
MESURES DE SEGURETAT

Consells per als veïns
Traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del
correfoc, com, per exemple, els testos amb plantes, les bosses d'escombra¬
ries, les taules, les cadires, etc. Així evitareu accidents.

Retireu els vostres vehicles de la zona per on passarà la cercavila de foc. Així
evitareu que la gent prengui mal I possibles desperfectes als cotxes.

Tanqueu les portes, les finestres I els balcons I protegiu les obertures per
Impedir que entrin coets I guspires que podrien causar un Incendi.
Recolllu la roba estesa I plegueu els tendais per prevenir que es puguin
encendre.

Per més que els assistents al correfoc us demanin aigua per mitigar la calor,
no en llenceu. Així evitareu que la pólvora es mulli I exploti o que surti en
direcció Inesperada en lloc de cremar-se.

Consells per a les persones que segueixen el correfoc
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20:00h. Conferència: Ramon Llull: identitat i univer-
salitat a càrrec de Damià Pons i Pons, doctor en Filolo-
gia Catalana per la Universitat de Barcelona i professor

vBEEWpi de literatura catalana contemporània a la UIB. Ha estat
director de la revista Lluc i membre de la Junta directiva

de l'OCB. Del 1995 al 1999, va ser conseller president de la
Comissió de Cultura i Patrimoni Històric del Consell de Mallorca.
Entre el 1999 i el 2003, fou el conseller d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears. Es Membre corresponent de la Secció
Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. CICLE DE CONFERÈN¬
CIES ANY LLULL. Al Casal Pere Capellà.

Apartir de les 20:00h. Servei de Sopar Food Truck amb "Manduka
Street Eood". A sa Plaça. Organitzat pel COF Pina amb la col·labora¬
ció de l'Ajuntament d'Algaida.

A les 22:00h. Karaoke amb música en directe amb el grup Etxem de
Lloca. A sa Plaça. Organitzat pel COF Pina amb la col·laboració del
Bar Sastre i l'Ajuntament d'Algaida.

A les Il:00h. Penjada de bandera en motiu de l'inici
de les Festes Patronals.

A les ll:00h. Mostra de Colles de Xeremiers. A sa

Plaça. Organitza COF Pina amb la col·laboració de
l'Ajuntamet d'Algaida. Programa a part.

Apartir de les 1 l:00h. IVFira de Pina. Programes a part.

Apartir de les Il:00h. Exposició d'obraplàstica col·lectiva, FORA-
VILA a sa Rectoria. (Petra Vicens Llabrés, Eugènia Duque Fraile,
Magdalena Moranta, May te Bayón, Antònia Torres).

De les ll:00hfins les I3:00h mostra de vehicles clàssics. Amics dels
vehicles clàssics i antics d'Algaida Pina i Randa. Al carrer Major.

Informeu-vos bé dels llocs per on passarà el correfoc I seguiu les recomana¬
cions dels organitzadors I dels serveis d'ordre, així la participació en el
correfoc serà una festa completa.
La roba més Idònia per participar en un correfoc és la de cotó, amb mànigues
I pantalons llargs, un barret de roba I unes sabates esportives de pell que us
agafin fort els peus.

SI per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu
per apagar les flames. Sobretot, no correu, perquè les flames s'escamparien
I serien més virulentes.

Espereu la comitiva del correfoc en carrers amples I eviteu, en la mesura que
us sigui possible, les aglomeracions I els taps de la gent.

Col·laboreu amb l'organització no demanant aigua als veïns. Així evitareu
taps I relliscades I també evitareu que la pólvora es mulli I exploti en lloc de
cremar-se.



A partir de les ll:00h fins les 23:00h. Trobada de Food Trucks i
cervesa artesanal. A sa Plaça. Organitzat pel COF Pina amb la
col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida.
A les 22.30h. Correfoc amb la colla de dimonis "Ttafoc". A sa Plaça.
Organitzat pel COP Pina amb la col·laboració de l'Ajuntament
d'Algaida. Mesures de seguretat a part.

A les 16:00h. Gimcana infantil. Organitzada pel
COF Pina. A sa Plaça.

A les 18.30 h. Concert de la Banda de Música d'Algai¬
da. A sa Font.

Apartir de les 20:00h. Servei de SoparFood Truck amb "Manduka
Street Food". A sa Plaça. Organitzat pel COF Pina amb la col·labora¬
ció de l'Ajuntament d'Algaida.

A les 20;00h. Final, sopar i entrega de premis del
Torneig de truc. Al Bar Sastre. Organitzat pel Bar
Sastre i el COF Pina amb la col·laboració de l'Ajunta¬
ment d'Algaida.

20.00 h. Presentado del llibre Son Real. Arqueologia
i paisatge d'Albert Forés (Illa Edicions, 2016) a càrrec
de Bernat Servera, historiador, i de l'autor. L'acre anirà
acompanyat d'un tast de recreació de cuina romana a

càrrec Aldarq Arqueologia Imaginativa i la música del DJ
José Monreal. A sa Font.

A les I9h. Mostra de ball en línia. Organitzat per
l'Ajuntament d'Algaida. A sa Plaça.

A les 20:30 h. II Concurs de tapes ipintxos de Pina.
Organitzat perCOF Pina amb la col·laboració de l'Ajun¬

tament d'Algaida. A sa Plaça. Programes a part.

A les 22:30h. Concert "The Mass Gospel" de Jacob de Haan. Missa
Gospel interpretada per les corals dels Amics de la Música de Llucmajor,
el Cor de Majors de la UIB i la Coral de l'ACMSS de Ses Salines, acom¬
panyats de l'Orquestra de cambra de l'Associació Amics de la Música de
Llucmajor. Dirigit per Andreu Julià. Organitzat pel COF Pina amb la
col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A sa Font.

A les 00:00 h. COFesta. Amb Black Rain i elPD Manex. A sa Font.
Organitzada pel COF Pina amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algai¬
da.

A les 16:00 h. Convidam a tots els que vulguin o puguin a
montar taules i cadiresper el sopar a lafresca. Asa Plaça.

A les 17:00h. Presentació del Pina CF. Al camp de futbol
Es Figueral. Organitzat pel Pina CE

A les 18:00h.Partit deSegonaRegional entre elPina CFielLlucmajor.
Al camp de futbol Es Figueral. Es farà una rifa d'una porcella, una
ensaimada i altres productes.

A les21:00 h. Sopar a lafresca. Tradicional sopar popular damunt Plaça.
L'Ajuntament convidarà a gelat. Per participar en el sopar a la fresca és
necessari fer la reserva de la raula als establiments públics de Pina (bars,
forn) o ales Oficines municipals de la Casa de la Vila (Tel.; 971.125.335),
fins dijous dia 22 de setembre.
A les 21:45 h. Presentació de la temporada 20I620I7 del Pina CF. A
càrrec del Pina CE. A sa Plaça.

A les 22:00 h. XIVconcurs de PLAYBACK. Organitzat pel COF Pina
amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A sa Plaça.

Bases:
1. La duració del tema musical no podrà superar els 3 minuts.
2. Abans de començar el concurs cada grup participant ha d'entregar un CD o un

pen drive amb el tema que s'interpretarà.
3. Inscripcions fins dijous 22 de setembre als establiments públics de Pina (als bars
i al forn) o a les Oficines municipals de la Casa de la Vila (Tel.: 971.125.335).

4. Categories:
4.1. Primera Categoria : fins a 16 anys.
4.3. 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 la categoria que tengui més membres.
5. Premis:
5.1. A la primera categoria hi haurà un premi comunitari, el mateix per a tots els
participants.
5.2. Es premiaran els tres millors grups de la segona categoria.

A les 7:45 h. Repicada de campanes i despertada del poble.

A les 8:00 h. Bon dia Pina! Hi haurà xocolata i ensaïmades
per a totes les persones que es presentin amb pijama (posat).

Pensau a dur la vostra tassa de "A Pina qui no hi duu dinar no
hi dina!" A sa Plaça.

A les ll:00h. IV Cursa Popular Solidària "Los Sants Metges". La
recaptació es destinarà a "Dentistas sobre ruedas". Preu: 3€. Abans i
durant la cursa es vendran tires per una rifa d'aportacions que ens han fet
les empreses del municipi, la recaptació serà Íntegrament per la causa.
Organitzat pel COF Pina amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida.
A sa Plaça. Programes a part.

A les 11:45 h. Rifa solidària. A sa Plaça.
A les 12:00 h.Jocs esportiusper a nins i nines. Organitzat pel Consell de
Mallorca. A sa Plaça.

A les 13:45 h. Concurs de postres. A les 14.00 h es farà la recepció dels
plats dolços a sa 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'Ajuntament
d'AJgaida.

A les 14:00 h. Paella gegantper a tots els piners i pineres. Per dinar de
paella és necessari fer la reserva als establiments públics de Pina (als
bars i al forn) o a les Oficines municipals de la Casa de la Vila (Tel.:
971.125.335) fins divendres dia 23 de setembre. El preu del tiquet
serà de 7,00€, 1€ anirà destinat a "Dentistas sobre ruedas". El tiquer
inclou la paella, vi i aigua, quarto i gelat. A sa Eont. El Pina CF oferirà
servei de bar amb refrescs, cafès i licors.

A les 18:00 h. Teatre familiar "El viatge a la font de xocolata" a càrrec
de Ferreret Teatre, per encàrrec de la ONG Salut i Gènere, interpretat
per Irene Soler i Xisca Puigserver. A Ca'n Lluis. Organitzat pel COF
Pina i l'Ajuntament d'Algaida.

A les 20:00 h. Mostra i ballada popular a càrrec de l'Agrupació Cultu¬
ral Brocalet de Lloret de Vistalegre. Organitzat pel COF Pina amb la
col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida.

A les 11:00 h. Missa de festa en honor dels Sants

Metges Sant Cosme i Sant Damià. Durant la missa es
ballarà l'Oferta amb l'acompanyament dels xeremiers.
A les 12:00 h. Homenatge als nostres majors i refresc.

Organitzat per l'Ajuntament d'Algaida. A sa Plaça.

Ales 11:00 h. D'on venim vistper les nostres cases, per
Bernat Servera. Organitza COF Pina i Ajuntament
d'Algaida. A sa Plaça.


