
20,00 h. Sopar i traca final del Pina CF. Després d'onze anys
d'història dei Pina CF, voiem ceiebrar ei finai amb totes ies
persones que han fet possibie ei Pina CF, Per tant, si heu estat
socis, patrocinadors, jugadors, etc, dei Pina CF, apuntau-vos ai
forn Ca'n Xiscos, o ai correu pinacf2006@gmaii,com. Ei club us
convida a sopar i a ia festa. Organitzat pei Pina CF amb ia coi-ia-
boració de i'Ajuntament d'Algaida, Ai camp de futbol Es Figue-
rai,

OCTUBRE

11,00 h. Classe de ündy Hop ( Swing ) gratuïta de
45 minuts. Organitzat per AigaidArts, A Plaça,

12,00 h. Ballada de Swing amb ei DJ Set Sing Sing
Sing, Organitzat per AigaidArts, A Placa,

13,00 h. Dinar a càrrec de I' Associació Cultura
Gastronòmica, Organitzat per Aigaidarts i i'Associaciò Cultura
Gastronòmica, A Placa,

A ies 19:00h, Xerrada "Joan de Can Puig, i'infern de i'aigaidí ai
camp de concentració de Buchenwaid", A càrrec dei seu fili
Michel Llompart, Organitzat pei COF Pina, A Can Liuís,

9,00 h. Excursió, ai molí d'aigua de Son Campà,
Ens guiarà Bernat Servera "Miqueiet", Sortida de ia
Placa de Pina, Heu de dur berenar i aigua, Organit-

Izada pel COF-Pina i i'Ajuntament d'Algaida,

AVÍS IMPORTANT! Vois estar assabentat de ies activitats i actes
que es fan a Pina? idò fes-nos arribar ei teu número de telèfon
mòbil i et mantendrem informat a través d'un missatge de
WhatsApp, Ho pots fer a Ca'n Xiscos, a Ca'n Garrover, per Face-
book, ai correu cofpina@gmaii,com, o en persona a qualsevol
membre dei COF Pina,

19,00 h. Bail en línia a càrrec dei grup ORO Line
Dance, Organitzat pei COF-Pina amb la col·labora¬
ció de i'Ajuntament d'Algaida, A Placa,

20,50 h, GUSTATIO ROMANA: Sopar Teatralitzat
amb música en viu. És tracta d'una experiència

sensorial que ens transportarà a i'Àntiga Roma, Podreu gaudir
de sis plats i tres vins de recreació històrica, servits en rèpliques
d'una vaixella de terra sigii-iada de l'època, com ies que es feien
servir a les millors taules de ia Mallorca Romana, inscripcions:
info@adarq,com o ai Bar Ca'n Xiscos de Pina; 971 66 81 21,
Places limitades (30), Preu 30,00€,

11,30 h. Taller de goma EVA. Carteres, bosse-
tes,,. Organitza pels Merdufais amb ia coi-iabora-

^ciò de i'Ajuntament d'Algaida, A Placa, Si fa mai
■ temps es farà a Ca'n Liuis,

A partir de ies 17,00 h, V Fira de Pina. Programes a

17,00 h, il Mostra I trobada de colies de xeremiers Memo¬
rial Sebastià Mut. Organitzat pei COF-Pina amb ia col·laboració
de i'Ajuntament d'Algaida, A Placa.

A partir de ies 17,00 h. Trobada de Foods Trucks. Organitzat
pei COF-Pina amb ia col·laboració de i'Ajuntament d'Algaida, A
Placa,

18,00 h. Espectacle familiar Jesse, The Power Man. Organit¬
zat per AigaidArts amb ia col·laboració dei COF-Pina i i'Ajunta¬
ment d'Algaida, A Placa,

Del 15 de setembre a
VI d'octubre de 2017

19,00 h. Taller infantil. A càrrec d'Espacio Creativo Magdalena
Al carrer de sa Font,



20.00 h, Actuació de la batucada Aitstukada. Organitzada per
AlgaidArts amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A
Plaça.

22.00 h. Correfoc amb Trafoc i la batucada Trasò. Organitzat
pel COF-PIna amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A
Plaça. (S'inidarà a la Font).

■■1^^ 11.00 h. V Cursa popular solidària Los Sants
Metges, la recaptació es destinarà a L'ONG

IX b Telèfon de l'Esperança 971 461 112. Inscripció:
^■■^Hs.OOc. Abans I durant la cursa es vendran tires per

una rifa de les aportacions que ens han fet les
empreses del municipi. La recaptació serà Íntegra¬

ment per a la causa. Organitzada pel COF-Pina amb la col·labo¬
ració dels Trotadors d'Algaida i l'Ajuntament d'Algaida. Progra¬
mes a part. A Plaça.

11.40 h. L'ONG Telèfon per l'Esperança farà la lectura d'un
manifest referit al 10 de setembre, commemoració del Dia
Internacional de Prevenció del Suïcidi. A Plaça.

11.50 h. Rifa solidària. Organitzada pel COF-PIna amb la col·la¬
boració de l'Ajuntament d'Algaida. A Plaça.

17.00 h. Gimcana infantil. Organitzada pel GOF-Pina. A Plaça.
18.30 h. Concert de la Banda de Música d'Aigaida. Organitzat
per l'Ajuntament d'Algaida. A Plaça.

C

16.00 h. Penjada de paperí. Organitzada pel
GOF-Pina amb la col·laboració de l'Ajuntament
d'Algaida. A Plaça.

19.30 h. Pregó de Festes a càrrec de Bernat
Servera "Miquelet". A la Font.

20.30 h. lli Concurs de tapes I pintxos de Pina. Tothom que
vulgui sopar de tapes o pintxos ha de dur 10 tapes I podrà agafar
10 tapes. És un intercanvi de tapes, no es poden comprar. Organit¬
zat pel GOF-Pina amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A
Plaça.

22.00 h. Concert dels Vermells de la Seu. Organitzat pel GOF-PI-
na I AigaldAits amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A
l'Esgièsia

00.00 h. COFesta. Amb el grup indiGests I DJ's Residents Cosme I
Damià. Organitzat pel COF-PIna. A la Font.

11.00 h. Convidada a tothom que ens vulguin ajudar
a muntar les taules I cadires per ai sopar a la
fresca. A Plaça.

21.00 h. Sopar a la fresca. Tradicional sopar popular
damunt Placa. L'Ajuntament convidarà a gelat. Per

participar en el sopar ès necessari fer la reserva de la
taula als establiments públics de Pina (bars i farmàcia) o a les
Oficines municipals de la Gasa de la Vila (Tel.: 971 12 53 35), fins
dijous dia 22 de setembre.

22.00 h. XV concurs de PLAY-BACK. Organitzat pel COF-PIna amb
la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A Plaça.
Bases:

1, Abans de començar el concurs cada grup participant ha d'entregar un CD o una
memòria USB amb el tema que s'interpretarà.

2. inscripcions fins dijous 21 de setembre ais establiments públics de Pina (ais bars i a
ia farmàcia) o a les Oficines municipals de la Casa de la Vila (Tel.: 971 12 53 35).

3. categories:

3.1. Primera Categoria : fins a 16 anys.

3.2. 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 ia categoria que tengui més membres.
4. Premis:

4.1. A ia primera categoria hi haurà un premi comunitari, el mateix per a tots els
participants.

4.2. Es premiaran els tres millors grups de ia segona categoria.

Es realitzarà una venda de tickets per a un sorteig de dues cistelles amb l'objectiu de
recaptar dobiers destinats a l'associació Merdufais per a poder fer més activitats per
ais infants de Pina.

7.45 h. Repicada de campanes i despertada del
poble.

8.00 h. Bon dia Pinal HI haurà xocolata I ensaïmades
per a totes les persones que es presentin amb

pijama (posat). HI sonarà la Goila de Xeremiers "Es
Pineros". Pensau a dur la vostra tassa de "A PIna qui no hl duu dinar
no hi dina!". Qui no ia tengui la pot comanar a Mellcotó. Atenció:
No hi haurà tassons, cadascú ha de dur la seva tassa. Organitzat pel
GOF-Pina i l'Ajuntament d'Algaida. A Plaça.
11.00 h. Carreres de cintes amb bicicletes. Organitzada per
Merdufais amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Aigaida. A Plaça.
14.00 h. Concurs de postres. A les 14.00 h es farà la recepció dels
plats dolços a ia Font. HI haurà dos premis: a la més gustosa i a la
millor presentada. Les mateixes postres no podran obtenir els dos
premis. Organitzat pel COF-PIna amb la col·laboració de l'Ajunta¬
ment d'Algaida. A la Font.

14.00 h. Paeiia 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 a la farmàcia) o a les Oficines municipals de la Casa de la
Vila (Tel.: 971 12 53 35) fins divendres dia 22 de setembre. El preu
del tiquet serà de 7,00€, 1,00€ anirà destinat a L'ONG Telèfon de
l'Esperança 971 461 112. El tiquet inclou la paella, vi i aigua, quarto

i gelat. A sa Font. Hi haurà servei de bar dei COF-Pina. Organit¬
zat per l'Ajuntament d'Algaida. A la Font.

17.00 h. Teatre infantil Vola Valentina a càrrec de Gentimets
Teatre. Organitzat pel GOF-Pina i l'Ajuntament d'Algaida. A
Ca'n l·luis.

19.00 h. Ballada populara càrrec del grup Roada. Organitzada
pel GOF-PIna amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A
Plaça.

11.00 h. Missa de festa en honor dels Sants
Metges Sant Cosme i Sant Damià. L'Agrupació
folklòrica Sa Font de Pina ballarà l'Oferta amb
l'acompanyament dels xeremiers.

A les 12.00 h. Homenatge ais nostres majors I
refresc. Organitzat per l'Ajuntament d'Algaida. Hi

estan convidats totes les persones que enguany fan 80
anys o ja els han fets. A Plaça.

POST FESTES

20.00 h. Final, sopar i entrega de premis del
Torneig de truc. Organitzat per forn i cafeteria
Ca'n Xiscos i el COF-Pina, amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida. A Plaça.

16.30 h. Carreres de patins i patinets per a
Infants. Organitzat pel GOF-Pina. A Plaça.

18.00 h. Partit de futboi amistós entre els
Veterans del Pina GF. Organitzat pel Pina GF. Al

camp de futbol Es Flgueral.


