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LLORET DE VISTA ALEGRE

Hacer del fuego puro arte.

3, 4 i 5 de juliol



Organitzades i patrocinades per l 'Ajuntament d'Algaida, amb la col· laboració del COF-PINA.Tots els actes 
són gratuï ts. · Ajuntament d’Algaida, c/del Rei, 6 -  07210 Algaida · Impressió: cl ip disseny, carrer de 
s’aigua, 4 · Algaida  Tel. 971 125 545 · Disseny por tada:  Xisca Ferrer i Xisco Bibi loni · Dipòsi t  Legal: PM 
680-2015

3

���������

���� ������ �����
����� �� ����

4

Salutació
Benvolguts pineres i pineros!!!

Vos present el programa de les festes d’estiu
que com cada any són el primer diumenge de juliol.

Els dies 3, 4 i 5 de juliol poden ser uns dies per interrompre
la rutina i les tasques quotidianes i organitzar unes activitats de 

comunitat: LES FESTES.

Si els dies de festa son dies d’alegria i diversió
és perquè el ciutadans hi participen, 

per aquest motiu la Corporació Municipal
juntament amb el COF-PINA hem programat aquets actes.

Esperant que siguin del vostre gust vos hi esperam a tots.
Molts d’anys.

Festes

Amollada de coets per l’inici de festes amb els 
xeremiers. Feim murals amb els nins i nines. A la Plaça. 
Organitzat els Merdufais.

Divendres, 3 de juliol

19.00h

Ball de bot. Amb l’actuació de l’ Agrupació Cultur-
al Brocalet. A la Plaça. 
Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida.

22.00h

Concert Jove. XIII Rock’n Pina.
Organitzat pel COF Pina amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Algaida. Amb l’actuació dels grups:

23.00h

Hombre Lobo Internacional

Islanders

Whole Lotta Band

Rumba Katxai

The Much Xaranga’s Band

PD Manex

PARADA DE L'AUTOBÚS. La parada de l’autobús de línia serà al carrer 
Major, els següents dies i horaris: Divendres 3 de juliol (a partir de les 15.00)-
Dissabte 5 de juliol i diumenge 7 de juliol (tot el dia). Dilluns 5 de juliol (fins a 
les 15.00). Es situarà al CARRER MAJOR (cantonada amb el Carrer Sineu)

Jaume Lliteras Ballester - Batle de Pina



Ctra. Palma - Manacor, Km. 18 · ALGAIDA
 Tel. 971 66 56 07

SERVEI de BUS

Treballs
  Jardineriade
Sebastià Pou Ballester

Carrer Sant Damià, 24 · 07220 Pina (Illes Balears)
Mòbil 617 355 024 · email: tiapou@hotmail.es

Casal Pere Capellà
C/ Cavallers, 22

 Ala dreta, 2n pis, local 1

Informació i cites: 658 436 240
e-mail: info@sastrebibiloni.com
www.sastrebibiloni.com

Joan Sastre Bibiloni

Comptabilitats d’Autònoms i Societats
Declaracions de Renda, IRPF, IVA...

Tràmits a Hisenda i Seguretat Social.

Bones Festes!!!

r e t o l a c i ó
ser igraf ia
fotografia

carrer de s’aigua,4 · 07210 algaida
e-mail: clipdisseny@yahoo.es
w w w . c l i p d i s s e n y . e s

F   NTANERIA
SEBASTIÀ MUT

PINA  -  Telf: 667 928 144

22.45 h: Algaida – Pina
01.00 h: Algaida – Pina 
02.30 h: Pina – Algaida
05.00 h: Pina – Algaida

Dissabte, 4 de juliol
Castells aquàtics a la plaça per als nins i nines. 
Els horaris per poder pujar als castells seran de 11.00h a 
13.30h i de 16.00h a 17.30h. Pensau a dur els banyadors 
i la tavallola. Durant aquest horari hi haurà vigilància 
per part d’adults, però això no lleva la responsabilitat de 
cada pare/mare del seu fill o filla. Fora de l’horari queda 
prohibit utilitzar els castells. Organitzat pels Merdufais i 
el Cof Pina amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Al-
gaida.

11.00h

Gimcana juvenil per a menors de 16 anys. A la 
Plaça. Els grups hauran de ser de 4 persones. Serà neces-
sari dur banyadors i una tovallola. Recordau que a la 
gimcana els infants han de poder participar sense els 
pares/mares. Organitzada pel COF Pina amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament d’Algaida.

17.30h
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Mes de música a Algaida (11è cicle de concerts 2015) 
Concert de “MAKING TRIO”. Concert 
organitzat per l'Associació de la Banda de Música d'Al-
gaida amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. 
Al Pati de les Monjes de Pina.

20.00h

Gran berbena, a la Plaça amb l’actuació de:23.30h

Castell de focs artificials a càrrec de Pirotèc-
nia Jordà de Lloret. Al camp municipal de futbol es 
Figueral.

01.00h

Orquestra Calypso

The Pikos Pardos

DJ. Sor Maria Patatilla

Diumenge, 5 de juliol
Corregudes de joies. Organitzades pels Merdu-
fais amb la col·laboració del Cof Pina i de l’Ajuntament 
d’Algaida. A la Plaça.

18.00h

Animació infantil amb el grup Mel i Sucre. A la 
Plaça. Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. 19.00h

Teatre: Històries de sa nostra Mallor-
ca. Adaptació de les obres Es prometatge de Anton 
Chejon i Esperant el metge d’Aina Villalonga Zaydin. 
A càrrec de la companyia Comediants d’Algaida. Acte 
organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. A la Plaça.  

22.00h

Traca final i fi de festes. A la Plaça.

Durant els dies de festa, i com cada any, els veïns de Pina podeu 
penjar les senyeres de festes a les finestres i balconades. Si voleu una 
senyera contactau amb qualque membre del Cof Pina. InformaM als 
interessats en obtenir una camiseta de les festes de Pina que s’han de 
comanar, els dies de les festes ja no es vendran camisetes.

00.00h


