
A les 11.00 hores.

Exposició de vehicles clàssics i antics. Organitzada per piners. Al carrer
de la Font.

A les 1 2.00 hores.

Jocs populars per a nins i nines. Organitzat per el COF. A la
Plaça.

A les 14.00 hores.

Concurs de postres.
Des de les 12.00 fins a les 14.00 hores, es forà lo recepció de postres
0 lo Font. Hi haurà dos premis: per o les més gustoses i per o les
postres amb lo millor presentació. Les mateixes postres no podran
obtenir els dos premis.

Poello gegant.
Per o tots els piners i pineres. Hi haurà servei de bor o càrrec del
COF. Per dinar de paella es necessari fer lo reserva als establiments
públics de Pino (bors i forn) fins el divendres 25 de setembre. El preu
del tiquet serà de 3 € i lo recaptació es destinarà o l'Agermanament
del municipi d'Algaida amb el municipi de Ciudad Antiguo, Nicaragua
1 al projecte del menjador per o adults i infants Villa El Carmen de
lo Paz, Bolívia, gestionat per les Germanes Franciscanes Filles de lo
Misericòrdia de Pino. A lo Font.
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A les 20.00 hores.
Concert de la banda de música d'Algaida. Amb motiu de la
Diada de Mallorca. A l'església parroquial de Pina.

PiVení^res, Zf de-

A les 1 9.00 hores.

Inauguració de la tómbola.
Destinada al Projecte del menjador popular per a adults i infants
Villa El Carmen a la Paz, Bolívia. Organitzada per les Germanes
Franciscanes Filles de la Misericòrdia de Pina amb la col·laboració
de voluntaris de Pina. Al convent.

A les 20.30 hores.
Nit solidària. Pina amb Nicaragua.
Fotografies i fireta. Sopar de pa amb oli. El preu serà de 5 € i lo
recaptació es destinarà a l'Agermanament del municipi d'Algaida
amb el municipi de Ciudad Antigua, Nicaragua. Organitzat per
l'Ajuntament d'Algaida, amb la col·laboració d'Algaida Solidari, el
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i l'Agrupació de Protecció
Civil d'Algaida. A can Lluís.

A les 23.00 hores.

COFesta. Organitzada pel COF. A la Font.

Pissíiíte. Zi át

A les 11.00 hores.

Missa de Festa
En honor dels Sants Metges Sant Cosme i Sant Damià. Predicarà el
rector de Pina, Joan Arthur Broadman Iranzo. L'Agrupació Folklòrica
Sa Font de Pino ballarà l'Oferta, amb l'acompanyament dels Xeremiers.

A les 1 2.00 hores.

Homenatge als nostres majors.
Refresc per a tot el poble. Organitzat per l'Ajuntament d'Algaida
amb la col·laboració de la Banca March de Pina. A la naça.

A les 21.00 hores.

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 establiments públics de Pina (bars i/o forn)
0 a les oficines municipals de la Casa de la Vila (Tel. 971 1 25 335)
fins el dijous 24 de setembre.

A les 22.1 5 hores.

Presentació de l'equip PINA C.F. Temporada 2009/2010 a la
Plaça.

A les 22.30 hores.

VII concurs de PLAY BACK. Organitzat per el COF Pina. Bases:
Abans de començar el concurs coda grup participant ha d'entregar
1 CD amb el tema que s'interpretarà. Inscripcions fins el divendres
25 de setembre als establiments públics de Pina (bars i/o forn) o o
les oficines municipals de la Casa de la Vila (Tel. 971 125 335). A
la Plaça.

Premis:

Categoria Infantil: hi haurà un premi comunitari que consistirà en un sopar
per a fats els participants.

Categoria d'adults:
1 er premi Viatge per a 4 persones o Menorca o Eivissa.
2on premi 150 €
3er premi 100 €

e. Z7 ([e ^etefTví^re
A les 7.45 hores.

Repicada de campanes i despertada del poble.
A les 8.00 hores.

Bon dia Pina!
Hi haurà xocolata i ensaimada per a tots els que es presentin amb
pijama (posat). Premis: Al grup més original i al participant individual
més atrevit. A la Plaça.


