
Ales 19.00 hores.
Concert de la Banda de música d'Algaida.
A l'església de Pina.

A les 21.00 hores.
Mostra i ballada popular a càrrec de
l'Associació Cultural de Ball i Música

Mallorquina de Lloret de Vistalegre.

Ales 23.00 hores.
Correfoc a càrrec dels Dimonis de
Capocorb. Inici a sa Font i arribada a sa
Plaça on es farà l'espectacle. Adaptat a
tots els públics. Mesures de seguretat del
Correfoc:
- Portar roba vella i no inflamable, millor
si és de cotó, amb mànigues i calçons llargs
deixant la menor part possible del cos
descoberta.
- S'aconsella portar mocador pel cap, o
capell de cotó, i sabates esportives amb
calcetins.
- Els vidres de les ulleres es poden fer
malbé amb les espires.
- Queda totalment prohibit dur productes
pirotècnics particulars.
- Adoptau una actitud correcta amb els
dimonis: no els obstaculitzeu el pas, ni us
hi aferreu ni els estireu.

El públic que participa al correfoc és el primer
i únic responsable dels accidents que puguin
succeir en cas de no complir-se les
recomanacions i mesures assenyalades.

Ales 11.00 hores.
Missa de festa en honor dels SantsMetges
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 hores.

Homenatge als nostres majors i refresc
per a tot el poble. Organitzat per
l'Ajuntament d'Algaida. A sa Plaça.
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Ales 17.00 hores.

Exposició de fotografies i entrega de
premis de la II Marató fotogràfica.
Organitzades pel COF-Pina amb la
col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida.
A Can Lluís.

Ales 21.00 bores.

NitSolidària: Pina amb Nicaragua. Sopar
de pa amb oli. El preu serà de 6,00 € i la
recaptació es destinarà a l'Agermanament
amb Ciudad Antigua, Nicaragua. Acte
organitzat per l'Ajuntament d'Algaida amb
la col·laboració d'Algaida Solidari, el Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i el
COF-Pina. A Can Lluís.

Ales 22.00 bores.
Conferència a càrrec de Joan Carrero,
President de la Fundació s'Olivar
d'Estellencs i expert en els conflictes de la
zona dels Grans Llacs aAfrica.ACan Lluís.
Acte organitzat per l'Ajuntament d'Algaida
amb motiu del Dia de la Pau.
Durant la vetlada. Exposició de dibuixos
dels infants del cicle d'infantil del col·legi
públic Pare B. Pou, amb motiu del Dia de
la Pau. A Can Lluís. Acte organitzat per
l'Ajuntament d'Algaida amb la
col·laboració del col·legi públic Pare B.
Pou d'Algaida.

Ales 23.00 bores.
CoFesta.A sa Font. Organitzada pel COF-
Pina.

A les 19.00 bores.
Tómbola a benefici de l'Associació
d'Amics del poble Sabram'. Es destinarà a
finançar el projecteVacances en Pau que
ofereix als infants sabram's la possibilitat
de rebre atenció sanitària i allunyar-los de
les altes temperatures dels campaments
de refugiats sabrauís durant els mesos de
juliol i agost amb famílies mallorquines.

A les 21.00 bores.

Sopar a la fresca. Tradicional sopar
popular damunt 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 estabUments públics
de Pina (bars, forn) o a les Oficines
municipals de la Casa de laVila (Tel.: 971
12 53 35), fins dijous dia 22 de setembre.

A les 21.50 bores.
Presentació de la temporada 2011-2012
del Pina CF. A càrrec del Pina CE A sa

Plaça.

A les 22.00 bores.
DC 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 ba d'entregar 1 CD amb
el tema que s'interpretarà.
3. Inscripcions fins divendres 23 de
setembre als establiments públics de Pina
(als bars i al forn) o a les Oficines
municipals de la Casa de laVila (Tel.: 971
12 53 35).
4. Categories:
• Primera Categoria: fins a 11 anys.
• Segona Categoria: De 12 a 17 anys
(persones nascudes entre l'any 1994 i 1999,
ambdós inclosos).
• Tercera Categoria: A partir de 18 anys
(persones nascudes l'any 1993 i anteriors).
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:
• A la primera i segona categoria bi baurà
un premi comunitari, el mateix per a tots
els participants.

• Es premiaran els tres millors grups de la
tercera categoria.
• S'estableix un premi especial a la taula
en la qual els participants duguin les
ulleres més originals.

A les 7.45 bores.

Repicada de campanes i despertada del
poble.

A les 8.00 bores.
Bon dia Pina! Concurs de despertadors.
Hi baurà xocolata i ensaïmades per a totes
les persones que es presentin amb pijama
(posat).
Premi especial per al millor despertador.
A sa Plaça.

A les 12.00 bores.

Jocs populars i corregudes de cintes amb
bicicleta, patinet,monopatí, etc. per a nins
i nines. Organitzat pel COF-Pina. A sa
Plaça.

A les 14.00 bores.
Concurs de postres. Des de les 12.00 fins
a les 14.00 bores, es farà la recepció dels
plats dolços a sa Font. Hi baurà dos
premis: a les més gustoses i a les millor
presentades. Les mateixes postres no
podran obtenir els dos premis.

Ales 14.00 bores.

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 laVila (Tel.: 971
12 53 35) fins divendres dia 23 de setembre.
El preu del tiquet serà de 7,00 €. El tiquet
inclou la paella, vi i aigua, quarto i gelat.
Hi baurà servei de cafè a càrrec del COF-
Pina. A sa Font.


