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URGÈNCIES
Telèfon d’emergències:

112

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

CULTURA
Arxiu Municipal: 

971 66 56 79

biblioteca@ajalgaida.net

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

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

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

O�cines municipals de la Casa de la Vila



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
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SALUTACIÓ DEL BATLE

Benvolgudes veïnes, / Benvolguts veïns,

Enguany, després de la incertesa de si podríem celebrar les Festes d’Estiu però 
amb la consciència que, més que mai, aquest 2020 tenim la necessitat de fer 
poble, amb molta il·lusió hem preparat aquest programa d’activitats.

De la mà de l’Associació de Veïns COF-PINA hem reinventat el format de les 
festes per complir les normes establertes arrel de la pandèmia, sempre amb 
l’objectiu de poder arribar, amb els actes organitzats, a totes les edats. Per 
descomptat aquestes festes seran ben especials perquè tots haurem de seguir les 
pautes bàsiques de seguretat: tenir en compte les mesures de protecció, respec-
tar les distàncies entre els assistents i complir les restriccions de cabuda a cada 
un dels actes. És per això que deman la col·laboració de tothom a l’hora de 
complir les normes de prevenció davant el contagi de la COVID-19.

Per a mi és molt important expressar l’agraïment a la Policia Local, a Protecció 
Civil, al personal sanitari, al de serveis socials, a la Guàrdia Civil, al personal de 
l’Ajuntament i als nostres comerciants i empreses locals que, amb molt esforç, 
han ajudat perquè el confinament no fos tan dur. Així mateix, també un agraïment 
a tots els veïns de Pina per haver actuat amb responsabilitat durant l’estat d’alar-
ma i, per descomptat, a tots els nostres infants més petits que no entenien res del 
que passava, que no podien anar a l’escola, jugar amb els seus amics, ni veure els 
seus padrins; sou tots uns campions i estam orgullosos de tots vosaltres. Final-
ment, no puc deixar d’esmentar la gran lliçó que ens han donat els nostres majors 
durant aquesta crisi sanitària que els ha afectat de manera molt especial. 

Per tant, ara més que mai: salut i força i a gaudir de la festa. Molts d’anys pineres 
i piners! No oblideu mai que SOM POCS PERÒ BONS!

Jaume Lliteres Ballester, Batle de Pina



INFORMACIÓ

SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS 
Durant les Festes d’Estiu de Pina, de divendres dia 3 de juliol a diumenge dia 5 
de juliol, amb la finalitat d’evitar males olors i molèsties al veïnat, vos pregam 
que tragueu els fems a partir de les 22.00 h.

SOPAR AL CARRER 
1.- Per participar en el sopar al carrer és imprescindible apuntar-vos a 
l’adreça electrònica jlliterasballester@ajalgaida.net. També vos podeu inscriu-
re al telèfon 663 379 008 dilluns 29 i dimarts 30 de juny i dimecres dia 1r de 
juliol, entre les 18.00 h i les 22.00 h. En tots dos casos sempre heu d’especifi-
car el nom i llinatges, l’adreça completa (carrer i número), el número de 
comensals i un telèfon de contacte.
2.- A partir de les 18.00 h de dissabte dia 4 de juliol podreu començar a muntar 
les taules fins a un màxim de 25 persones per domicili. Heu de tenir en compte 
que la distància de seguretat entre taula i taula dels diferents domicilis ha de 
ser com a mínim de 1.5 metres. 
3.- . Podreu animar el sopar fins les 2.00 h de la matinada.
4.- Us demanam la col·laboració de tothom per, en haver acabat de sopar, fer 
la recollida selectiva de fems i la neteja davant el vostre domicili i no deixar els 
sacs de fems al carrer (recordau que els dissabtes no hi ha recollida porta a 
porta i que el diumenge es fa la d’orgànica).
5.-Campanya de reducció de deixalles . Zero (residus)- Zero (contaminació) 
Amb la finalitat d’eliminar definitivament les deixalles de plàstic al sopar de 
carrer, l’Ajuntament d’Algaida us prega que no faceu servir plats, tassons i 
coberts d’un sol ús, i que utilitzeu vaixelles de materials orgànics reciclables o 
vaixelles que es puguin usar més d’una vegada així com no emprar estovalles 
de paper que no es puguin reutilitzar.
6. Tothom que vulgui pot decorar la seva taula i publicar a les xarxes socials 
imatges del sopar amb el hashtag #soparalafrescapina2020. 
7. A partir de les 18.00 h fins a les 02.00 h de dissabte dia 4 de juliol es prohi-
beix la circulació de vehicles a tots els carrers del casc urbà de Pina excepte al 
carrer de Sineu. En cas d’una emergència telefonau a la Policia Pocal: 639 681 
170. 
8.- Es repartirà un full porta a porta on s’informarà dels carrers on estarà 
prohibit aparcar vehicles entre les 18.00 h i les 02.00 h.



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.



18.00 h. Amollada de coets anunciant l’inici de les festes amb l’actua-

ció dels xeremiers i activitat infantil de pintar amb guixos al carrer de 

l’Església. La cabuda serà limitada i tothom haurà d’estar assegut i 

respectar les normes de seguretat. L’ús de mascareta serà obligatori. 

22.00 h. Vetllada musical amb l’actuació de Roada. Organitzada per 

l’Ajuntament d’Algaida. La cabuda serà limitada i tothom haurà d’estar 

assegut i respectar les normes de seguretat. A Plaça.

divendres 3 juliol



18.00 h. Corregudes de joies per a infants. La cabuda serà limitada i 

tothom haurà d’estar assegut i respectar les normes de seguretat. L’ús 

de mascareta serà obligatori mentre que els infants i les famílies espe-

ren per poder córrer. A Plaça 

21.00 h. Sopar a la fresca per carrers. Enguany vos convidam a 

sortir a sopar al vostre carrer. Durant el sopar els xeremiers animaran 

la vetlada fent voltes pels carrers de Pina.

00.00 h. Focs artificials a càrrec de Pirotècnia Jordà de Lloret.

dissabte 4 juliol



19.00 h. Animació infantil a càrrec de Centimets & Family Band. La 

cabuda serà limitada i tothom haurà d’estar assegut i respectar les 

normes de seguretat. A Plaça. 

20.00 h. Música a la fresca. La cabuda serà limitada i tothom 

haurà d’estar assegut i respectar les normes de seguretat. A Plaça.

En acabar, traca final i fi de festes. 

Vestiu i engalanau la façana de ca vostra durant totes les festes.

diumenge 5 juliol



MESURES GENERALS

MESURES GENERALS I DE SEGURETAT DURANT LES FESTES:

• Manteniu una bona higiene de mans, evitau tocar superfícies i 

rentau-vos les mans cada vegada que ho faceu i abans i després d’as-

sistir a un acte.

• Manteniu la distancia de seguretat (1.5 metres) amb la gent amb qui no 

conviviu.

• Usau les mascaretes: serveixen per a protegir-vos i per a protegir els 

vostres amics i familiars.

• Si teniu qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19, quedau a ca 

vostra.

• Tots els actes tendran limitada la cabuda.

L’ús de la mascareta és obligatòria quan no es pugui la distància de 

seguretat als espais públics, tant interiors com exteriors.

Evitau les aglomeracions. 



MESURES GENERALS

Respectau la distribució de les taules i cadires dels bars de plaça

 

• Les persones assistents als actes heu de seure a les cadires que 

estaran col·locades pels serveis municipals. Està totalment prohibit 

moure cadires sense el consentiment dels organitzadors de l’acte així 

com també estarà prohibit està 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. Es responsabilitat i obligació de tothom respectar totes les 

mesures de seguretat i higiene.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ I COMPRENSIÓ.






