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3, ^ i 5 de juUol

PATROCINADES I ORGANITZADES PER L'AJUNTAMENT D'ALGAIDA
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A Tots vos don es bon dia
com cada any vos sol donar
i al senyor vull suplicar
perque pogueu disfrutar
aquestes festes voldria.
S'Ajuntament mos convida
igualment sensa pagar
perque cada any se fà
aquesta festa tan viva
gent externa i nativa
es dun incert qu'aquest dia
no mos vengui a visitar
alguns venen a dinar
en famili i companyia
i els bons patrons de la vida
Sant Cosme i Sant Damià
ara les vull demanar
si mos volen dar sa ma

perque tots poguem passar
ses festes amb alegria
i dona casada i fredina
homo vell i jovensà
en haver acabar de sopar
tothom ha d'anar a ballar
hem de fer càs i honrrar
es nostro poble de Pina.

Sant Cosme i Sant Damià

patrons des nostro poblat
devots de s'humanidad
perque a nes vells han ajudat
perque puguin triunfar
les sentiu enrraonar

per aqui i per allà
ara mos tornen pujar
es tant per cent no se sap

però dona mal de cap
a n'es qui han de pagar
però en parlar de cobrar
dia primer ja està
can Xineta estibat

emperò en haver arribat
a nes seixanta cinc anys d'edat
es ver que vell has tornat
i si estàs bo estas conformat
dotbés no fen falta cap
i si vols en pots gastar
i es primer que vos dirà
es dotbers deixa-l-s anar

no dirà sa veritat

perque si està pelat
ferà s'ullastre esbrancat
per voure si en pot trobar.

Tomeu Segui

Molts d'anys i bones festes.
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DIVENDRES, 3 de juliol

A les 22'00 h.- Inici de festes i amollada de coets.

A les 22'30 h.- Representació de Tobra teatral
«SA TIA DE'N CARLES»

a càrrec del grup PICADIS de S'Arenal.

DISSABTE, dia 4

A les 10 00 h .- Tirada Local de guatleres.
A les ló'OO h." A Sa Plaça, fireta infantil.

A les 16'30 h." Gincana per a joves a partir de 15 anys.

A les 19'00 h En el camp de futbol «Es Figueral»,
partit de futbet Aleví entre ALGAIDA i PETRA

A les 22'30 h.- A l'Església, CONCERT a càrrec
de l'Orfeó de Castellitx.

A les 23'30 h.-GRAN BERBENA, amenitzada per:

Alabastro î Stils
A les roo h.- Revetia de pinyol vermell.

DIUMENGE, dia 5
rv» wxv wv- sfiftr --HKit w» .

A les ITOO h." Missa de Festa.

A les n'45 h.- Inauguració de l'Unitat Sanitària
Local, on hi ballaran els membres del grup de
ball de bot «SA FONT DE PINA».

L'acte estarà presidit per el Molt Honorable
President de la C.A. I.B. D. Gabriel Cañellas.

A les 15'30 h.- Carreres de joies i cintes.

A les 18'30 h.- En el camp de futbol «Es FigueraU,
partit de futbet benjamí entre SENCELLES - ALGAIDA.

A les 2T00 h.- A Sa Plaça, CONCERT a càrrec
de la Banda de Música d'Algaida.

A les 22'30 h.- Bail de bot amb el grup:
REVETLERS D'ES PUIG d'Inca.

A les 00'30 h.- TRACA FINAL.


