Si un grup compta amb components que, per edat, estan inclosos en categories diferents,
aquest grup participarà en la categoria que tengui més membres.
4. Premis:
4.1. A la primera categoria hi
haurà un premi comunitari, el
mateix per a tots els participants.
4.2. Es premiaran els tres millors
grups de la segona categoria.

Diumenge, 23 de setembre
• 7.45 h. Repicada de campanes i despertada del poble.

• 8.00 h. Bon dia Pina! Hi haurà xocolata

i ensaïmades per a totes les persones
que es presentin amb pijama (posat).
Hi sonaran els Xeremiers Es Pineros.
Pensau a dur la vostra tassa de “A Pina
qui no hi duu dinar no hi dina!” Qui no
la tengui la pot comanar a Melicotó.
Atenció: No hi haurà tassons, cadascú
ha de dur la seva tassa. A Plaça.

• 11.00 h. Carreres de cintes amb bicicletes. A Plaça.

• 12.00 h. Concurs de paelles. Bases
del concurs a part. A sa Font.

• 17.00 h. Contacontes il·lustrat: Na

Valentina de colors. Contat per Irene
Soler i il·lustrat per Ruth Valencia. A
Can Lluís.

• 19.00 h. Ballada popular amb els
grups Brocalet i Roada. A Plaça.

Dimecres, 26 de setembre.
Sant Cosme i Sant Damià
• 11.00 h. Missa de festa en honor dels

Sants Metges Sant Cosme i Sant Damià.

• 12.00 h. Homenatge als nostres ma-

jors i refresc per a tot el poble. A Plaça.

Divendres, 28 de setembre
• 20.00 h. Vols millorar la teva nutrició?

Fas esport i vols millorar el teu rendiment? Xerrada a càrrec de Bartomeu
Llompart, llicenciat en farmàcia, nutrició i suplementació en l’esport; entrenador personal i tècnic en sala de
fitness. A Can Lluís.

Diumenge 30 de setembre
• 11.30 h. III Vermutada. Concert del

grup Manajazz Trio. Entrada 3,00 €.
Animau-vos a venir vestits de blanc! A
ca ses Monges Franciscanes de Pina.

• 17.00 h. Partit de futbol amistós entre els veterans del Pina CF. Al camp
de futbol es Figueral.
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Divendres, 14 de setembre
• A partir de les 17 h. Penjada de paperí i decoració dels

carrers.
• Aconsellam que sigui comú per a tots els veïns del mateix carrer.
• Pregam que s’utilitzi preferentment material reciclat.

• De les 17.30 a 21.30 h. El el bus Donants de Sang visita-

rà Pina, a Plaça.

Dissabte, 15 de setembre
• A partir de les 18.00 h. VI Fira de Pina. Programes a part.
• 18.00 h. III Mostra i Trobada de Colles de Xeremiers.

Memorial Sebastià Mut. A Plaça.

• Mostra i venda de productes conventuals al pati

del convent de les monges franciscanes.

• Mostra

i venda de productes d’artesania i agroalimentaris.
• Exposició fotogràfica històrica de l’escoleta. Al pati
de ca ses monges.
• De les 18.00 a les 21.00 h:

Ludoteca de jardí, a Plaça. Activitat gratuïta per
a infants.

• Exposició

vehicles clàssics a càrrec de l’associació Amics dels vehicles
clàssics i antics d’Algaida, Pina i Randa.

• Trobada de Food Trucks.

• 22.00 h. Correfoc amb Dimonis de sa Cova des Fossar
de Sineu, amb l’actuació de la nostra batucada ARTSTUKADA. Recorregut de sa Font a Plaça.

mesures de seguretat del correfoc
Aconsellam que porteu roba vella i no inflamable,
millor si és de cotó, amb mànigues i calçons llargs
deixant la menor part possible del cos descobert.
És convenient portar un mocador de cotó o capell
al cap i sabates esportives amb calcetins. Es pot ballar amb els dimonis baix el foc, però no aferra-s’hi
ni estirar-los. Els vidres de les ulleres es poden fer
malbé amb les espires.
El públic que participa al correfoc és el primer i
únic responsable dels accidents que puguin succeir en cas de no complir les recomanacions.
IMPORTANT: Els menors d’edats han d’anar
acompanyats sempre d’un adult que se’n faci
responsable.

Diumenge, 16 de setembre
• 11.00 h. VI Cursa Popular Solidària Los Sants Metges.

La recaptació es destinarà íntegrament a l’Associació
Espanyola Contra el Càncer (AECC). Inscripció: 3,00 €.
Abans i durant la cursa es vendran tires per a una rifa de
les aportacions que han fet les empreses del municipi i
l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça. Programes a part.

• 11.50 h. Rifa solidària en benefici de l’AECC. A Plaça.
• 16.30 h. Gimcana Infantil. A Plaça.
• 19.30 h. Concert de la Banda de Música d’Algaida. A
Plaça.

Divendres, 21 de setembre
• 19.30 h. Pregó de Festes a càrrec de sor Margalida
Oliver Colom, Franciscanes Filles de la Misericòrdia. Al
pati del convent.

• 20.30 h. IV Sopar de Tapes i Pintxos de Pina. Tothom
que vulgui sopar de tapes o pintxos ha de dur 10 tapes
i en podrà agafar 10 dels altres participants. És un intercanvi de tapes, no es poden comprar. A Plaça.

• 22.00 h. Concert i presentació del disc del grup a cappella O’VEUS. A l’església. Entrada gratuïta.

• 00.00 h. COFesta. Amb DJs Residents St. Cosme i St.
Damià. A sa Font.

Dissabte, 22 de setembre
• 11.00 h. Convidam a tots els que vulguin o puguin a
muntar taules i cadires pel sopar a la fresca. A Plaça.
• 21.00 h. Sopar a la fresca. Tradicional sopar popular

damunt Plaça. L’Ajuntament convidarà a gelat. Per a
participar en el sopar a la fresca és necessari fer la reserva de la taula als establiments públics de Pina (bars
i farmàcia) o a les Oficines municipals de la Casa de la
Vila (Tel.: 971 12 53 35), fins dijous dia 22 de setembre.

Campanya de reducció de deixalles

Zero (residus)
Zero (contaminació)

Amb la finalitat de disminuir les deixalles de
plàstic, l’Ajuntament d’Algaida recomana que es
facin servir vaixelles (plats, tassons, coberts, etc.)
de materials orgànics reciclables o vaixelles de
més d’un sol ús.
Així mateix, amb el mateix objectiu de reduir els
residus, us feim a saber que no es posaran estovalles de paper a les taules. Per aquest motiu, us pregam que cada taula porti estovalles
reutilitzables.

• 22.00 h. XVI concurs de PLAY BACK. A Plaça.
Bases:
1. Abans de començar el concurs cada grup participant ha d’entregar un CD o un pendrive amb el
tema que s’interpretarà.
2. Inscripcions fins dijous 21 de setembre 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).
3. Categories:
3.1. Primera Categoria: fins a 16 anys.
3.2. Segona Categoria: a partir de 17 anys.

