i dirigida a
joves majors de 12 anys. Preu 15,00 €.
Inscripcions a casaldelsjoves@ajalgaida.
net 0 al whatssap 673 643 926 abans de
dimecres, 4 d'abril.


