FESTES
D’ESTIU
PINA 2021

2, 3 i 4
de juliol

URGÈNCIES

CULTURA

Telèfon d’emergències:
112

Arxiu Municipal:
971 66 56 79
biblioteca@ajalgaida.net

Bombers:
085
Guàrdia Civil
(urgències): 062
Policia local d’Algaida:
639 681 170
Guàrdia Civil d’Algaida:
971 66 51 05
IB-SALUT
(urgències): 061
PAC de Llucmajor
(urgències): 971 66 14 11
Protecció Civil d’Algaida:
971 66 50 86

BENESTAR SOCIAL
Assistència social:
971 66 57 10
Centre de dia d’Algaida
971 12 56 56

Auditori del Casal Pere Capellà:
971 66 56 79
biblioteca@ajalgaida.net
Biblioteca Municipal:
971 66 56 79
biblioteca@ajalgaida.net
Sala d’exposicions del Casal
Pere Capellà:
971 66 56 79
biblioteca@ajalgaida.net
Titoieta Ràdio, emissora
municipal 107.7 FM:
971 12 53 81

EDUCACIÓ
CEIP Pare B. Pou:
971 66 53 48
Escola d’Educació Infantil
(CEIP Pare B. Pou):
971 66 53 48

Oficines municipals de la Casa de la Vila

971 125 335
Del Rei, 6 · Algaida
ajuntament@ajalgaida.net
www.ajalgaida.net

Escola Municipal d’Infants
Flor de Murta:
971 66 58 20
Escola Municipal de Música
d’Algaida (Casal de Música)
971 59 58 84
emma@ajalgaida.net

ESPORTS
Camp Municipal de futbol
Es Porrassar:
971 12 56 78
Pavelló Municipal Andreu Trobat
971 66 52 63
Piscines Municipals:
971 12 57 71

JOVENTUT
Casal dels Joves:
971 66 80 66
casaldelsjoves@ajalgaida.net

SANITAT
Unitat sanitària d’Algaida
(Administració):
971 12 52 19
Unitat sanitària d’Algaida
(cita prèvia):
902 079 079
Unitat sanitària de Pina:
971 12 54 78
Unitat sanitària de Randa:
971 66 92 51

SALUTACIÓ DEL BATLE
Benvolgudes pineres,
Benvolguts piners,

Com a batle, i en nom de la tota la Corporació Municipal, vull desitjar-vos unes
bones Festes d'Estiu 2021. Un altre any, obligats per la situació actual, ens toca
viure-les d’una manera diferent: la limitació d’horaris i les mesures de seguretat
tornaran a marcar tots els actes que, amb molta il·lusió, hem preparat per poder
gaudir tots plegats d’unes diades plenes d’alegria i de seny des de la responsabilitat i la prevenció.
I és des d’aquesta responsabilitat i prevenció que vos convit a viure les festes, a
riure-les, a fruir-les acompanyats dels qui més estimam. Vos convit, també, a ser
optimistes, a pensar en positiu i a desitjar que aquest sigui el darrer estiu que sigui
diferent, que aquest sigui el darrer marcat per la pandèmia.
Per acabar, un any més vull donar les gràcies a l’Associació de Veïns COF-Pina i a
totes les persones que de forma individual s’impliquen i participen activament
perquè tots plegats puguem gaudir de les festes d’estiu de Pina.
Un agraïment també per a tot el personal de Protecció Civil, dels cossos i forces de
seguretat i dels serveis municipals, que fan que visquem amb més tranquil·litat
aquests dies de festa acompanyats dels veïns, de la família i dels amics.
Molt bones festes!

Jaume Lliteras Ballester
Batle de Pina

Organitzades i patrocinades per l'Ajuntament d'Algaida, amb la col·laboració del COF-PINA.
Tots els actes són gratuïts. Ajuntament d’Algaida, c/del Rei, 6 - 07210 Algaida
Disseny, maquetació e impressió: clip disseny, carrer de s’Aigua, 4 · Algaida Tel. 971 125 545
Disseny portada: Petra Mut · Dipòsit Legal PM 00490 - 2021

www.fsc.org
FSC® A000521

Imprès en igloo Silk de 150g reciclat 100%

INFORMACIÓ
SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS
Durant les festes de Pina, de divendres dia 2 de juliol a diumenge dia 4 de juliol,
amb la finalitat d’evitar males olors i molèsties al veïnat, us pregam que tragueu
els fems a partir de les 22.00 h.
MESURES GENERALS I DE SEGURETAT DURANT LES FESTES:
-S’han de respectar en tot moment les mesures sanitàries vigents.
-La gent major o les persones amb mobilitat reduïda tenen prioritat a l’entrada.
-Manteniu una bona higiene de mans, evitau tocar superfícies i rentau-vos les
mans abans i després d’assistir a un acte.
-L’ús de la mascareta és obligatòria, tant a interiors com a exteriors.
-Manteniu la distància de seguretat (1.5 metres) amb la gent amb qui no conviviu.
-Si teniu qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19, quedau a ca vostra.
-Tots els actes tendran limitada la cabuda.
-Evitau les aglomeracions.
-Respectau la distribució de les taules i cadires dels bars de Plaça.
-Els assistents als actes han de seure a les cadires que estaran col·locades pels
serveis municipals. Està totalment prohibit moure cadires sense el consentiment dels organitzadors així com també estarà prohibit estar dret als actes.
-Als actes infantils, cada infant major de 6 anys, ha de dur la seva pròpia mascareta.
-Als actes infantils, cada infant o grup d’infants convivents haurà de comptar
amb un adult que es responsabilitzi de la seva seguretat.
-Arribau a l’acte amb antelació per evitar aglomeracions.
-L’Ajuntament d’Algaida podrà variar o canviar les mesures de seguretat
atenent a les indicacions de les autoritats sanitàries.
-L’Ajuntament podrà denegar l’entrada a qualsevol persona que es negui a
seguir les mesures de seguretat prescrites.
-Cada persona assumeix la responsabilitat de complir amb aquestes mesures.
És responsabilitat i obligació de tothom respectar totes les mesures de seguretat i higiene.
-Tots els actes poden patir canvis de darrera hora.
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ I COMPRENSIÓ.

INFORMACIÓ
CAMPANYA NO I PUNT
L’Ajuntament d’Algaida s’ha adherit, un any més, a la Campanya “No i Punt”.
Aquesta, es visibilitzarà amb diferents actuacions durant les festes populars de
tot el municipi.
Des de la Direcció Insular d’Igualtat del Consell de Mallorca i l’Ajuntament
d’Algaida vos animam a expressar el compromís de la inclusió dels valors de la
campanya No i Punt per les xarxes socials amb el hastagh #NoiPuntPina#
durant totes les festes d’estiu.

divendres 2 de juliol
19.00 h.

Amollada de coets anunciant l’inici de les festes i sortida de

la víbria Damiana. Amb l’actuació dels Xeremiers de s’Arenal i Sa Colla
Pinera. A Plaça.

20.00 h.

V Inauguració de l'exposició “Roncadors. Moixos”. Organitzada

per Art amb B amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. A Can Lluís.

21.30 h.

Ballada popular amb l’actuació de ROADA. Organitzada per

l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.

dissabte 3 de juliol
10.30 h.

"Cantant Animalades" de Centimets Teatre.

Na Martina fa els anys i la seva amiga Angelina ens convida a la festa
sorpresa que li

ha preparat i li regala el millor regal que li han fet mai:

un conte fantàstic d’on sortiran el caragol Bover, l’elefant que en bicicleta va, na Marrameu Torra Castanyes, el gall Grall i molts dels altres
animals de les cançons infantils que ens cantaran les seves aventures i
desventures que els duen a visitar a la Doctora Butxaca, una metgessa
molt i molt especial. Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. Inscripcions prèvies al Whatsapp del COF-Pina: 623 025 715. Inscripcions limitades. Dirigit a infants de 2 a 9 anys. A Can Lluís

18.00 h.

Carreres de joies. A Plaça.

19.00 h.

“La fada despistada”. Concert per a públic familiar. És el nou

disc de la Fada amb cançons originals dedicades a les dones i a la igualtat.
Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.

20.30 h.

Música a la fresca. Acte organitzat per l’Ajuntament

d’Algaida. A Plaça.

23.30 h.

Castell de focs artificials a càrrec de pirotècnia Jordà de

Lloret. Al camp municipal de futbol es Figueral.

diumenge 4 de juliol
D’11.00 a 13.00 h.

Projecte artístic “Treballadores”, instal·lació

col·lectiva. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. A sa Font de Pina.

11.30 h.

Cinema infantil amb la pel·lícula: “Raya y el último dragón”.

A Can Lluís.

17.00 h.

Jocs infantils a Plaça. Veniu fresquets que pot ser que

plogui!

20.00 h.

Cinema juvenil amb la pel·lícula: “Joker”. A Can Lluís.

20.30 h.

Teatre. La companyia Comediants d’Algaida interpretarà els

sainets: “Es prometatge” d’Anton Chejov, “Esperant es metge” d'Aina
Villalonga i el monòleg: “Històries de la Pura Mili” de Tomàs Bosch. Acte
organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. Al carrer de sa Font.

GAUDEIX CADA
MOMENT DE LA
REVETLA!

