
Dimarts, 25 de Setembre
A les 21.00 hores.

Cinema o lo fresca.
A so Plaça.

Es projectarà la pel·lícula "CARS'

Dimecres, 26 de Setembre

A les 11.00 hores.

Missa solemne concelabrada en honor ois Sants Metges Sant Cosme
i Sant Damià. Presidirà la concelebració i farà l'homilia el rector de Pina, Joan
Arthur Broadman tranzo. L'Agrupació Folklòrica Sa Font de Pina ballarà l'Oferta,
amb l'acompanyament dels Xeremiers.

A les 1 2.00 hores.

Homenatge als nostres Majors
Hi col·labora la Banca March. Refresc per a tot el poble.
A so Plaça.
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COFesta.Heu d'anar disfressats dels anys 70 - 80
A sa Font.

Dissabte, 22 de Setembre
A les 1 2.00 hores.

Inauguració de la Tómbola destinada a la col·laboració amb el projecte
del menjador social per a infants "San Francisco de Asís".
Cupilupoca • La Paz • Bolivia.
Organitzada per les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia de Pina amb
la col·laboració de voluntaris de Pina.

A sa Rectoria.

A les 21.00 hores.

Sopar a la fresca.
L'Ajuntament convidarà a vi i gelat.
Per participar en el sopar a la fresca, cal fer la reserva de la taula als establiments
públics de Pina (bars i/o fornj o a les oficines municipals de la Casa de la Vila (tel
971 125 335j fins el divendres 21 de setembre.
A sa Plaça.

A les 22.15 hores.

Presentació de l'equip PINA C. F. Temporada 2007 - 2008.
A sa Plaça.

A les 22.30 hores.

V concurs de PLAY BACK

Organitzat pel COP.
Inscripcions: Fins a les 15.00 hores del dissabte 22 de setembre als establiments
públics de Pina (bars i/o forn) o a les oficines municipals de la Casa de la Vila (tel
971 125 335).
Abans de començar el concurs cada grup participant ha d'entregar 1 CD amb el tema
que interpretarà. (Programa a part).
A sa Plaça.

Diumenge, 23 de Setembre^î^MÉÊÊÈÊÊUimmmmÊimÊi^
A les 7.45 hores.

Repicada de campanes i despertada del poble.
A les 8.00 hores.
Bon dio Pina!
Hi haurà xocolata i ensalmada per a tots els que es presentin amb
pijama (posat). Premis: pel grup més original, ( màxim 5 persones per grup) per
l'individual més atrevit i pel participant de més edat.
A sa Plaça.
A les 10.00 hores.
Castell inflable. Per o nins i nines. Amb lo col·laboració del Departament
d'Esports del Consell de Mallorca.
A les 11.00 hores.

Exposició de vehicles clàssics i antics.
Al carrer de sa Font.

A les 11.30 hores.
V concurs de plantes. (Programo a part).
A sa Font.

A les 14.00 hores.
Paella gegant
Per a tots els pineros i pineres. Hi haurà servei de bar a càrrec del COF.
Per dinar de paella cal fer la reserva als establiments públics de Pina (bars i forn) fins
el divendres 21 de setembre. Es demana l'aportació de 1 €d que serà destinat al
projecte del menjador social per a infants "San Francisco de Asís" a través de les
Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia.
A so Font.

A les 18.00 hores.

Corregudes de cintes amb bicicleta per a
A so plaça.
A les 20.30 hores.
Concert de la banda de música d'Algaida
A l'església parroquial de Pina.

nins nines.


