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Comissió ANY LLULL

A C T I V I TAT S  M A I G   2016
Diumenge, 1r de maig 

•• 10.00 h. Acte Llull al monestir de Cura. Emmarcat 
en els actes del 700 aniversari de la mort del beat Ra-
mon Llull. A les 10.00 h a la parròquia de la Immacula-
da i el Beat Ramon Llull de Randa, oració. Acte seguit, 
pujada a peu al Santuari de Cura. Missa: 12.00 h. Serà 
presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebis-
be emèrit de Barcelona. Comptarà amb l’assistència 
del bisbe de Mallorca, Mons. Javier Salinas i diversos 
sacerdots. En el transcurs de la celebració també es 
farà la tradicional benedicció dels camps i els fruits. La 
missa serà cantada per l’Orfeó Castellitx. Activitat or-
ganitzada pel Bisbat de Mallorca amb col·laboració de 
l’Ajuntament d’Algaida.

Divendres, 13 de maig
•• 19.00 h. Conferència: Ramon Llull: Viatger uni-

versal a càrrec d’Antoni Ginard Bujosa, professor del 
Departament de Geografia de l’UIB.  Dins el cicle de 
conferències organitzades per la UOM al municipi 
d’Algaida. Col·labora l’ajuntament d’Algaida. Al casal 
Pere Capellà d’Algaida.

Dissabte, 14 de maig
•• De les 16.30 a les 18.30 h. Taller de galletes Llull 

a partir d’una recepta medieval i el motlo del logo de 
l’Any Llull. Dirigit a infants a partir de 3 anys. Inscrip-
cions: 3,00 € a la Casa de la Vila fins divendres 13 de 
maig. Acte organitzat per l’Associació d’Artesans i 
l’Ajuntament d’Algaida. Acte de l’Any Llull. Al casal 
Pere Capellà.

Dissabte, 15 de maig 
•• 9.00 h. I Cursa dels Cinc Cims Trail Randa. Recorre-

gut de 16,6 km. Itinerari: partida de Randa, puigs de Son 
Roig, d’en Rectoria i de ses Bruixes travessant la carretera 
de Llucmajor-Algaida. La sortida serà neutralitzada fins 
haver passat la carretera. Després, retorn a Randa i puja-
da als puigs de Son Reus i de Randa per acabar a Randa. 
Organitzada per Trotadors d’Algaida amb col·laboració 
de l’Ajuntament d’Algaida dins dels actes de l’Any Llull.

Dimecres, 18 de maig 
•• 15.30 h. Activitats Ramon Llull al Centre de Dia 

d’Algaida: Taller de galletes amb el motlo del logo 
de l’Any Llull. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida i 
l’Associació d’Artesans d’Algaida, Pina i Randa. Activi-
tat dirigida als usuaris del Centre de Dia. Al Centre de 
Dia d’Algaida.

Divendres, 20 de maig 
•• A partir de les 17.00 h. Jornada de portes 

obertes al CEIP Pare Bartomeu Pou. Exposició 
i activitats dels alumnes per mostrar la feina feta 
entorn a la figura de Ramon Llull, triat com a tema 
transversal d’aquest any. Les portes estaran ober-
tes fins a les 17.00 h.  

Dissabte, 21 de maig 
•• De les 16.30 a les 19.30 h. Festa del Llibre. 

Mercadet Solidari de venda de llibres de segona mà.

•• 17.30 h. Contacontes Ramon Llull i la muntanya 
màgica de Catalina Salas a càrrec de l’autora. Adre-
çat a infants de 4 a 9 anys. Al casal Pere Capellà, or-
ganitzat per l’AMPA, la Biblioteca Municipal i Algaida 
Solidari.

Diumenge, 22 de maig 
•• 9.00 h. Excursió a peu al monestir de Miramar 

(Aproximadament, 2 hores i mitja de caminada). Guia: 
Joan Carles Palos. Concentració a les 9.00 h a la plaça 
d’Algaida. Preu total: 12,00 € (4,00 € d’autocar, 5,00 € 
de guia i 3,00 € de l’entrada a Miramar). L’Ajuntament 
subvenciona la resta del preu del bus. Inscripcions a la 
Casa de la Vila d’Algaida fins divendres 20 de maig. En 
el moment de la inscripció, només s’han d’abonar els 
4,00 € de l’autocar. La resta es pagarà en el moment 
de l’excursió. Organitzada per la Delegació d’Algaida 
de l’Obra Cultural Balear i la Comissió Llull, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. Dins els Actes 
Llull. L’excursió acabarà aproximadament a les 14.00 
h. Tornada a dinar a Algaida.


