2017

Dissabte, 27 de maig
19,00h.
Al casal municipal, presentació del llibre Terres de l'Ebre i Matarranya
encisadores, de Vicent Pellicer Ollés, a càrrec de l'escriptor i periodista Lluís Rajadell, projecció de l'audiovisual Terres de l'Ebre i Matarranya encisadores. Tot seguit, hi haurà un tast de vins i un aperitiu
ofert per l'Ajuntament.
20,00 h. a l'Artgrobotiga, tindrà lloc la xerrada "La Conciència i el Ser:
una visió des de l'experiència". A càrrec de Mercè Mestre i Barbera,
presentació a càrrec d'Anna Xirinachs. Us convidem a tots.

Diumenge, 28 de maig
10.00 hores.- Obertura dels estands ( fins a les 20.00 hores)
A la festa de la mel hi ha una setantena d'estands que venen els seus
productes.
Podreu comprar mel i productes típics del poble: casquetes, coc en
mel i borraines en mel. A més d'un ampli assortiment d'altres productes artesans.
11.00 hores.- A la Plaça de la Vila i Plaça Catalunya, espectacle a
càrrec de la companyia Traüt “Estraperlo”.
12.30 hores.- Inauguració de la Festa de la Mel, a càrrec del Sr. Joan
Solà i Bosch, Alcalde de Riner, municipi de la comarca del Solsonès
agermanat en Arnes per la festa de la mel.
Lliurament del premi al cartell anunciador de la festa.
Visita pels estands a càrrec de les autoritats.
16.00 a 17.00 hores.- Taller de cera de Casa Pallarés. Parlarem de
com i per què fan la cera les abelles i faràs una espelma que
t'enduràs de record (c/ Lluís Companys, 9)
ACTITIVITAT GRATUÏTA.

Diumenge, 28 de maig
17.00 hores.- A la Plaça de la Vila i Plaça Catalunya, actuació a
càrrec de la companyia Traüt “La Pícola Orquestra”.
17.00 a 18:00 hores .- Visita guiada de la “Ruta de les bruixes
d'Arnes”, a càrrec de l'autor, David Martí. Lloc de trobada: Llotja
de l'Ajuntament. ACTIVITAT GRATUÏTA
19.00 hores.- A l'església: concert de la Coral de la Terra Alta.
•Durant tot el dia el xiquets/etes podran fer un taller de gomaeva, pintar abelles i flors al taller de la Llotja de l'Ajuntament.
•A l'estand de l'Associació de Dones d'Arnes podreu degustar,
durant tot el dia, les típiques borraines amb mel d'Arnes.
Exposició a la Llotja de l'Ajuntament “Les Plantes del Port”, cedida
pel Parc Natural del Ports.
A l'estand de la Llibreria Serret, durant tot el dia, Vicent Pellicer i
Ollé, signarà els llibres “Terres de l'Ebre i Matarranya encisadores”
David Martí, com cada any, a la seva
parada, també signarà el seus llibres.

*El centre d’Interpretació de la Mel
estarà obert durant l’horari següent:
Matí: de 11 a 13 hores
Tarda: de 17 a 19 hores
Preu especial dia de la festa:
1€ l’entrada
(els nens fins a 5 anys entrada lliure)

CONCURS INSTAGRAM – FESTA DE LA MEL
En el concurs poden participar totes les persones usuàries de l’aplicació
mòbil Instagram, a nivell mundial, que siguin seguidores del perfil
Festa_Mel_Arnes i respectin les condicions de la xarxa.
- Fotografies publicades des de les 9h del dia 27/05/2017 a les 19h del dia 28/05/2017
- Les fotografies han d’estar relacionades amb la Festa de la mel d’Arnes i el
seu muntatge i han de portar totes els següents hashtags per tal que
puguin participar al concurs:
#FESTAMEL2017 #MUSEUMEL
#ARNES #PARADISRURAL
Només les fotografies que compleixin la temàtica del concurs i incloguin els
hashtags esmentats entraran al concurs.
· Cada concursant pot participar en tantes fotografies com vulgui dins de les
dates i hores del concurs i complint la temàtica que es demana.
- Categories:
1) ARNES (POBLE ENDINS)
2) FESTA DE LA MEL
· Les fotografies poden ser originals, en blanc i negre, retocades...
· Les fotografies que no compleixin les bases establertes, o que tot i
complint-les puguin vulnerar drets personals, o puguin resultar ofensives o
discriminatòries seran desqualificades. Així mateix, l’Ajuntament d’Arnes es
reserva el dret de desqualificar les fotografies que consideri inoportunes
sota el seu propi criteri.
· Els concursants cedeixen els drets d’imatge de les seves fotografies perquè
l’Ajuntament d’Arnes les pugui utilitzar en qualsevol dels canals de comunicació
i publicació que sigui necessari.
PREMIS:
- Hi haurà 2 premis per categoria.
La millor fotografia de cada categoria tindrà un dinar o sopar en un
restaurant del poble.
I les altres dues, un lot de productes de la terra.
· L’acceptació del premi, per part de les persones guanyadores, suposa
donar el consentiment a l’organització per utilitzar, amb fins publicitaris, el
seu nom i imatge en el material promocional relacionat en qualsevol
campanya.
· La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació íntegra de les
presents bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que
n’efectuï l’Ajuntament d’Arnes.
· Entre totes les fotografies, membres de l’Ajuntament d’Arnes seleccionaran
i decidiran els premis guanyadors, pel seu valor estètic, gràfic i per la
fidelitat a la temàtica del concurs.
· Els premis NO podran ser bescanviats en cap dels casos pel seu valor en
metàl·lic.
· En cas d’impossibilitat de contactar amb els/les guanyadors/es en un
termini de 5 dies, l’organització quedarà exempta de qualsevol
responsabilitat i podrà escollir una altra persona guanyadora.
Plaça de la Vila, 2 · 43597 ARNES / Tel.: 977 435 134 Fax: 977 435 606
aj.arnes@altanet.org /www.arnes.altanet.org

