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Dissabte

A jes 19.00 h, Concert ^
A l'església de Pina.

.A jes ?! 00 h, Mo^
A càrrec de l'Agrupació Cultural Brocalet de Lloret de Vistalegre.

A les 11.00 h. Missa de festa.
En honor dels Sants Metges Sant Cosme i Sant Damià. Predicarà ei pare Antoni Canyelles Borràs C. 0.,
Rector d'Algaida i Pina. L'Agrupació foikiòrica Sa Font de Pina ballarà l'Oferta amb l'acompanyament dels
xeremiers.

.A..I.e.s..1.2^00 ji, Hpmen
Refresc per a tot el poble. Organitzat per l'Ajuntament d'Algaida. Asa Piaça.

.Mes 18^0 |i. Reco||t4^^
De la lli Marató Fotogràfica. Organitzada pei COF-Pina amb ia col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A can
Lluís.

•••••••••••• ••••••••••••

A jes 17; 00 h, Expos j^ç
De la III Marató Fotogràfica i entrega de Premis. A can Lluís. Organitzada pel COF-Pina.
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A jes 18.00 h, Inauguració
A càrrec de Juan Arbona i de Biel Ramis. Estarà oberta els dies 21 de setembre de les 18.00 a les 20.00h i
el 22 de setembre de les 11.00 a les 13.00h I de les 18.00 a les 20.00h. A can Lluís.

A les 19.00 h. Obertura de la tómbola solidària.
Destinada a coi-laborar amb el menjador social dels infants dei Miracle a Trujillo (Peru). Organitzada per ies
Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia. La tómbola estarà oberta els dies de festa. Asa Rectoria.

..P.e |.es 20. 00 a les 21.00 h, Entrega
A can Lluís.

.A jes ?1.^0P.!^.· .Nit Splidà^^^^
Xerrada: La nostra experiència a Ciudad Antigua a càrrec de Catalina Ma. Fullana Abrinas i Francesc Ramis
Oliver (Beca 2012 del Programa de pràctiques d'estudis de formació del Postgrau de Cooperació per al
desenvolupament de la UIB. Entitat Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació) i de Gil Garau Jaume (Beca
2012 de Cooperació de l'Agermanament Algaida-Cuidad Antigua de l'Ajuntament d'Algaida).
A continuació, sopar de pa amb oli. El preu serà de 6,00 € i la recaptació es destinarà a l'Agermanament amb
Ciudad Antigua, Nicaragua. Organitzada per l'Ajuntament d'Algaida amb la col·laboració d'Algaida Solidari,
el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i el COF-Pina. Acan Lluís.

.A..!.es.23.p0 h. Cp
Amb les actuacions de Etxem de Lloca, Voivox i DJ's residents Cosme i Damià, a sa Font. Organitzada pel
COF-Pina.

.A .!es..16.30 li. Partit; de fy.tbpj en
Ai camp de futbol es Figueral. Organitzat pel Pina CF.

.A..!.es.21.p0 ji.
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, forn) o a les Oficines
municipals de la Casa de la Vila (Tel.: 971 12 53 35), fins dijous dia 20 de setembre.
A jes 21.45 11, Presentació de^ I
A càrrec del Pina CF. A sa Plaça.

.A.jes 22^0 h. X
Organitzat pel COF-Pina amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A sa Plaça.

A jes 7,45 ji, Repicada de campan

.A..!es.8,00 ji.JB^
Hi haurà xocolata i ensaïmades per a totes les persones que es presentin amb pijama (posat). A sa Plaça.

.A...!.e.s..1.2^0Q !^.·...îJpcs popula
Per a nins i nines. Organitzat pel COF-Pina. Asa Plaça

.A...!.es..1.4.00.ji,.Ç.o.n^^
Es farà la recepció dels plats dolços a sa Font. Hi haurà dos premis: a les més gustoses i a les millor
presentades. Les mateixes postres no podran obtenir els dos premis.

.A.jes 14,00 ji.JF^
Per 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 ies Oficines municipals de la Casa de la Vila (Tel.: 971 12 53 35) fins divendres dia 21
de setembre. El preu del tiquet serà de 7,00€. El tiquet inclou la paella, vi i aigua, quarto i gelat. Asa Font..


