
 



«Festa de la Pau»
2 d'abril de 1991

Patrocinades pel Mag. Ajuntament d'Algaida
i organitzades per un Grup de foves d'Algaida.

Concurs Local de Cartells
PÀRVULS, E.G.B., P.P. i B.U.P. 25.000 PTS. EN PREMIS

Els treballs seran exposats al Porxo de l'església
de la Pau, el mateix dia 2 d'abril.

Concurs de Carrosses
Bases del Concurs

1.- Els participants es poden inscriure o l'Ajuntament,
fins dia 30 de març.

2.- El tema serà lliure.

3." Per a la classificació de les carrosses el Jurat
tendrá en compte els següents requisits:

— Originalitat de! tema.
— Dinamisme.
— Qualitat.

4.- Es repartiran 200.000 pts. en premis.
(35.000, 30.000 I 25.000 pts. pels tres primers premis)

Animau-vos a participar-hi

Per a un millor ordre es demana que l'anada
a Castellitx en vehicles es faci per la carretera de
Llucmajor i la tornada pel Camí de Binicomprat.

Gràcies anticipades.

Dilluns, dia 1 d'abril.- A les 21 h., a la Sola
Capitular de l'Ajuntament, Conferència
sobre «TirantNo Blanc».

A les 9 h.-Amollada de coets i repicada de
campanes anunciant el començament
de la Festa.

A les 9'30 h."Concentració de les carrosses

a So Plaça.
A les 10'30 h.- Partida a peu a Castellitx.
A les 11'30 h." Missa concelebrada

A les 12'30 h." Entrega dels Premis del Cer¬
tamen Literari. Actuarà de mantenedor
D. Llorenç Antich.

A les 13 h." Vi per o tothom.
A les 15'30 h.-

FESTA D'AMUNT S'ERA
Balls típics mallorquins per a

tothom, gloses i poesies.
Cnmpeiicliins populars, rrgals, atrarrlnns.

Entrego dels premis del IV Concurs de
Cartells i de les carrosses, i actuació
del Grup Musical FLOR D'AMETLER,
de Llucmajor.

A les 2r30 h.-A lo Plaça, hi haurà un Grup
Musical, per a acabar de disfrutar del
dia de la Pau i despedida, (hi haurà
coca i vi).

"sé ¿Ajuntament d sál^aida a^iaeix
¿a caLla&ataeiâ a totes íes entitats i

paúicuíans <j,ue kan caí.laáozat en
la ceíeátació d acinesia ^esta.

Molts d'anys i fins l'any que ve, si Déu ho vol

d dwaictcÁ
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