
Del 21 al 25 d'abril.
• Taller de Posqua. Activitats lu-
dicoesportives: Campus esportiu,
esports d'equip i de cooperació per a
infants de 3 a 12 anys. Organitzat per
el CE Algaida i l'AMPA amb la col·la¬
boració de l'Ajuntament d'Algaida i
Algalia Esport. Programes a part.

ACTES RELIGIOSOS
ALGAIDA

Diumenge, 13. Del Ram
• 11.15 h. Benedicció dels rams a l'ex¬
terior del casal Pere Capellà. A continu¬
ació, processó acompanyats de la Ban¬
da de Música d'Algaida. Seguidament,
Missa.

Dijous, 17. Dijous sant
• 20.00 h. Celebració del Sant Sopar.
Seguidament, processó. Amb la partici¬
pació de la Banda de Música d'Algaida.
• 22.00 h. Hora Santa de Pregària. A
la capella del Roser de l'església.
Divendres, le. Divendres Sant
• 20.00 h. Celebració de la Passió del
Senyor. A l'església.
Dissabte, 19. Dissabte Sant
• 20.30 h. Vetla Pasqual. A l'esglé¬
sia. Per començar s'encendrà el Foc
Nou.

Diumenge, 20. Pasqua
• 11.30 h. Processó de l'Encontre pels
carrers de costum amb la participació
de la Banda de Música d'Algaida. Se¬
guidament, missa de Pasqua.

PINA
Diumenge, 13. Del Ram
• 10.30 h. Benedicció dels rams al pati
del Convent. A continuació, processó i
Eucaristia.

Dijous, 17, Dijous sant
• 19.00 h. Missa del Sopar del Senyor.

Divendres, is. Divendres Sant
• 19.00 h. Celebració de la Passió del
Senyor.

Dissabte, 19. Dissabte Sant
• 19.15 h. Vetla Pasqual. A l'església.

Diumenge, 20 d'abril. Pasqua
• 10.30 h. Processó de l'Encontre. Se¬
guidament, missa de Pasqua.

RANDA
Diumenge, 13. Del Ram
• 10.30 h. Benedicció dels rams da¬
vant el convent de les monges. A conti¬
nuació processó i, seguidament, missa.

Dijous,17 d'abril. Dijous sant
• 20.00 h. Missa.

Divendres, is . Divendres Sant
• 20.00 h. Celebració de la Passió del
Senyor. Davallament i, després, proces¬
só pels carrers de costum.

Diumenge, 20. Pasqua
• 10.30 h. Processó de l'Encontre i, se¬
guidament, missa de Pasqua.
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PROGRAMA D'ACTES
dissabte, 19 d'abril
• 16.00 h. Ill Marató Fotogràfica organitzada pel
Casal dels Joves. Programes a part.
• A partir de les 20.00 h. VI edició del Detapatapa.
Programes a part.

dilluns, 21 d'abril
• 20.30 h. T^t algaidina de la cultura. Acte de
lliurament dels Premis Castellitx 2014. Concert a
càrrec de la formació de corda, Anàbasis Quartet.
Lliurament del XXXVIII Premi de Poesia,

XXXVIII Premi de Narració Curta, XXXVI Premi
Llorenç «Móra» de Poesia Popular (Glosat), XVIII
Premi d'Investigació, XIII Premi de Fotografia i II
Premi Juvenil de Narració Curta. A l'auditori del ca¬
sal Pere Capellà.

• 23.00 h. Gran FestaJove organitzada pels quintos
i quintes del 94. A sa Plaça.

Dimarts, 22 d'abril.
Festa de la Pau de Castellitx
• 9.00 h. Amollada de coets anunciant el comença¬
ment de la festa.

• 9.30 h. Concentració a Plaça.
• 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.
• 15.00 h. Ballada popular damunt s'era.
• 16.00 h. Festa damunt s'era, organitzada pels quin¬
tos i quintes del 94. Hi haurà premis per a tots els par¬
ticipants.
Tregam que l'anada a C^tellitx esfaciper la carretera de
Ificmajor i la tomadapel camí de 'Binicomprat.
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Dimecres, 23 d'abril
• iS.ooh. Anada al teatre de Petra; Dentafocs, un
musical de conte. Preu: 8,oo€ per persona. Obra diri¬
gida a infants i famílies. Els infants han d'anar acom¬
panyats d'un adult. Autocar a càrrec de l'Ajuntament
d'Algaida. Inscripcions a les Oficines municipals de la
Casa de la Vila abans de dimecres dia i6 d'abril.

Concentració a la plaça d'Algaida a les 16.45 ^ i parti¬
da a les 17.00 h. Concentració a la plaça de Pina a les
16.30 h i partida a les 16.45 h

Activitat organitzada per l'Ajímtament d'Algaida
amb la col·laboració de Mallorca So. Places limitades

Divendres, 25 d'abril
• 20.00 h. Cinefórum: projecció de curtmetratges
sobre Dona i Treball, a càrrec de Meritxell Esquirol.
Durant l'acte es projectaran 8 curtmetratges divertits
i emotius on el fil conductor és la història de diferents
dones, des de la dona emigrant que fa feina de neteja¬
dora de cases passant per la història d'una dona espa¬
nyola que va emigrar als anys 70 a Londres o la histò¬
ria de dones que, dia a dia, lluiten per treure endavant
les seves famílies. En acabar la projecció, hi haurà un
col·loqui amb tots els participants. Acte organitzat
per l'Ajuntament d'Algaida amb la col·laboració de
l'IMAS. A l'auditori del casal Pere Capellà. Entrada
gratuïta. Obert a tothom.

Dijous, ir de maig
• 17.00 h. V Milla d'Algaida • Objectiu 1000. Di¬
ada esportiva solidària amb la competició i activitats
per a tota la família. Programes a part.

del 12 al 27 d'abril
• I Torneig de Pasqua de tennis. Organitzat per Ac¬
tion Tenis i Algalia Sport amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida. Programes a part.


