
ACTES RELIGIOSOS 

diumenge, 9 d’abril
diumenge de rams

• 11.00 H. Benedicció de rams a 
l’exterior del casal Pere Capellà. A 
continuació processó pels carrers 
des Cavallers, sa Plaça, del Bisbe i 
de l’Església amb la participació de 
la Banda de Música d’Algaida. Se-
guidament, Missa.

dimecres, 12 d’abril
• 19.00 H. Missa crismal a la Seu.
• 20.00 H. Es muntarà la Casa San-
ta. És necessària l’ajuda de tothom. 
Les persones que ho vulguin poden 
dur rams. A l’església d’Algaida.

dijous, 13 d’abril
dijous sant

• 21.00 H. Celebració de la Santa 
Cena. Seguidament, processó pels 
carrers de l’Església, del Rei, sa Pla-
ça, de s’Aigua, de la Roca, de Palma 
i de l’Església. Amb la participació 
de la Banda de Música.
• 23.00 H. Hora Santa de Pregà-
ria. A la capella del Roser de l’es-
glésia.

divendres, 14 d’abril
divendres sant

• 21.00 H. Celebració de la Passió 
del Senyor. A l’església. Després 
de la celebració es retirarà la Casa 
Santa. És necessària la participació 
de tothom.

dissabte, 15 d’abril
dissabte sant

• 21.00 H. Vetla Pasqual. A l’es-
glésia. Per començar s’encendrà el 
Foc Nou davant el portal lateral de 
l’església.

diumenge, 16 d’abril
diumenge de pasqua

• 11.00 H. Processó de l’encontre 
pels carrers de costum amb la par-
ticipació de la Banda de Música. 
Seguidament Missa.

DivenDres, 14 D’abril
w 19.00 H. Competició de lliga de 
futbol. Categoria futbol femení. 
ALGAIDA – SON CLADERA. Al camp 
de futbol Es Porrassar.

Dissabte, 15 D’abril
w 11.00 H. iii torneig local de 
tennis la Pau de Castellitx, cate-
goria infantil. Sistema Tie-Break. 
Sorteig dels partits i a continuació 
inici dels partits. A les pistes de 
tennis des Porrasssar.
w 12.00 H. Partit de futbol. Cate-
goria Benjamí Futbol 7. ALGAIDA 
– SANTA MóNICA. Al camp de fut-
bol Es Porrassar.
 w 16.00 H. iii torneig local de 
tennis la Pau de Castellitx, cate-
goria adults. Sistema Tie-Break. 
Sorteig dels partits i a continuació 
inici dels partits. A les pistes de 
tennis des Porrasssar.
w 16.00 H. Partit de futbol. Ca-
tegoria Aleví Futbol 7. ALGAIDA 
– SANTA MóNICA. Al camp de fut-
bol Es Porrassar.
w 17.30 H. Partit de futbol trian-
gular femení: ALGAIDA – PENyA 
ARRAvAL – S’HORTA. Al camp de 
futbol Es Porrassar.

Dilluns, 17 D’abril
w 21.30 H. nit algaidina de la 
cultura. Acte del lliurament dels 
Premis Castellitx 2006. Concert  a 
càrrec de M. Àngela Riera (flauta) 
i Jaume Rosselló (guitarra).
lliurament del XXX Premi de Poe-
sia, XXX Premi de Narració Curta, 
XXvIII Premi Llorenç “Móra” de 
Poesia Popular (Glosat), XI Premi 
d’Investigació i v Premi de Foto-
grafia. A l’auditori del casal Pere 
Capellà.
w 23.30 H. Gran concert amb els 
grups LOCURA, SMELL BACK, ET-
XEM DE LLOCA i CRITS DE SANG. 
Organitzat pels Quintos’86. Amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Algaida i Inetso. A sa Plaça.

Dimarts, 18 D’abril
 Festa De la Pau
De Castellitx

w 9.00 H. amollada de coets i re-
picada de campanes anunciant el 
començament de la festa.
w 9.30 H. Concentració a sa Pla-
ça, l’Ajuntament distribuirà gra-
tuïtament a tots els assistents el 
mocador oficial de la Festa de La 
Pau, 2006. Els Xeremiers amenit-
zaran la partida a peu cap a la 
Pau.
w 12.00 H. missa a l’església de la 
Pau de Castellitx. 
w 12.45 H. vi per a tothom.
w 13.00 H. Paella a benefici de 
les obres de l’església. Ho orga-
nitza el Consell Parroquial. 
w 15.00 H. ballada popular da-
munt s’era amb el grup XALOC 
MÚSICA.
w 16.00 H. Festa damunt s’era, 
organitzada pels Quintos i Quintes 
2006. Hi haurà premis per a tots 
els participants.

Dissabte, 22 D’abril
w 10.00 H. Diada mediambiental 
de neteja de Castellitx. Després, 
dinar de paella per a tots els assis-
tents. Concentració a Sa Plaça.
w 10.00 H. A la Biblioteca Munici-
pal, Jornada de portes obertes. 
Totes les persones que utilitzin el 
servei de préstec de la Biblioteca 
se’ls obsequiarà amb un llibre do-
nat per la Xarxa de Biblioteques 
del Consell de Mallorca. Acte or-
ganitzat amb motiu de la Festa 
del Llibre 2006.
w 20.30 H. Presentació del lli-
bre La cultura del porc a les Illes 
Balears, les matances, editat pel 
Govern de les Illes Balears, a càr-
rec dels autors Llorenç Payeras i 
Jaume Falconer. A l’auditori del 
casal Pere Capellà.
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