
MÉS INFORMACIÓ

Biblioteca Municipaí-Punt d'Informació Juvenil
Casal Pere Capellà. C/ des Cavallers, 22 • Tel. 971 66 56 79.

Horari:
De dimarts a divendres
de 16.30 a 20.00 h.

Dissabtes
de 10.00 a 13.00 h.

Casal dels Joves d'Algaida
c/ d'Anselm Turmeda, 3 • Tel. 971 66 80 66.

Horari:
Dimarts 1 dijous

de 19.30 h a 22.00 h.

Dissabtes
de 17.00 a 22.00 h.

Oficines Municipals de la Casa de la Vila d'Algaida
C/ del Rel, 6.Tel. 971 12 50 76.

Horari:
de dilluns a divendres,
de 08.00 a 14.00 h.

Dissabtes
de 09.00 a 13.00 h.

Pavelló Municipal d'Esports
Tel. 971 66 52 63
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Dissabte, 24 de març Divendres, 6 d'abril
11.00 h. Torneig de tennis infantil. A les
pistes de tennis des Porrassar. Or^nitzat
per Algalia Esport i patrocinat per
l'Ajuntament d'Algaida. Programes a part.
Inscripcions al Pavelló Municipal d'Esports.

16.00 h. Torneig de.tennis adults. A les
pistes de tennis des Porrassar. Organitzat
per Algalia Esport i patrocinat per
l'Ajuntament d'Algaida. Programes a part.
Inscripcions al Pavelló Municipal d'Esports.

20.00 h. Inauguració de la reforma de la
Plaça de Pina. A continuació, refresc per
als assistents i actuació musical.

Diumenge, 25 de març
19.00 h. Presentació del projecte Les quatre
estacions a Algaida: cuina de temporada.
Campanya promocional dels comerços i
empreses del municipi d'Algaida. Hi haurà
una degustació especial a càrrec dels forns
de Can Bernat, de sa Creu, de Plaça, de
Can Salem i de Can Xiscos. Al casal Pere

Capellà.

Dissabte, 31 de març
10.00 h. Jornada de futbet escolar. Amb
la participació dels equips de futbol escolar
de Puigpunyent, Son Servera, Santa Eugènia
i Algaida. Al camp municipal d'esports es
Porrassar. Acte organitzat per Algalia Esport
i l'Associació de Mares i Pares del col·legi
Pare Pou amb el patrocini de l'Ajuntament
d'Algaida.

Final del Mallorca Prix 2007, Jovent a
Mallorca. Al poliesportiu municipal de
Pollença. Més informació al Casal dels Joves
d'Algaida.

Dijous, 5 d'abril
Primera jornada del Torneig de futbol
Pasqua 2007, (categories: benjami futbol
7, benjamí futbol 8, alevi futbol 7 i aleví
futbol 11). Competiran el Club Esportiu
Algaida, el Club Esportiu Serverense i el
CIDE). Al camp municipal d'esports es
Porrassar. Acte organitzat pel Bar del Camp
de futbol, el Club Esportiu Algaida i
l'Ajuntament d'Algaida. Programes a part.

Segona jornada del Torneig de, futbol
Pasqua 2007. Al camp municipal d'esports
es Porrassar. Acte organitzat pel Bar del
Camp de futbol, el Club Esportiu Algaida i
l'Ajuntament d'Algaida. Programes a part.

18.00 h. Primera jornada del Torneig de
Futbol de Play-Station (per a nins i nines
menors de 16 anys). Al Bar del camp
municipal d'esports es Porrassar. Organitzat
per Algalia Esport i patrocinat per
l'Ajuntament d'Algaida. Programes a part.

Dissabte, 7 d'abril
Tercera jornada del Torneig de futbol
Pasqua 2007 Al camp municipal d'esports
es Porrassar. Acte organitzat pel Bar del
Camp de futbol, el Club Esportiu Algaida i
l'Ajuntament d'Algaida. Programes a part.

18.00 h. Segona jornada del Torneig de
Futbol de Play-Station (per a nins i nines
menors de 16 anys). Al Bar del camp
municipal d'esports es Porrassar. Organitzat
per Algalia Esport i patrocinat per
l'Ajuntament d'Algaida. Programes a part.

19.00 h. Inauguració de l'Aula d'estudi de
Pina per als joves. En el transcurs de l'acte
es signarà el conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament d'Algaida i l'associació juvenil
COFPina per la gestió del centre. A Can
Lluís.

Dilluns, 9 d'abril
21.00 h. Nit algaidina de la cultura. Acte
de lliurament dels premis Castellitx 2007.
Lliurament del XXXI Premi de Poesia, XXXI
Premi de Narració Curta, XXIX Premi Llorenç
"Móra" de Poesia Popular (Glosat), XII Premi
d'Investigació i VI Premi de Fotografia.

Presentació del llibre i del CD-ROM en

homenatge a Llorenç Antich Trobat "Móra":
Tant és ara com abans. Poesies, gloses i
cançons. Editat per l'Ajuntament d'Algaida
amb la col·laboració del Consell de Mallorca.
Recepció de la donació de llibres de Llorenç
Antich Trobat a la Biblioteca Municipal
d'Algaida. A l'auditori del casal Pere Capellà.

23.30 h. Concert jove organitzat pels
Quintos i Quintes del 87. Actuaran grups de
pop rock SMELLBAG, SO WHAT, MUSNOK,
MALACAGNA PUNK&SHOW, ETXEM DE LLOCA.
A sa Plaça.

Dimarts, lo d'abril
Festa de la Pau de castellitx

9.00 h. Amollada- de coets i repicada de
campanes anunciant el començament de la
festa.

9.30 h. Concentració a sa Plaça.
L'Ajuntament distribuirà gratuïtament a
tots els assistents el mocador oficial de la
Festa de La Pau, 2007. Els Xeremiers
amenitzaran la partida a peu cap a la Pau.

11.30 h. Tallers per a infants: Globofièxia,
Malabars infantils i Maquillatge. Activitat
organitzada pel Casal dels Joves d'Algaida.
A damunt s'era de la Pau.

12.00 h. Missa a l'església de la Pau de
Castellitx. Predicarà mossèn Jaume

Puigserver Capellà, TOR, rector de
Llucmajor.

12.45 h. Vi per a tothom.

15.30 h. Ballada popular damunt s'era.

16.30 h. Festa damunt s'era, organitzada
pels Quintos i Quintes 2007. 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.

Dissabte, 14 d'abril
10.00 h. Diada mediambiental de neteja a
la Pau de Castellitx. Després dinar de paella
per a tots els participants. Concentració a
sa Plaça.

Diumenge, 15 d'abril
18.00 h. Projecció de l'audiovisual Mallorca
a dalt de tot. Everest 2006, de Joan Carles
Palos. Hi assistiran Joan Antoni Olivieri "Oli"
i Tolo Calafat, els escaladors que
aconseguiren fer cim sobre el sostre del
món el passat 18 de maig de 2006.
L'audiovisual té una durada de 35 minuts i

és un resum dels dos mesos de viatge per
les terres del Nepal, fins a la regió de Solu-
Khumbu, on es troben les muntanyes més
altes de la terra, als peus de la muntanya
més alta de la terra, l'Everest (8.848 m).
En acabar la projecció, hi haurà un col·loqui
amb els escaladors. A l'auditori del casal
Pere Capellà.

ACTES RELIGIOSOS

Diumenge, i 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.
Seguidament, Missa.

Dimecres, 4 d'abril
19.00 h. Missa crismal a la Seu.

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

Dijous, 5 d'abril
Dijous Sant
21.00 h. Celebració de la Santa Cena.

Seguidament, processó pels carrers de
l'Església, del Rei, sa Plaça, 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 Pregària. A la capella
del Roser de l'església.

Divendres, 6 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, 7 d'abril
Dissabte Sant

21.00 h. Vetla Pasqual. A l'església. Per
començar s'encendrà el Foc Nou davant el
portal lateral de l'església.

Diumenge, 8 d'abril
Diumenge de Pasqua
11.00 h. Processó de l'encontre pels carrers
de costum amb la participació de la Banda
de Música. Seguidament Missa.


