
A les 7.45 h. Repicada de campanes i despertada del poble.
A les 8.00 h. Bon dia Pina! Hi haurà xocolata i ensaïmades per a totes les persones que es presentin amb pijama
(posat). Si duis la tassa d'A Pina qui no hi duu dinamo hi dina ens farem una foto tots plegats. A sa Plaça.
Durant el dia. Exposició de fotografies de la IV Marató Fotogràfica. Organitzat pel COF Pina. A sa Plaça.
A les 12.00 h. Jocs populars i corregudes per a nins i nines. Organitzat pel COF Pina. A sa Plaça.
A les 14.00 h. Concurs de postres. A les 14.00 h es farà la recepció dels plats dolços a sa Font. Hi haurà dos premis:
a les més gustoses i a les millor presentades. Les mateixes postres no podran obtenir els dos premis.
A les 14.00 h. Paella gegant per a tots els piners i pineres. Per dinar de paella és necessari fer la reserva als
establiments públics de Pina (als bars i al forn) o a les Oficines municipals de la Casa de la Vila (Tel. 971 12 53 35)
fins divendres dia 27 de setembre. El preu del tiquet serà de 7,00 €. Eltiquetinclou paella, vi i aigua, quarto i gelat.
A sa Font.

A les 19.00 h. Concert de la Banda de música d'Algaida. Al pati del convent de les Monges de Pina.
A les 21.00 h. Mostra i ballada popular a càrrec de l'Agrupació Cultural Braçalet de Lloret de Vistalegre.

Ajuntament d'Algaida

Organitzades i patrocinades per l'Ajuntament d'Algaida amb la
col·laboració del COF Pina. Foto portada: Petra Mut. Maquetació:
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Festes de sant Cosme
i sant Damià 2013

26, 27, 28 i 29 de setembre



Festes de sant Cosme i sant Damià
Pina 2013

Divendres, 20 de setembre PRE FESTES

De les 18.00 a les 19.00 h. Entrega dels temes de la IV Marató Fotogràfica.
Programes a part. Organitzat pel CDF Pina. A Can Lluís.

Dissabte, 21 de setembre
mS'"
PRE FESTES

A partir de les 17.00 h. I Fira de Pina. Mostra de productes artesanals 1
gastronòmics dels convents i monestirs de Mallorca. Programes a part.

Diumenge, 22 de setembre
• •

[PRE FESTES

A les 11.00 h. I Cursa Popular Solidaria Los Sants Metges. La recaptació es destinarà al GOB Mallorca per a la
recuperació de la Trapa. En acabar la cursa, hi haurà una demostració d'estiraments a càrrec de Pep Lluís Busquets,
entrenador personal, i un petit refresc per a tots els participants. Preu: 2,00 €. Organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida i pel COF Pina. A sa Plaça. Programes a part.

De les 18.00 a les 19.00 h. Recollida de fotografies de la IV Marató Fotogràfica. Organitzat pel COF Pina. A Can
Lluís.

A les 21.00 h. Concert d'Havaneres a càrrec de la Coral de l'Associació Amics de la Música de Llucmajor i el grup
Arpellots Havaneres Band. Organitzat pel COF Pina amb la col- laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A sa Font.

Dijous, 26 de setembre^Sant Cosme i Sant Damià
Durant el matí. Exposició de fotografies de la IV Marató Fotogràfica. A sa Plaça.
A les 11.00 h. Missa de festa en honor dels Sants Metges Sant Cosme i Sant Damià. Predicarà el pare Antoni
Canyelles Borràs C.O., rector d'Algaida i Pina. L'Agrupació Folklòrica Sa Font de Pina ballarà l'Oferta amb
l'acompanyament dels xeremiers.
A les 12.00 h. Homenatge als nostres majors i refresc. Organitzat per l'Ajuntament d'Algaida. A sa Plaça.
A les 21.00 h. Cinema a la fresca, projecció de la pel - lícula Intocable. Al carrer de sa Rectoria.

Divendres, 27 de setembre
A les 23.00 h. CoFesta. Amb les actuacions d'Islanders, Etxem de Lloca i DJ's residents Cosme i Damià. A sa Font.
Organitzada pel COF Pina.

rDissabte, 28 de setembre
De 16.00 h a 17.30 h. Activitats infantils organitzades pel Pina CF. A la pista poliesportiva del camp es Figueral.
A les 17.30 h. Partit de futbol de segona categoria regional Pina CF - Baleares SF.
A les 21.00 h. Sopar a la fresca. Tradicional sopar popular damunt Plaça. L'Ajuntament convidarà a gelat. Per
participar-hi és necessari fer la reserva de la taula als establiments públics de Pina (bars, forn) o a les Oficines
municipals de la Casa de la Vila (Tel. 971 12 53 35), fins dijous dia 26 de setembre.
A les 21.45 h. Presentadó de la temporada 2013-2014 del Pina CF. A càrrec del Pina CF. A sa Plaça.
A les 22.00 h. XI concurs de PLAY BACK. Organitzat pel COF Pina amb la col - laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A
sa Plaça. Programes a part.


