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d'ostiu

2^, 3 i 4 de^ juliol de 1993

Erl divendres :2 de jnlinl
• A les 20.00 h: inauguració d'una Exposició local d'clcmcnts dc la vida quotidiana a Can Lluís.
• A Ics 22.00 h: a la Plaça, Ball de bot amb cl grup Revellers del Puig d'Inca.

ICI d issiíl>te 3 de jnlinl
• A Ics 17.00 h: a la Plaça, Fireta infantil.
• A Ics 19.00 h: al camp dc futbol del Figucral, Partit de futbolet.
• A Ics 21.00 h: Missa, cn la qual cantarà l'Orfeó de Castellitx.
• A Ics 21.00 h: Gran Berbena, amenitzada per San Francisco i Ritme'n Blau.
• A Ics 01.00 h: Revetla.

ICI dínmenge 4 de juliol
• A Ics 11.30 h: Grup d'animació infantil.
• A Ics 15.30 h: Carreres de joies.
• A Ics 18.00 h: al camp dc futbol del Figucral, Partit de futbol benjamí.
• A Ics 19.00 h: a la Plaça, Concert a càrrec dc la Banda de Música d'Algaida.
• A Ics 22.30 h: representació dc l'obra teatral Escàndol a la casa, a càrrec del grup Picadís dc l'Arenal.
• A les 24.00 h: Fi de festa.



Salutació

Tant casada com fadrina

tant si és vell com jovençà
ja vos poreu preparar

que se tomen presentar
ses bones festes de Pina

i no ho val per s'alegria
pels al·lotets disfrutar
es més grandets a ballar
devers les deu començar
fins que se faci de dia
es més d'edat ja canvia
ja tenim un altre pla
que trobem un bon dinar
i en haver dinat descansar

i fer una sesta tranquil·la
llavor més tard a fora vila

fins que tot acabarà
i si un poquet hem de vetlar
es més d'edat l'endemà

porem jeure tot lo dia

Tothom volem convidar

tant extern com si és de Pina

i aquesta festa tant viva
ja fa molts d'anys que se fa
molta gent que se'n va anar

que en aquest poble vivia
és d'un incert que aquest dia
no mos vulgui visitar
i lo que més vull comanar
respecte i cortesia
que aquesta festa voldria
tengués un bon acabar
i Sant Cosme i Sant Damià

un i altre pregarà
perquè puguem disfrutar
ses festes de meravilla

i del cel la Verge Maria
a tots mos ajudarà
perquè tots puguem passar
ses festes amb alegria

Tomeu Oliver, «Seguí»



Col·laboradors

Bar Estany
Bar Can Sastre
Banca March
Botiga Can Boet
Botiga Nova
Construccions Pina, SL
Construccions Coll-Pascual
Construccions Felip Oliver
Construccions Rebassa
Ferreria i Fontaneria Sebastià Mut
Forn Can Xiscos
Fusteria Biel Sastre
Margalida Ferragut. Agent
d'assegurances
Òptica Llucmajor
Restaurant Binicomprat
Restaurant es Molí de Pina
Vins Amengual


