A c t i v i tat s m a r ç 2 016
Dissabte, 5 de març
••17.00 h. Sembrada d’una figuera de la varietat Ramon Llull, procedent des Figueral de
Son Mut Nou. Donada pel senyor Montserrat Pons Boscana a Randa en commemoració
de l’Any Llull. Organitzada per la Confraria Ramon Llull en col·laboració amb l’Ajuntament
d’Algaida. A l’hort de Son Romeguera (Randa).
••18.00 h. Conferència Ramon Llull: Home de ciència, home d’acció a càrrec de D. Damià Contestí i Sastre d’Esthàcar OSS. Organitzada per la confraria Ramon Llull. A l’església de Randa.

Divendres, 11 de març
••De 19.00 a 22.00 h. Taller gastronòmic: Ramon Llull, cruïlla de camins a càrrec
d’ArqueoMallorca. Taller de degustació històrica que proposa, a través de la cuina mediterrània, un viatge en el temps, un viatge al període medieval, a l’època del filòsof i escriptor
mallorquí. Cruïlla de camins pretén recollir l’esperit de Ramon Llull, una persona preocupada
per conèixer, estudiar i entendre les diferents societats que convivien al Mare Nostrum: la
jueva, la cristiana i l’àrab. Amb la creació i adaptació de diferents plats que recullen aquestes
tradicions, pretenem acostar-nos a la persona i al món de Ramon Llull.
L’activitat constarà de dues parts:
1. Presentació del període històric durant el qual va viure Ramon Llull.
2. Taller de degustació de diversos plats que recullen les tradicions culturals mediterrànies: plats de tradició jueva, cristiana i àrab.
Organitzat per l’Associació de Cultura Gastronòmica amb la col·laboració de l’Ajuntament
d’Algaida dins dels actes de commemoració de l’Any Llull.
••Preu : 20,00 € per persona, que s’abonaran el dia del taller
••Places limitades: 30
••Inscripcions: Fins dilluns dia 7 de març a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila (C/ del Rei, 6)
••Més informació: 971 12 53 35 (Casa de la Vila) 971 66 56 79 (Biblioteca Municipal)

Dissabte, 12 de març
••21.00 h. Conferència: La filosofia de Ramon Llull, a càrrec d’Agustí Puigserver. Organitzada per la Delegació d’Algaida de l’Obra Cultural Balear. Al local de l’Obra Cultural Balear
d’Algaida (C/ del Laberint).

Dissabte, 19 de març
••A partir de les 19.00 h. I Fira Nocturna del beat Ramon Llull amb rutapa gastronòmica. Paradetes dels comerços i dels artesans, combats de glosat, animació infantil i ruta
gastronòmica. Organitzada per l’Associació de Comerç i Empresa amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Algaida, Glossadors de Mallorca i Ràdio Balear. Programes a part. A Plaça.

Comissió ANY LLULL

MÉS INFORMACIÓ a la web de l’ANY LLULL,
accessible a través de www.ajalgaida.net

