
Diumenge, 28 de setembre
A les 7.45 h. Repicada de campanes 1 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 tassa de A Pina qui no hi duu dinamo hi dina. A sa Plaça.
A les 12.00 h. Animació infantil per a nins i nines a càrrec del grup Esburbats. Organitzat pel COF Pina.
A sa Plaça.
A les 14.00 h. Concurs de postres. A les 14.00 h 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 les 14.00 h. Paella gegant 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 les Oficines municipals de la Casa de la Vila (Tel. 971 12 53
35) fins divendres dia 26 de setembre. El preu del tiquet serà de 7 € i inclou: paella, vi i aigua, quarto i gelat.
A sa Font.

A les 17.00 h. Partit de futbol de prímera categoria regional: UE Lloret - Pina CF. Al camp municipal de Lloret
de Vistalegre.
A les 21.00 h. Mostra i ballada popular a càrrec de l'Agrupació Cultural Brocalet de Lloret de Vistalegre.
A sa Plaça.
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Festes de Sant Cosme i Sant Damià Pina 2014

Dissabte, 20 de setembre PreFestes
A partir de les 17,00 h, II Fira de Pina, Mostra de productes artesanals i gastronòmics dels convents i monestirs de
Mallorca, Programes a part.

Diumenge, 21 de setembre PreFestes
A les 11,00 h, II Cursa Popular Solidària Los Sants Metges. La recaptació es destinarà al Banc d'aliments per a
famílies necessitades dels Serveis Socials de l'Ajuntament d'Algaida, En acabar la cursa hi haurà beguda fresca i
fruita per a tots els participants. Preu: 3 €, Organitzat pel COP Pina en col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida,
A sa Plaça, Programes a part,
A les 21,00 h. Concert de la Banda de Música d'Algaida, A l'església.

Dijous, 25 de setembre
A les 21,00 h. Cinema a la fresca, projecció de la pel·lícula Ocho apellidos vascos. Organitzat pel COF Pina,
Al carrer de sa Rectoria,

Durant els dies de festa, i com cada any, els veïns de Pina podeu \ N |
penjar les senyeres de festes a les finestres i balconades R

Divendres, 26 de setembre Sant Cosme i Sant Damià
A les 11,00 h. Missa de festa en honor dels Sants Metges Sant Cosme i Sant Damià, Predicarà el pare Antoni
Canyelles Borràs C, 0, L'Agrupació folklòrica Sa Font de Pina 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,
A les 23,00 h, COFesta, Amb les actuacions d'Islanders, Motor Rock i DJ's residents Cosme i Damià, a sa Font,
Organitzada pel COF Pina,

Dissabte, 27 de setembre
A les 18,00 h, Nordic Walking (caminar amb l'impuls d'uns bastons), 30 min d'iniciació a la tècnica amb
instructors formats + Ih de passsejada pels voltants de Pina, Si no tens bastons no et preocupis, te'n deixarem uns!
Anima't a provar-ho! Lloc de trobada: Plaça de Pina, Activitat gratuïta. Organitzada pel COF Pina i l'Asssossiació
Nordic Walking Palma
A les 21,00 h. Sopar a la fresca. 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 taula als establiments públics de Pina (bars, forn)
0 a les Oficines municipals de la Casa de la Vila (Tel, 971 12 53 35), fins dijous dia 25 de setembre,
A les 21,45 h. Presentado de la temporada 2014-2015 del Pina CF. A càrrec del Pina CF, A sa Plaça,
A les 22,00 h, XII concurs de Play Back, Organitzat pel COF Pina amb la col· laboració de l'Ajuntament d'Algaida,
A sa Plaça, Programes a part.


