BASES DEL

I CONCURS DE FOTOGRAFIA

PINA EN FESTES 2022
8. DECISIÓ DEL JURAT

1. PARTICIPANTS

Hi podrà participar qualsevol persona
resident a Pina, amb l’excepció expressa dels membres del Jurat.

2. TEMÀTICA

El tema principal seran les Festes de
Sant Cosme i Sant Damià de Pina en
tots els àmbits, de qualsevol any, incloses les de 2022.

3. OBRES

Cada participant hi podrà concursar
amb un màxim de cinc obres, totes
originals i inèdites, que no poden haver estat presentades i/o difoses amb
anterioritat en altres concursos, webs
o qualsevol altre mitjà digital o imprès.
Els participants es responsabilitzen de
ser els únics autors i que no hi hagi
drets a tercers, així com de tota reclamació per drets d’imatge dels menors
que puguin aparèixer a les obres presentades al concurs.
S’accepta l’edició electrònica, però no
es podran presentar fotomuntatges de
diverses fotografies. En cas de dubte,
el jurat podrà sol·licitar a l’autor l’arxiu
original per a comprovar-ho.

4. PRESENTACIÓ

Les obres es presentaran en format
digital i suport informàtic, en format
JPEG o TIFF, a una resolució acceptable
i mode RGB. El nom de l’arxiu digital ha
de ser el mateix que el títol de l’obra.

5. ENVIAMENT

Els arxius s’han de remetre per correu
electrònic a la direcció del COF:
cofpina@gmail.com
S’han d’adjuntar el nom complet de
l’autor i les dades de contacte (adreça,
telèfon i correu electrònic).
A l’assumpte del correu s’ha de posar
“1R CONCURS DE FOTOGRAFIA PINA
EN FESTES”.

6. TERMINI D’ADMISSIÓ

El termini per presentar les obres finalitzarà dia 22 de setembre de 2022.

7. PREMIS

Hi haurà un obsequi per a les tres imatges triades com a primer, segon i tercer premi. La imatge guanyadora serà
la portada del programa de festes de
l’any que ve.

La decisió del jurat es produirà abans
del 25 de setembre de 2022 i serà comunicada expressament per l’organització als premiats en el Bon dia Pina dia
25 de setembre. Així mateix, el COF difondrà aquesta informació a través dels
comptes d’Instagram i Facebook i a través dels canals que cregui convenients.

9. EL JURAT

El jurat estarà format per persones de
prestigi en l’àmbit fotogràfic i representants el COF que, atenent criteris
de creativitat i qualitat tècnica, seleccionaran les obres finalistes, d’entre les
quals seran també seleccionades les
obres premiades.

10. DRETS D’AUTOR

De les obres finalistes, la propietat intel·lectual i les autories seran sempre
de l’autor/a. El COF haurà de fer constar en futures reproduccions impreses
o per qualsevol mitjà digital el nom de
l’autor/a.

11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases i de la decisió inapel·lable del jurat.

participants (un sopar). El COF donarà un premi comunitari al grup
guanyador de la primera i de la segona categoria.
4.2 L’organització no es responsabilitza dels accidents o anomalies
en què hagin pogut incórrer els
participants.
4.3 Les decisions de l’organització
seran inapel·lables.

necessari fer la reserva als establiments
públics de Pina (bars o farmàcia) o a les
Oficines Municipals de la Casa de la Vila
fins divendres dia 23 de setembre. Qui
vulgui fer la seva pròpia paella és necessari que dugui tot el que necessita i,
a més, també s’ha d’apuntar per tal de
reservar taules i cadires. A sa Font.
malades al bosc. Per a infants de 3 a 9
anys. A càrrec de Centimets Teatre. Activitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. A can Lluís.

DIUMENGE, 25 SETEMBRE

De 18.30 a 21.30 h. Horabaixa del

pertada del poble.

8.00 h. XXV Bon dia Pina! Hi haurà

xocolata i ensaïmada per a totes les
persones que es presentin amb pijama
(posat). Hi sonaran els Xeremiers Es
Pineros. Per commemorar el 25è aniversari del Bon dia Pina, s’ha dissenyat
una nova tassa de Melicotó. En podeu
veure el disseny i com fer la comanda visitant les xarxes socials del COF
(Instagram i Facebook). Atenció: No hi
haurà tassons ni culleres, cadascú ha
de dur els seus. A Plaça.

09.00 h. Entrega dels premis del I Con-

curs de Fotografia Pina en Festes 2022.

14.00 h. Paella gegant per a tots els
piners i pineres. Per dinar de paella és

11.30 h. V Vermutada. Concert de
Wacky Tobacco. Entrada 5,00 €. Animau-vos a venir vestits de blanc! Atenció: cadascú ha de dur el seu tassó. A
sa Font.

17.00 h. Contacontes Cantant Ani-

4.4 La inscripció implica l’acceptació d’aquestes bases.

7.45 h. Repicada de campanes i des-

DIUMENGE, 2 D’OCTUBRE

Casal de joves a Pina. Més informació
i inscripcions a joventutalgaida@gmail.
com. A Can Lluís.

19.00 h. Ballada popular amb el grup
Aires de Monti-sion. A Plaça.

DILLUNS, 26 DE SETEMBRE.
SANT COSME I SANT DAMIÀ
11.00 h. Missa de festa en honor dels
Sants Metges Sant Cosme i Sant Damià.

Seguidament a la plaça de Pina, Homenatge als nostres majors.
Hi estan convidades totes les persones que enguany fa 80 anys o ja
els han fet. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida amb al col·laboració de l’Associació de la Gent Gran
d’Algaida, Pina i Randa.

fotografia de la portada
disseny i maquetació
Bartomeu Salas Mascaró
impressió
BAHÍA, Industria gráfica
© Ajuntament d’Algaida, 2022
D.L.: PM 00750-2022

www.ajalgaida.net
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FESTES DE SANT COSME I SANT DAMIÀ
PROGRAMA D'ACTES

DIVENDRES, 16 DE SETEMBRE
A partir de les 17.00 h. Penjada de paperí i decoració dels carrers.
- Aconsellam que sigui comú per a tots els
veïns del mateix carrer.
- Pregam que s’utilitzi preferentment material reciclat.
Convidam tota la gent de Pina a participar en el
I Concurs de Fotografia Pina en Festes 2022.
Trobareu les bases en aquest programa.

20.00 h. Sopar de tapes i pinxos. Tothom

que vulgui sopar de tapes o pinxos ha de dur
10 tapes i en podrà agafar 10 dels altres participants. És un intercanvi de tapes, no es podran comprar. A Plaça.

ATENCIÓ
Heu de dur per escrit els ingredients que
heu fet servir perquè les persones amb
intoleràncies o al·lèrgies puguin saber
què conté la tapa.
Està prohibit utilitzar plats, coberts i tassons d’un sol ús o no reciclables. Els participants han de fer servir vaixelles de materials orgànics o que es puguin usar més
d’una vegada.

22.00 h. Correfoc amb Dimonis de sa Cova
des Fossar de Sineu, amb l’actuació de la
nostra batucada ARTSTUKADA. Recorregut:
de sa Font a Plaça.

mesures de seguretat
del correfoc
Aconsellam que porteu roba vella i no
inflamable, millor si és de cotó, amb mànigues i calçons llargs deixant la menor
part possible del cos descobert. És convenient portar un mocador de cotó o capell al cap i sabates esportives amb calcetins. Es pot ballar amb els dimonis baix
el foc, però no aferra-s’hi ni estirar-los.
Els vidres de les ulleres es poden fer malbé amb les espires.
El públic que participa al correfoc és el
primer i únic responsable dels accidents
que puguin succeir en cas de no complir les recomanacions. IMPORTANT:
Els menors d’edats han d’anar acompanyats sempre d’un adult que se’n faci
responsable.

DISSABTE, 17 DE SETEMBRE
10.00 h. Tirada local Festes Sants Metges.

Recorregut de caça a la finca de Son Mesquida, carretera d’Algaida-Sant Joan, km 3.100.
Inici de la tirada: 10.00 h. Tancament de la inscripció: 18.00 h. Programes a part.

VIII FIRA DE PINA

DIUMENGE, 18 DE SETEMBRE
11.00 h. VIII Cursa Popular Solidària Los

Sants Metges. La recaptació es destinarà íntegrament a FIET. Inscripció: 3,00 €. Abans i
durant la cursa es vendran tires per a una rifa
de les aportacions que han fet les empreses
del municipi i l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.
Programes a part.

DISSABTE, 17 DE SETEMBRE · 2022 ··· A PLAÇA I VOLTANTS

▪ 17.30 h.
▪ A partir de les 18.00 h.

Xeremiers.

V Mostra i Trobada de Colles de

Mostra i venda de productes conventuals al pati del convent de les Monges
Franciscanes.
Mostra i venda de productes d’artesania
i agroalimentaris.
Participació de Food Trucks.

▪ 18.00 h. Taller infantil

amb Espacio Creativo Magdalena. Activitat gratuïta. al carrer
de sa Font.

▪ 18.00 h.

Paradeta del Casal de joves
amb els joves de Pina. Els interessats a participar-hi heu d’enviar un correu electrònic
abans de dia 15 de setembre a joventutalgaida@gmail.com.

▪ 18.00 h.

Visita cultural guiada per descobrir el convent, el museu i els inicis de la
fundació de la Congregació de les Franciscanes Filles de la Misericòrdia. Places limitades.
Inscripcions a la Casa de la Vila fins divendres
dia 16. Activitat gratuïta.

Punt de trobada davant portal del convent de les Franciscanes. És important la
puntualitat.

▪ 18.30 a 20.30 h.

Música en directe a càrrec del grup Swingitaliamo. Ball de swing i
Lindy Hop. A Plaça.

▪

18.30 h. Cercavila Naïf del Circ Bover.
Una tropa de personatges estrafolaris ens visitaran per omplir la fireta d’alegria, entusiasme i color. Una cercavila diferent de mà d’uns
artistes carregats d’energia positiva.

▪ 19.00 h.

Conferència a càrrec de Tomeu
Arbona del Fornet de la Soca: Litúrgies del
menjar. Cuina conventual històrica de Mallorca amb una experiència performance
gastronòmica fent un recorregut per les
cuines conventuals. Comptarà amb la presència de les Germanes Franciscanes Filles
de la Misericòrdia de Pina.

▪

En acabar, hi haurà degustació de re-

bosteria única recuperada de l’oblit i de productes deliciosos. Amb l’acompanyament
de música en directe a càrrec de Marga
Ramis.

12.00 h. Rifa solidària a benefici de FIET. A

Inscripcions i compra de tiquets a: l’Ajuntament d’Algaida, Farmacia Rey de Pina,
Cafeteria Can Xiscos, Bar Estanc Can Garrover. Preu tiquet: 10.00 €. Places limitades. És important la puntualitat. Lloc: A la
Font de Pina.

▪

20.00 h. Mostra de Pastoreig. Exhibició

amb oques i ovelles, amb la participació de
cans que faran un recorregut per obstacles
i una exhibició de pastoreig: el cans recullen
les ovelles i les duen fins al pastor. A càrrec de
l’Associació Balear del Border Collie de Pastoreig. Activitat gratuïta per a tota la família. Al
camp de futbol es Figueral de Pina. Programes a part.

▪ 21.00 h.

Actuació del grup Xaranga 1
Ronda +. Diversió i bona música entorn de la
Fira per ballar i passar-ho bé.
*** *** ***
Durant la Fira es podran degustar tota una sèrie de tapes i elaboracions especialment preparades per l’ocasió al Forn i Cafeteria Can
Xiscos. A Plaça.

Plaça.

16.30 h. Gimcana infantil: La recerca del

tresor. Programes a part. Prèvia inscripció a
activitatsjuvenilspina@gmail.com

19.00 h. Concert de la Banda de Música
d’Algaida.
En aquest concert, la Banda de Música
d’Algaida farà un recorregut per la música pop-rock i cançons en català que
aniran des de les més recents de grups
coneguts com ara Catarres, Txarango,
Anegats, etc. fins a temes de Lluís Llach o
Tomeu Penya. A més a més , gaudirem de
diferents veus algaidines que segur ens
sorprendran. A Plaça

DIVENDRES, 23 DE SETEMBRE
19.30 h. Pregó de Festes a càrrec de M. Genoveva Boyeras Pascual, de Cas Conill. A l’església.

En acabar, Bingo. A Plaça.

23.00 h. COFesta amb Islanders trio i DJ Pitus. A sa Font.

ciclables. Hem de fer servir vaixelles de
materials orgànics reciclables o vaixelles
que es puguin usar més d’una vegada.

DISSABTE, 24 DE SETEMBRE

Així mateix, amb el mateix objectiu de no
produir residus, no es podran emprar estovalles de paper a les taules i hauran de
ser de tela o de qualsevol altre material
reutilitzable.

11.00 h. Convidam a tothom que pugui i vulgui venir a muntar taules i cadires per al sopar a la fresca. A Plaça.
21.00 h. Sopar a la fresca.
El tradicional Sopar popular damunt Plaça pren un objectiu solidari, i enguany
serà a benefici de la població d’Ucraïna a
través del Fons Mallorquí de Solidaritat.
Donació d'1,00 € per comensal a partir
dels 13 anys. Els infants de 12 anys o menors no és necessari que facin cap donació. L’Ajuntament convidarà a gelat. Per a
participar en el sopar a la fresca és necessari fer la reserva de la taula als establiments públics de Pina (bars i farmàcia) o
a les Oficines municipals de la Casa de la
Vila, fins dijous dia 22 de setembre.

CAMPANYA DE REDUCCIÓ DE DEIXALLES

Zero (residus)
Zero (contaminació)
Amb la finalitat d’eliminar definitivament les deixalles de plàstic i les que no
es puguin reciclar del Sopar a la Fresca,
estarà prohibit utilitzar plats, coberts i
tassons d’un sol ús o que no siguin re-

Després de sopar, per fer la recollida de
residus, trobarem contenidors d’envasos, vidre i orgànic. No n’hi haurà ni de
paper ni de rebuig.

22.00 h. XVIII concurs de PLAY BACK. A Plaça.
BASES
1. Abans de començar el concurs cada
grup participant ha d’entregar un CD o un
pendrive amb el tema que s’interpretarà.
2. Inscripcions fins dijous 22 de setembre
als establiments públics de Pina (als bars
i a la farmàcia) o a les Oficines municipals
de la Casa de la Vila (Tel.: 971 12 53 35).
3. Categories:
3.1. Primera Categoria: fins a 16 anys.
3.2. Segona Categoria: a partir de 17 anys.
Si un grup compta amb components que,
per edat, estan inclosos en categories diferents, aquest grup participarà en la categoria que tengui més membres.
4. Premis:
4.1 En totes les categories hi haurà un
premi comunitari, el mateix per a tots els
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Participació de Food Trucks.

▪ 18.00 h. Taller infantil

amb Espacio Creativo Magdalena. Activitat gratuïta. al carrer
de sa Font.

▪ 18.00 h.

Paradeta del Casal de joves
amb els joves de Pina. Els interessats a participar-hi heu d’enviar un correu electrònic
abans de dia 15 de setembre a joventutalgaida@gmail.com.

▪ 18.00 h.

Visita cultural guiada per descobrir el convent, el museu i els inicis de la
fundació de la Congregació de les Franciscanes Filles de la Misericòrdia. Places limitades.
Inscripcions a la Casa de la Vila fins divendres
dia 16. Activitat gratuïta.

Punt de trobada davant portal del convent de les Franciscanes. És important la
puntualitat.

▪ 18.30 a 20.30 h.

Música en directe a càrrec del grup Swingitaliamo. Ball de swing i
Lindy Hop. A Plaça.

▪

18.30 h. Cercavila Naïf del Circ Bover.
Una tropa de personatges estrafolaris ens visitaran per omplir la fireta d’alegria, entusiasme i color. Una cercavila diferent de mà d’uns
artistes carregats d’energia positiva.

▪ 19.00 h.

Conferència a càrrec de Tomeu
Arbona del Fornet de la Soca: Litúrgies del
menjar. Cuina conventual històrica de Mallorca amb una experiència performance
gastronòmica fent un recorregut per les
cuines conventuals. Comptarà amb la presència de les Germanes Franciscanes Filles
de la Misericòrdia de Pina.

▪

En acabar, hi haurà degustació de re-

bosteria única recuperada de l’oblit i de productes deliciosos. Amb l’acompanyament
de música en directe a càrrec de Marga
Ramis.

12.00 h. Rifa solidària a benefici de FIET. A

Inscripcions i compra de tiquets a: l’Ajuntament d’Algaida, Farmacia Rey de Pina,
Cafeteria Can Xiscos, Bar Estanc Can Garrover. Preu tiquet: 10.00 €. Places limitades. És important la puntualitat. Lloc: A la
Font de Pina.

▪

20.00 h. Mostra de Pastoreig. Exhibició

amb oques i ovelles, amb la participació de
cans que faran un recorregut per obstacles
i una exhibició de pastoreig: el cans recullen
les ovelles i les duen fins al pastor. A càrrec de
l’Associació Balear del Border Collie de Pastoreig. Activitat gratuïta per a tota la família. Al
camp de futbol es Figueral de Pina. Programes a part.

▪ 21.00 h.

Actuació del grup Xaranga 1
Ronda +. Diversió i bona música entorn de la
Fira per ballar i passar-ho bé.
*** *** ***
Durant la Fira es podran degustar tota una sèrie de tapes i elaboracions especialment preparades per l’ocasió al Forn i Cafeteria Can
Xiscos. A Plaça.

Plaça.

16.30 h. Gimcana infantil: La recerca del

tresor. Programes a part. Prèvia inscripció a
activitatsjuvenilspina@gmail.com

19.00 h. Concert de la Banda de Música
d’Algaida.
En aquest concert, la Banda de Música
d’Algaida farà un recorregut per la música pop-rock i cançons en català que
aniran des de les més recents de grups
coneguts com ara Catarres, Txarango,
Anegats, etc. fins a temes de Lluís Llach o
Tomeu Penya. A més a més , gaudirem de
diferents veus algaidines que segur ens
sorprendran. A Plaça

DIVENDRES, 23 DE SETEMBRE
19.30 h. Pregó de Festes a càrrec de M. Genoveva Boyeras Pascual, de Cas Conill. A l’església.

En acabar, Bingo. A Plaça.

23.00 h. COFesta amb Islanders trio i DJ Pitus. A sa Font.

ciclables. Hem de fer servir vaixelles de
materials orgànics reciclables o vaixelles
que es puguin usar més d’una vegada.

DISSABTE, 24 DE SETEMBRE

Així mateix, amb el mateix objectiu de no
produir residus, no es podran emprar estovalles de paper a les taules i hauran de
ser de tela o de qualsevol altre material
reutilitzable.

11.00 h. Convidam a tothom que pugui i vulgui venir a muntar taules i cadires per al sopar a la fresca. A Plaça.
21.00 h. Sopar a la fresca.
El tradicional Sopar popular damunt Plaça pren un objectiu solidari, i enguany
serà a benefici de la població d’Ucraïna a
través del Fons Mallorquí de Solidaritat.
Donació d'1,00 € per comensal a partir
dels 13 anys. Els infants de 12 anys o menors no és necessari que facin cap donació. L’Ajuntament convidarà a gelat. Per a
participar en el sopar a la fresca és necessari fer la reserva de la taula als establiments públics de Pina (bars i farmàcia) o
a les Oficines municipals de la Casa de la
Vila, fins dijous dia 22 de setembre.

CAMPANYA DE REDUCCIÓ DE DEIXALLES

Zero (residus)
Zero (contaminació)
Amb la finalitat d’eliminar definitivament les deixalles de plàstic i les que no
es puguin reciclar del Sopar a la Fresca,
estarà prohibit utilitzar plats, coberts i
tassons d’un sol ús o que no siguin re-

Després de sopar, per fer la recollida de
residus, trobarem contenidors d’envasos, vidre i orgànic. No n’hi haurà ni de
paper ni de rebuig.

22.00 h. XVIII concurs de PLAY BACK. A Plaça.
BASES
1. Abans de començar el concurs cada
grup participant ha d’entregar un CD o un
pendrive amb el tema que s’interpretarà.
2. Inscripcions fins dijous 22 de setembre
als establiments públics de Pina (als bars
i a la farmàcia) o a les Oficines municipals
de la Casa de la Vila (Tel.: 971 12 53 35).
3. Categories:
3.1. Primera Categoria: fins a 16 anys.
3.2. Segona Categoria: a partir de 17 anys.
Si un grup compta amb components que,
per edat, estan inclosos en categories diferents, aquest grup participarà en la categoria que tengui més membres.
4. Premis:
4.1 En totes les categories hi haurà un
premi comunitari, el mateix per a tots els

FESTES DE SANT COSME I SANT DAMIÀ
PROGRAMA D'ACTES

DIVENDRES, 16 DE SETEMBRE
A partir de les 17.00 h. Penjada de paperí i decoració dels carrers.
- Aconsellam que sigui comú per a tots els
veïns del mateix carrer.
- Pregam que s’utilitzi preferentment material reciclat.
Convidam tota la gent de Pina a participar en el
I Concurs de Fotografia Pina en Festes 2022.
Trobareu les bases en aquest programa.

20.00 h. Sopar de tapes i pinxos. Tothom

que vulgui sopar de tapes o pinxos ha de dur
10 tapes i en podrà agafar 10 dels altres participants. És un intercanvi de tapes, no es podran comprar. A Plaça.

ATENCIÓ
Heu de dur per escrit els ingredients que
heu fet servir perquè les persones amb
intoleràncies o al·lèrgies puguin saber
què conté la tapa.
Està prohibit utilitzar plats, coberts i tassons d’un sol ús o no reciclables. Els participants han de fer servir vaixelles de materials orgànics o que es puguin usar més
d’una vegada.

22.00 h. Correfoc amb Dimonis de sa Cova
des Fossar de Sineu, amb l’actuació de la
nostra batucada ARTSTUKADA. Recorregut:
de sa Font a Plaça.

mesures de seguretat
del correfoc
Aconsellam que porteu roba vella i no
inflamable, millor si és de cotó, amb mànigues i calçons llargs deixant la menor
part possible del cos descobert. És convenient portar un mocador de cotó o capell al cap i sabates esportives amb calcetins. Es pot ballar amb els dimonis baix
el foc, però no aferra-s’hi ni estirar-los.
Els vidres de les ulleres es poden fer malbé amb les espires.
El públic que participa al correfoc és el
primer i únic responsable dels accidents
que puguin succeir en cas de no complir les recomanacions. IMPORTANT:
Els menors d’edats han d’anar acompanyats sempre d’un adult que se’n faci
responsable.

DISSABTE, 17 DE SETEMBRE
10.00 h. Tirada local Festes Sants Metges.

Recorregut de caça a la finca de Son Mesquida, carretera d’Algaida-Sant Joan, km 3.100.
Inici de la tirada: 10.00 h. Tancament de la inscripció: 18.00 h. Programes a part.

VIII FIRA DE PINA

DIUMENGE, 18 DE SETEMBRE
11.00 h. VIII Cursa Popular Solidària Los

Sants Metges. La recaptació es destinarà íntegrament a FIET. Inscripció: 3,00 €. Abans i
durant la cursa es vendran tires per a una rifa
de les aportacions que han fet les empreses
del municipi i l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.
Programes a part.
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dia 16. Activitat gratuïta.
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cans que faran un recorregut per obstacles
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l’Associació Balear del Border Collie de Pastoreig. Activitat gratuïta per a tota la família. Al
camp de futbol es Figueral de Pina. Programes a part.

▪ 21.00 h.

Actuació del grup Xaranga 1
Ronda +. Diversió i bona música entorn de la
Fira per ballar i passar-ho bé.
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Durant la Fira es podran degustar tota una sèrie de tapes i elaboracions especialment preparades per l’ocasió al Forn i Cafeteria Can
Xiscos. A Plaça.
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19.00 h. Concert de la Banda de Música
d’Algaida.
En aquest concert, la Banda de Música
d’Algaida farà un recorregut per la música pop-rock i cançons en català que
aniran des de les més recents de grups
coneguts com ara Catarres, Txarango,
Anegats, etc. fins a temes de Lluís Llach o
Tomeu Penya. A més a més , gaudirem de
diferents veus algaidines que segur ens
sorprendran. A Plaça
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ciclables. Hem de fer servir vaixelles de
materials orgànics reciclables o vaixelles
que es puguin usar més d’una vegada.

DISSABTE, 24 DE SETEMBRE

Així mateix, amb el mateix objectiu de no
produir residus, no es podran emprar estovalles de paper a les taules i hauran de
ser de tela o de qualsevol altre material
reutilitzable.

11.00 h. Convidam a tothom que pugui i vulgui venir a muntar taules i cadires per al sopar a la fresca. A Plaça.
21.00 h. Sopar a la fresca.
El tradicional Sopar popular damunt Plaça pren un objectiu solidari, i enguany
serà a benefici de la població d’Ucraïna a
través del Fons Mallorquí de Solidaritat.
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dels 13 anys. Els infants de 12 anys o menors no és necessari que facin cap donació. L’Ajuntament convidarà a gelat. Per a
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Amb la finalitat d’eliminar definitivament les deixalles de plàstic i les que no
es puguin reciclar del Sopar a la Fresca,
estarà prohibit utilitzar plats, coberts i
tassons d’un sol ús o que no siguin re-
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residus, trobarem contenidors d’envasos, vidre i orgànic. No n’hi haurà ni de
paper ni de rebuig.

22.00 h. XVIII concurs de PLAY BACK. A Plaça.
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1. Abans de començar el concurs cada
grup participant ha d’entregar un CD o un
pendrive amb el tema que s’interpretarà.
2. Inscripcions fins dijous 22 de setembre
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4.1 En totes les categories hi haurà un
premi comunitari, el mateix per a tots els

BASES DEL

I CONCURS DE FOTOGRAFIA

PINA EN FESTES 2022
8. DECISIÓ DEL JURAT

1. PARTICIPANTS

Hi podrà participar qualsevol persona
resident a Pina, amb l’excepció expressa dels membres del Jurat.

2. TEMÀTICA

El tema principal seran les Festes de
Sant Cosme i Sant Damià de Pina en
tots els àmbits, de qualsevol any, incloses les de 2022.

3. OBRES

Cada participant hi podrà concursar
amb un màxim de cinc obres, totes
originals i inèdites, que no poden haver estat presentades i/o difoses amb
anterioritat en altres concursos, webs
o qualsevol altre mitjà digital o imprès.
Els participants es responsabilitzen de
ser els únics autors i que no hi hagi
drets a tercers, així com de tota reclamació per drets d’imatge dels menors
que puguin aparèixer a les obres presentades al concurs.
S’accepta l’edició electrònica, però no
es podran presentar fotomuntatges de
diverses fotografies. En cas de dubte,
el jurat podrà sol·licitar a l’autor l’arxiu
original per a comprovar-ho.

4. PRESENTACIÓ

Les obres es presentaran en format
digital i suport informàtic, en format
JPEG o TIFF, a una resolució acceptable
i mode RGB. El nom de l’arxiu digital ha
de ser el mateix que el títol de l’obra.

5. ENVIAMENT

Els arxius s’han de remetre per correu
electrònic a la direcció del COF:
cofpina@gmail.com
S’han d’adjuntar el nom complet de
l’autor i les dades de contacte (adreça,
telèfon i correu electrònic).
A l’assumpte del correu s’ha de posar
“1R CONCURS DE FOTOGRAFIA PINA
EN FESTES”.

6. TERMINI D’ADMISSIÓ

El termini per presentar les obres finalitzarà dia 22 de setembre de 2022.

7. PREMIS

Hi haurà un obsequi per a les tres imatges triades com a primer, segon i tercer premi. La imatge guanyadora serà
la portada del programa de festes de
l’any que ve.

La decisió del jurat es produirà abans
del 25 de setembre de 2022 i serà comunicada expressament per l’organització als premiats en el Bon dia Pina dia
25 de setembre. Així mateix, el COF difondrà aquesta informació a través dels
comptes d’Instagram i Facebook i a través dels canals que cregui convenients.

9. EL JURAT

El jurat estarà format per persones de
prestigi en l’àmbit fotogràfic i representants el COF que, atenent criteris
de creativitat i qualitat tècnica, seleccionaran les obres finalistes, d’entre les
quals seran també seleccionades les
obres premiades.

10. DRETS D’AUTOR

De les obres finalistes, la propietat intel·lectual i les autories seran sempre
de l’autor/a. El COF haurà de fer constar en futures reproduccions impreses
o per qualsevol mitjà digital el nom de
l’autor/a.

11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases i de la decisió inapel·lable del jurat.

participants (un sopar). El COF donarà un premi comunitari al grup
guanyador de la primera i de la segona categoria.
4.2 L’organització no es responsabilitza dels accidents o anomalies
en què hagin pogut incórrer els
participants.
4.3 Les decisions de l’organització
seran inapel·lables.

necessari fer la reserva als establiments
públics de Pina (bars o farmàcia) o a les
Oficines Municipals de la Casa de la Vila
fins divendres dia 23 de setembre. Qui
vulgui fer la seva pròpia paella és necessari que dugui tot el que necessita i,
a més, també s’ha d’apuntar per tal de
reservar taules i cadires. A sa Font.
malades al bosc. Per a infants de 3 a 9
anys. A càrrec de Centimets Teatre. Activitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. A can Lluís.

DIUMENGE, 25 SETEMBRE

De 18.30 a 21.30 h. Horabaixa del

pertada del poble.

8.00 h. XXV Bon dia Pina! Hi haurà

xocolata i ensaïmada per a totes les
persones que es presentin amb pijama
(posat). Hi sonaran els Xeremiers Es
Pineros. Per commemorar el 25è aniversari del Bon dia Pina, s’ha dissenyat
una nova tassa de Melicotó. En podeu
veure el disseny i com fer la comanda visitant les xarxes socials del COF
(Instagram i Facebook). Atenció: No hi
haurà tassons ni culleres, cadascú ha
de dur els seus. A Plaça.

09.00 h. Entrega dels premis del I Con-

curs de Fotografia Pina en Festes 2022.

14.00 h. Paella gegant per a tots els
piners i pineres. Per dinar de paella és

11.30 h. V Vermutada. Concert de
Wacky Tobacco. Entrada 5,00 €. Animau-vos a venir vestits de blanc! Atenció: cadascú ha de dur el seu tassó. A
sa Font.

17.00 h. Contacontes Cantant Ani-

4.4 La inscripció implica l’acceptació d’aquestes bases.

7.45 h. Repicada de campanes i des-

DIUMENGE, 2 D’OCTUBRE

Casal de joves a Pina. Més informació
i inscripcions a joventutalgaida@gmail.
com. A Can Lluís.

19.00 h. Ballada popular amb el grup
Aires de Monti-sion. A Plaça.

DILLUNS, 26 DE SETEMBRE.
SANT COSME I SANT DAMIÀ
11.00 h. Missa de festa en honor dels
Sants Metges Sant Cosme i Sant Damià.

Seguidament a la plaça de Pina, Homenatge als nostres majors.
Hi estan convidades totes les persones que enguany fa 80 anys o ja
els han fet. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida amb al col·laboració de l’Associació de la Gent Gran
d’Algaida, Pina i Randa.
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