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Col·laboradors
Bar Ca'n Garrover

Bar Ca'n Sastre

Banca March

Botiga Ca'n Boet
Construccions Coll - Pascual

Construccions Felip Oliver
Construccions Rcbassa

Copina, S. L.
Ferreria Sebastià Mut

Forn Ca'n Xiscos

Fusteria Bid Sastre

Fusteria Toni Andreu

Impremta Moderna - Llucmajor
Margalida Ferragut - Agent d'assegurances
V

Optica Llucmajor
Restaurant Binicomprat
Restaurant Es Molí de Pina

Serigrafia Plaça 18 - Llucmajor
Tecproim, S. L.
Vins Amengual

BAR ESTANCO

CAN GARROVER

Sa Plaça - Tel. 665087 - Pina

BAR SASTRE

C/ Ramon Llull - Tel. 665303

Pina

FESTES D'ESTIU PINA
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30 de juny, 1 i ^l de juliol

PATROCINADES I ORGANITZADES
PER L'AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Impremta Moderna - Llucmajor



i Programa

SALUTACIÓ

Bon dia a tothom plegat
sensa fer cap diferència
tenim sa festa presència
i sa plaça em enremallat
per dissabte anunciat
ball de bot i d'aferrat
sensa fer cap desbarat
que Sant Cosme està veinat
i qui farà una maldat
estarà ben esposat
dins el temps determinat
a cumplir una penitència
i el qui te inteldigència
vol estar net de pecat
i l'en demà com sempre ha estat
un ofici preparat
que el que pot sempre ha anat
a fer una hora de silenci
no vol tenir a distància

la seva gran condénela
per sa festa des poblat.

De clots llargs i de través
ja n'em vists de tota casta
no sabem de que se tracta
tants de forats pes carrers

de aixó no vos dic res més

perque xerraria massa

sa Banca March a sa plaça
això mos agrada més
i els que són de "la vejez"
han sembrat uns sementers

de llavor de bona raça

saps quina cosa més guapa

poder cobrar cada mes

i el que diu que és al revés
és que confon s'or amb sa plata
va esser bo el noranta-quatre
i el cinc segueix lo mateix
i el que diu que jo me queix
i de jove arreglà es papers

no podem gastar amb excés
però mas o menos basta.

Tomeu Oliver "Seguí"
Pina 1 de juliol de 1995

Molts d'anys i bones festes

Divendres 30 de juny

A les 2r00 h." Inici de les Festes i amollada de coets.

Passacarrers dels capgrossos acompanyats
pels xeremiers de Pina.

A les 22'00 h.- Ball de Bot amb el grup:
TALL DE VERMADORS de Binissalem.

Dissabte, 1 de juliol

A les 10'30 h.-

A les ló'OO h.

A sa Plaça, Cucanyes i Carreres de Cintes; or¬
ganitzades pel Grup d'Esplai ES MERDU-
FAIS de Pina

A sa Plaça, Teatre i Jocs pels al.lots; organit¬
zats pel Grup d'Esplai ES MERDUFAIS de
Pina.

Ales 17'00 h.- Tirada Local al Plat a la finca Eí'5'emeníer

Pouet.

A les IS'OO h.

A les 21'45 h.

En el camp de futbol Es Figueral, Partit de
Futbol Base entre ALGAIDA i un altre potent
equip.

A sa Plaça, Concert a càrrec de la BANDA
DE MÚSICA D'ALGAIDA.

A les 23'30 h.- Gran Berbena, amenitzada per:

ORQUESTA PISCIS i
TRIO MALLORCA

A les l'OO h.- Revetla a càrrec de la Pirotècnia Jordà de

Lloret.

Diumenge, 2 de juliol

A les ll'GG h.- Missa de Festa

A les 11 '45 h.- Carreres de Joies animades pels Xeremiers de
Pina.

A les 16'GG h.- A sa Plaça, actuació del grup d'animació
infantil BOT I BAUXA.

A les 18'GG h.

A les 19'GG h.-

En el camp de futbol Es Figueral, Partit de
Futbol Base entre ALGAIDA i un altre potent
equip.

En el camp de futbol Es Figueral, Partit de
Futbol entre Fadrins i Casats.

A les 22'GG h.- A sa Plaça, representació de l'obra teatral:
"Molta feina i pocs dotbers", a càrrec del
Grup de Teatre Es Porrassar d'Algaida.

A les GG'3G h.- Traca Final i FI DE FESTA.


