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Associació de Galejadors
de Santa Coloma

Punt d'Informació Jove
Jesús 25, T. 93 881 23 23, CENTELLES
De dilluns a dijous, de 17 a 20h
Divendres, de 10 a 13h

FRANCISCO ASPA, S.L.

• BASES •

• CALENDARI DEL CONCURS •

Participants: Tothom que ho desitgi.
TEMA FESTA DEL Pl: a) Grup en blanc i negre. b) Grup color.
Premis: Es concediran els següents premis:
• TEMA FESTA DEL PI

Foto: Andreu Pujol

La FESTA DEL Pl es celebra a Centelles el dia 30
de desembre.
Comença a primera hora del matí. Els galejadors,
després d'anar a missa de set, s'adrecen cap al bosc.
Una vegada allà, s'encenen fogueres per escalfar-se i
esmorzar a la brasa. Es talla el Pi, ja triat per Sant Esteve,
i el carreguen a la carreta on es hissat i tensat amb cordes.
S'inicia l'anada a la vila en comitiva.
El Pi entra a Centelles al migdia pel final del carrer de
sant Joan. S'hi ajunta l'orquestra i enmig de trabucades i
música, travessen els carrers fins arribar a la Plaça Major.
La carreta del Pi es situa al bell mig i els galejadors en
ampla rotllana disparen salves i traques. Un grup dansa
el "Ball del Pi".
Cap a la una, el seguici va cap a la placeta del
temple parroquial. El Pi és tret de la carreta i pujat a
pes de braços per les escales, cap al replà de missa.
Allà "balla" als sons de l'orquestra que anima els seus
giravolts. Finalment, és entrat al temple. És guarnit amb
cinc pomells de pomes i adornat amb neules rodones i
estrelles de pastes. Seguidament és enlairat sobre l'altar
major enmig dels cants de l'himne a Santa Coloma. Allà
hi resta fins el dia de Reis. Aquest dia és davallat, es
reparteixen les pomes i molts s'emporten branques per
adornar o com a remei.

TERMINI D’ADMISSIÓ:
Fins el dimarts, dia 5 de febrer del 2019, als llocs de recepció.
VEREDICTE:
El dissabte, dia 9 de febrer del 2019. Tarda a les 6, a la Sala
d'Exposicions de Centelles, carrer Jesús, 15.

En blanc i negre:
		
1r. premi, 100 € i Placa ceràmica del Pi
		
2n. premi, 70 € i Placa ceràmica del Pi
		
3r. premi, 50 € i Placa ceràmica del Pi

REPARTIMENT DE PREMIS:
Tindrà lloc a la cloenda de l'exposició, el diumenge dia 24 de
febrer del 2019, a les 12 del migdia a la Sala d'Exposicions
de Centelles, carrer Jesús, 15.

En color:
		
1r. premi, 100 € i Placa ceràmica del Pi
		
2n. premi, 70 € i Placa ceràmica del Pi
		
3r. premi, 50 € i Placa ceràmica del Pi

EXPOSICIÓ:
Del 9 al 24 de febrer del 2019.

Placa ceràmica del Pi dissenyada per Marta Postico.
Organitza:
Premi cartell Festa del Pi:
100 € de l'Associació de Galejadors
S'escollirà una fotografia del tema Festa del Pi com a premi
de l'Associació de Galejadors. L'any vinent servirà de cartell
anunciador de la Festa.
Obres: Un màxim de tres obres per grup, no publicades ni premiades
anteriorment. Hauran de presentar-se sobre cartró rígid o bé amb
suport 30x40 cm.
Tamany: Format de les fotografies, lliure. Tamany màxim 30x40 cm.
Títol: Darrera de cada obra hi haurà un títol, nom de l'autor i adreça
del concursant.
Preu: Indicar el preu en cas de vendre.
Tramesa: Les obres s'hauran d'enviar lliures de despeses a:
AMICS DE CENTELLES, Jordi Sarrate c/ Jesús 36 - 08540
CENTELLES. O bé dipositar-les a: JORDI SARRATE, c. Jesús
36 de Centelles, de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17:30 a
20 h, dissabtes i diumenges d'11 a 13 h. O al PIPA, Jesús 25 de
Centelles, telèfon 93 881 23 23, de dilluns a dijous de 17 a 20 h.
i divendres de 10 a 13 h.
Jurat: Hi haurà dos jurats, un d'admissió i un de qualificació, format
per diferents personalitats del món fotogràfic i un membre d'Amics de
Centelles com a secretari.

Amics de Centelles

Patrocinen: Associació de Galejadors
Ajuntament de Centelles
Pipa, informació
Francisco Aspa, s.l.
				

Desembre de 2018

• NOTES •
1 - Les obres guardonades de totes les categories quedaran en
propietat de l'Entitat.
2 - L'Associació de Galejadors té el dret de reproduir l'any següent
la fotografia premiada com a cartell de la Festa del Pi 2019.
3 - Les obres seran retornades pel mateix conducte de recepció.
Podran ser recollides al PIPA o a Jordi Sarrate fins el 30
d'abril. Les obres no recollides passaran a engrossir l'arxiu
de l'entitat.
4 - Malgrat que es posarà el màxim d'atenció en el tracte de les
obres, "Amics de Centelles" no es fa responsable de qualsevol
desperfecte que poguessin sofrir les obres.
5 - Els organitzadors queden facultats per resoldre qualsevol cas no
previst en aquestes bases.

