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Repicada de campanes I despertada del poble. 7.45 Hores
Bon dia Pina! Concurs de tasses. 8.00 Hores
Hi haurà xocolata i ensaïmodes per o totes les persones que es presentin omb
pijomo (posot). Premi especiol per o lo millor tosso per beure xocoioto. A so Pioço.
Missa de festa, ii.ooHores
en honor dels Sonts Metges sont Cosme i sont Domiò. Predicorò el rector de Pino,
Joon Arthur Broodmon Ironzo. L'ogrupoció folklórico so Font de Pino bollorò l'Oferto
omb l'ocomponyoment deis xeremiers.
Homenatge als nostres majors. 12.00 Hores

I refresc per o tof el poble. Orgonitzot per l'Ajuntoment d'Algoido omb lo
col·loboroció de lo Bonco Morch. A so Ploço.
Jocs populars per a nins I nines. 17.00 Hores
Orgonitzot pei COF-Pino. A so Ploço.
Final del torneig de tennis. 19.00 Hores

Ajuntament d'Algaida

Disseny i maquetació: Jordi Periods Oliver
amb la col iaboracló de impremta Clip disseny

impremto
tfn. retoloció

serigrafia
545 Fotagrafia
cwr«r^ s'al9iM,4 • 07210 olgoldo
«-mall: ctlpdlss*nvOvohoo.rs

clipdissenv-com
DISEÑO GRÁFICO

A BANCA MARCH
Sa Plaça, 1 • Tel 971 125 445 • Fax. 971 668 010 • PINA (Í'AÍ-IaÁTIA.
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Morató fotogràfica, lo.oo Hores
Inscripcions fins dia 17 de setembre oi bar Sastre, a Can Garrover i oi forn Can Xiscos.
Inici i recollida de les proves o Con Lluís. (Es recomana dur una càmera digital.
També n'tii tiaurà d'un sol ús per o aquells que no en tenguin).
A les 19.00 tiores. Entrega de les fotos o Con Lluís. Hi tiourà diferents premis a les
millors fotos. Exposició de fotos i lliurament de premis durant les festes. Organitzat pel
COP Pina amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida.

Concert de la banda de música d'Algaida, ip.ooHores
A sa Font. (Si el temps no tío permet el concert es forà o l'església).

Exposició de fotografies i entrega de premis de la Marató
Fotogràfica. 17.00 Hores
A Can Lluís

18.00 HoresSemifinals del torneig de tennis.
A la zona esportiva es Figuerai.
Nit Solidària: Pina amb Nicaragua. 2i.00Hores
Fotografies i fireta. Sopar de pa amb oli. El preu serà de 6,00 € i lo recaptació es desti¬
narà a l'Agermanament amb Ciudad Antigua, Nicaragua. Organitzat per
l'Ajuntament d'Algaida amb la col·laboració d'Algaida Solidari, el Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació, ei COF Pina i l'Agrupació de Protecció Civil d'Algaida. A Can
Lluís.
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CoFesta. 23.00Hores
A sa Font. Organitzat pel COF-Pina.

Sopar o lo fresca. 21.00Hores
Tradicional sopar popular damunt sa Plaça. L'Ajuntament convidarà a vi i a gelat.
Per participar en el sopar a la fresca és necessari fer la reserva de la taula als establi¬
ments públics de Pina (bars, forn) o a les oficines municipals de la Casa de la Vila
(Tel.: 971 12 53 35) fins dijous dia 23 de setembre.
VIII concurs de PLAY BACK. 22.00 Hores

Organitzat pel COF-Pina amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A sa Plaça.
Bases:

La duració del tema musical no podrà superar els 4 minuts.
Abans de començar el concurs cada grup participant tia d'entregar 1 CD amb el
tema que s'interpretarà.
Inscripcions fins divendres 24 de setembre als establiments públics de Pina (bars,
forn) o o ies oficines municipals de la Casa de la Vila (Tel.: 971 12 53 35).
Premis:

Categoria infantil: tii tiaurà un premi comunitari que consistirà en un sopar per a tots
els participants.
Categoria d'aduits:
1 r classificat: Viatge per a 4 persones
2n classificat: 125 €

3r classificat: 100 €


