
ACTES
RELIGIOSOS

ALGAIDA

DIUMENGE, 28 DEMARÇ
DIUMENGE DE RAMS

•11.00 h. Benedicció dels rams a

l'exterior del casal Pere Capellà.
A continuació processó pels car¬
rers des Cavallers, sa Plaça, del
Bisbe i de l'Església amb la par¬
ticipació de la Banda de Música
d'Algaida. Seguidament, Missa.

DIMECRES, 31
•19.00 h. Missa crismal a la Seu.
•20.00 h. Es mimtarà la Casa
Santa. Es necessària l'ajuda de
tothom. Les persones que ho
vulguin poden dur rams. A l'es¬
glésia d'Algaida.

DIJOUS, I D'ABRIL
DIJOUS SANT

•21.00 h. Celebració de la San¬
ta 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 par¬
ticipació de la Banda de Música.
•23.00 h. Hora Santa de Pregà¬
ria. A la capella del Roser de l'es¬
glésia.

DIVENDRES, 2 D'ABRIL
DIVENDRES SANT

•21.00 h. Celebració de la Pas¬
sió del Senyor. A l'església. Des¬
prés de la celebració es retirarà la
Casa Santa. És necessària la par¬
ticipació de tothom.

DISSABTE, 3
DISSSABTE SANT

•21.00 h. Vetla Pasqual. A l'es¬
glésia. Per començar s'encendrà
el Foc Nou davant el portal late¬
ral de l'església.

DIUMENGE, 4
DIUMENGE DE PASQUA
•11.00 h. Processó de l'Encon¬
tre pels carrers de costum amb la
participació de la Banda de Músi¬
ca. SeguidamentMissa.

Ajuntament d'Algaida
© AJUNTAMENT D'ALGAIDA, 2010

PINA

DIUMENGE, 28 DEMARÇ
DIUMENGE DE RAMS

•10.00 h. Benedicció dels Rams
davant el convent de les monges.
A continuació processó i, segui¬
dament, Missa.

DIUMENGE, 4
DIUMENGE DE PASQUA
•10.00 h. Processó de l'Encontre
i seguidament Missa

RANDA

DIUMENGE, 28DEMARÇ
DIUMENGE DE RAMS

•10.00 h. Benedicció dels Rams
davant el convent de les monges.
A continuació processó i, segui¬
dament, Missa.

DIJOUS, 1 D'ABRIL
DIJOUS SANT

•20.00 h. Missa.

DIVENDRES, 2 D'ABRIL
DIVENDRES SANT

•20.00 h. Celebració de la Passió
delSenyor,Davallament i, després,
processó pels carrers de costum.

DISSABTE, 3
DISSSABTE SANT

•20.00 h. Vigília Pasqual. A l'es¬
glésia.

DIUMENGE, 4
DIUMENGE DE PASQUA

•10.00 h. Processó de l'Encontre

i, seguidament. Missa.

FESTES DE PASQUA
IDE LAPAU DECASTELLITX
AGENDADACTES del 31 demarç al lO d'abril de 20I0

DIMECRES > 31 DISSABTE > 3

# 17.30 h. Audició dels alumnes de flauta tra¬
vessera de l'Escola Municipal de Música d'Al¬
gaida. Oberta a tothom que hi vulgui assistir.
Organitzada per l'Escola Municipal de Música
d'Algaida amb la col·laboració de l'Ajuntament
d'Algaida. A l'auditori del casal Pere Capellà.

^ De les 17.00 a les 21.00 h. Torneig de Futbolí
al Casal dels Joves. Categories: de 12 a 18 anys i
de 18 a 30 anys. Inscripcions al mateix casal fins
una hora abans de començar el torneig. Activi¬
tat organitzada per el Casal dels Joves.

DIJOUS > 1

^ 17.00 h. Tallers de Pasqua per a Infants de 6
a 12 anys. Tallers de manualitats, de Jocs i
de danses. Després, berenar per als as¬
sistents. Inscripcions: els divendres i
diumenges de 17.30 a 20.30 h i els
dissabtes de 17.00 a 00.00 h al Ca¬
sal dels Joves d'Algaida, fins diu¬
menge dia 28 de març. Preu: 1,00
€. Activitat organitzada per el Casal
dels Joves I l'Esplai Burot d'Algaida.
Al Casal dels Joves.

DIVENDRES > 2

^ Amb motiu de les vacances de Pasqua
el Casal dels Joves d'Algaida romandrà
obert al públic de les 16.30 a les 23.00 h.



DILLUNS > S

^ 21.00 h. Nitalgaidina de la cultura. Acte de\ lliu¬
rament dels Premis Castellitx 2010. Petit concert a
càrrec de Margalida Ramis Crespí, oboè, acompa¬
nyada al piano per Carles Sancho Cantus.

Seguidament, lliurament del XXXIV Premi de
Poesia, XXXIV Premi de Narració Curta, XXXII
Premi Llorenç "Móra" de Poesia Popular (Glo¬
sât), XV Premi d'Investigació i IX Premi de Fo¬
tografia. Al casal Pere Capellà d'Algaida.

^ 23.30 h. Gran Festa Jove organitzada pels quin¬
tos i quintes del 90. A sa Plaça.

DIMARTS > 6
FESTA DE LA PAU DE CASTELLITX
^ 9-00 h. Amollada de coets anunciant el comen¬

çament de la festa.

^ 9.30 h. Concentració a Plaça. Sonada dels Xere-
miers d'Algaida. L'Ajuntament distribuirà gratuï¬
tament a tots els assistents el mocador oficial de
la Festa de La Pau 2010

# 10.00 h. Partida a peu cap a Castellitx.

^ 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.

# 13.30 h. Paella a benefici de les obres de l'esglé¬
sia. Organitzada pel Consell Parroquial.

^ 15.00 h. Ballada popular damunt s'era amb el

grup Quart Creixent.

# 16.00 h. Festa damunt s'era, organitzada pels
quintos i quintes del 90. Hi haurà premis per a
tots els participants.

Pregam que l'anada a Castellitx es faci per la carre¬
tera de Llucmajor I la tomada pel camíde Binicom-
prat.

DIMECRES > 7

# Activitats ludicoesportives a càrrec de Funda¬
ció Esplai per a infants fins a 12 anys. Organitzat
pel CE Algaida amb la col·laboració de l'Ajunta¬
ment d'Algaida. Informació sobre el programa
complet, horaris i inscripcions a les oficines del
camp municipal de futbol es Porrassar. Progra¬
mes a part.

# 16.00 h. Anada a la Fira del Ram (recinte de Son
Fusteret, Palma) per a joves a partir de 12 anys.
L'autocar sortirà de Plaça a les 16.00 h i tornarà a

Algaida a les 20.00 h. Transport a càrrec de l'Ajun¬
tament d'Algaida. Els assistents s'han de pagar les
atraccions. Inscripcions al Casal dels Joves d'Al¬
gaida fins diumenge dia 4 d'abril. Horari per a ins¬
criure's: divendres i diumenges de 17.30 a 20.30 h i
dissabtes de 17.00 a 00.00 h. Activitat organitzada
pel Casal dels Joves i l'Esplai Burot d'Algaida.

DISSABTE > 10

DIJOUS > 8

^ Activitats ludicoesportives a càrrec de Funda¬
ció Esplai per a infants fins a 12 anys. Organitzat
pel CE Algaida amb la col·laboració de l'Ajunta¬
ment d'Algaida. Informació sobre el programa
complet, horaris i inscripcions a les oficines del
camp municipal de futbol es Porrassar. Progra¬
mes a part.

De les 16.30 a les 20.30 h. Festa FlowerPower per
a joves a partir de 12 anys. Hi haurà premis a la
millor disfressa. Organitzat per el Casal dels Joves
d'Algaida. Al Casal.

DIVENDRES > 9

^ De les 17.00 a les 21.00 h. Taller de customització
de camisetes per a joves entre a partir de 12 anys.
inscripcions al Casal dels Joves fins dijous dia 8
d'abril. Horari per inscriure's: divendres i diumen¬
ges de 17.30 a 20.30 h i dissabtes de 17.00 a 00.00
h. També, dijous 8 d'abril de les 16.30 a les 20.30 h.
Els participants hauran de dur una camiseta per
personalitzar. Organitzat per el Casal dels Joves
d'Algaida. Al Casal.

# A les 17.00 h. Diada ambiental a la Plaça d'Algai¬
da amb el següent

PROGRAMA

^ A partir de les 17.00 h: Exposició dels dibuixos
dels nins i nines del Col·legi Públic Pare B. Pou
que han participat en el concurs de dibuix "Di¬
buixa l'Algaida de 2020".

^ Contacontes Na Tortu dirigit als més petits i a to¬
tes aquelles persones que hi vulguin participar.

# A les 18.00 h: Taller de creació d'instruments
musicals a partir de materials reciclats amb
l'objectiu de muntar una gran orquestra damunt
plaça i fer l'acompanyament del grup convidat.
Taller adreçat a infants entre 6 i 12 anys, tot i que
tothom serà benvingut. Podeu dur els materi¬
als per reciclar de ca vostra (llaunes, botelles de
plàstic, etc.) per construir els instruments. Segui¬
dament, actuació del grup de batukada La gran
Recikiada.

^ A les 19.00 h. Entrega dels premis del concurs
de dibuix i sorteig d'un premi per a tots els par¬
ticipants a la Diada. Els premis consistiran en 4
bicicletes, una per cada guanyador del concurs
de dibuix de cada un dels cicles i una per a tots
els participants que participin a la Diada. Activitat
organitzada per l'Ajuntament d'Algaida amb la
col·laboració de GRAM.


