
A les 11.45 h. Rifa solidària. A sa plaça.

A les 12.00 h. Jocs esportius per a nins
i nines. Organitzat pel Consell de
Mallorca. 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 presen¬
tades. Les mateixes postres no podran
obtenir els dos premis. Organitzat pel
COP Pina amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida.

A les 14.00 h. Paella gegant per a tots
els piners i pineres. Per dinar de paella
és necessari fer la reserva als esta¬
bliments públics de Pina (als bars i al
forn) 0 a les Oficines municipals de la
Casa de la Vila (Tel. 97112 53 35) fins
divendres dia 25 de setembre. El preu
del tiquet serà de 8 € i inclou la paella,
vi i aigua, quarto i gelat. A sa Font. Es
destinarà 1 € als refugiats de Síria.

A les 18.00 h. Contacontes amb l'obra
"Cantant Animalades 11" a càrrec de
Centimets Teatre amb la col·laboració
dels Merdufais. A Can Lluís. Preu: 1 €

que anirà destinat als refugiats de
Síria.

A les 21.00 h. Mostra i ballada popular
a càrrec de l'Agrupació Cultural
Brocalet de Lloret de Vistalegre.
Organitzada per l'Ajuntament
d'Algaida.

Diumenge 4 d octubre
A les 9.00 h. Excursió al camí vell de
Pina (Son Maig, Son Llubí i el Talaiot),
ens guiarà en Bernat "Miquelet". Heu
de dur berenar i aigua. Organitzada pel
COFPina.

A les 19.00 h. Les Franciscanes convi¬
den a una galleta i copeta de vi al
Convent en motiu de Sant Francesc.
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Dissabte, 19 de setembre
A partir de les 17.00 h. Ill Fira de Pina,
programes a part.

Diumenge, 20 de setembre
A les 16.00 h. Trobada de Mobylettes
de resistència. A la finca devora el puig
Moltó. Organitzada per l'Ajuntament
d'Algaida.

A les 18.30 h. Concert de la Banda de
Música d'Algaida. A sa Font. En cas de
pluja, el concert es farà a l'església.

Dijous, 24 de setembre
A les 21.00 h. Cinema a la fresca.
Projecció de la pel·lícula "Primos".
Organitzat pel COF Pina. A Can Lluís.

Festes

Divendres, 25 de setembre
A les 20.30 h. I Concurs de tapes i
pintxos de Pina. Organitzat per COF
Pina amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida. A sa Plaça.
Programa a part.

A les 22.30 h. Concert d'Havaneres a

càrrec de la Coral de l'Associació Amics
de la Música de Llucmajor. Organitzat
pel COF Pina amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida. A sa Font.

A les 00.00 h. COFesta. Karaoke amb
Etxem de Lloca i el PD Manex. A sa Font.

Organitzada pel COF Pina.

Dissabte, 26 de setembre
A les 11.00 h. Missa de festa en honor
dels Sants Metges Sant Cosme i Sant
Damià. Predicarà el pare Pep Gelabert.
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 17.00 h. Convidam tothom, que
vulgui 0 pugui, a muntar taules i
cadires per al sopar a la fresca. A sa
Plaça.

A les 21.00 h. Sopar a la fresca.
Tradicional sopar popular damunt
Plaça. L'Ajuntament convidarà a gelat.
Per participar en el sopar a la fresca és

necessari fer la reserva de la taula als
establiments públics de Pina (bars,
forn) 0 a les Oficines municipals de la
Casa de la Vila (Tel. 971 12 53 35), fins
dimarts dia 22 de setembre.

A les 21.45 h. Presentació de la
temporada 2015-2016 del Pina CF. A
càrrec del Pina CF. A sa Plaça.

A les 22.00 h. XIII concurs de PLAY
BACK. Organitzat pel COF Pina amb la
col·laboració de l'Ajuntament
d'Algaida. A sa Plaça.
Bases:
1. La duració del tema musical no

podrà superar els 3 minuts.
2. Abans de començar el concurs cada

grup participant ha d'entregar un
CD 0 un llapis de memòria USB amb
el tema que s'interpretarà.

3. Inscripcions fins dijous 24 de
setembre als establiments públics
de Pina (als bars i al forn) o a les
Oficines municipals de la Casa de la
Vila (Tel. 97112 53 35).

4. Categories:
4.1. Primera Categoria: Fins a 16 anys.
4.3. Segona Categoria: A partir de 17

anys.
Si un grup compta amb components
que, per edat, estan inclosos en
categories diferents, aquest grup
participarà a la categoria que tengui
més membres.
5. Premis:
5.1. A la primera categoria hi haurà un

premi comunitari, el mateix per a
tots els participants.

5.2. Es premiaran els tres millors grups
de la segona categoria.

Diumenge, 27 de setembre
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). Pensau a dur la vostra tassa de
"A Pina qui no hi duu dinar no hi dina!".
Asa Plaça.

A les 11.00 h. Ill Cursa Popular Solidària
"Los Sants Metges". La recaptació es
destinarà als Refugiats de Síria. Preu:
3 €. Abans i durant la cursa es vendran
tires per a una rifa d'aportacions que
ens han fet les empreses del municipi,
la recaptació serà íntegrament per la
causa. Organitzat pel COF Pina amb la
col·laboració de l'Ajuntament d'Alga¬
ida i el Consell de Mallorca. A sa Plaça.
Programes a part.

Durant els dies de festa,
i com cada any, els veïns
de Pina podeu penjar les
senyeres de festes a les
finestres i balconades.


