
BASES REGULADORES DELS PREMIS CARNESTOLTES 2020

Aquest concurs es desenvoluparà en el marc de la Festa de Carnestoltes, que tindrà lloc al muni-
cipi de Caldes d’Estrac el dissabte 22 de febrer de 2020.
S’iniciarà a partir de les 21:00h amb la Rua de Carnestoltes (punt de trobada esplanada de Can 
Muntanyà) per finalitzar al Ball de Carnestoltes a la Sala Cultural de Caldes d’Estrac, Plaça de 
Vila, s/n on es farà l’entrega dels premis.

 CATEGORIES DEL CONCURS
El concurs contempla cinc categories:

• Categoria de millor comparsa: mínim de 3 persones amb vehicle o sense.
• Categoria de millor carrossa: implica portar un vehicle camió/plataforma remolc o cotxe 
   decorat.
• Categoria de millor comparsa infantil: mínim de 5 infants.
• Categoria millor disfressa individual adults.
• Categoria millor disfressa individual infantil (0-14 anys)

 PARTICIPANTS
Les persones físiques (infants i adults), les comparses, les carrosses i les entitats que participin 
en la Rua de Carnestoltes.
Inscripcions a les diferents categories:

• Inscripció de grups/comparses, entitats i carrosses.
• Inscripció de disfressa individual d’adult i d’infantil.

Les persones, les comparses, carrosses i entitats que vulguin participar al concurs i optar als pre-
mis d’aquestes categories hauran de formalitzar la seva inscripció mitjançant correu electrònic a 
cultura@caldetes.cat. 
També podran fer arribar amb un pendrive o CD (imprescindible indicar numero de pista) la mú-
sica per la coreografia a  les oficines de l’Ajuntament o  l’OAC. 
La data límit per formalitzar la inscripció en aquestes categories serà fins el dijous 20 de febrer.

 PREMIS
• Premi a la millor comparsa: 150€
• Premi a la millor carrossa: 150€
• Premi a la millor comparsa infantil: 150€
• Premi a la millor disfressa individual adult: sopar per a 2 persones 
• Premi a la  millor disfressa individual infantil: berenar per a 4 persones 

Es farà l’entrega de premis a les oficines municipals, planta segona, oficina de cultura, la setmana 
següent a carnaval.
• Els que són en metàl·lic, el pagament es farà efectiu prèvia acreditació amb un document 
d’identificació (NIF/carnet de conduir/ passaport) original.
• Els que es gratifiquen amb un sopar i berenar s’entregarà el val corresponent.

 JURAT
El jurat estarà format per 5 persones que formen part de la comparsa organitzada per l’Àrea de 
de Joventut i un representant de cada comparsa inscrita o participant, que puntuaran les dis-
fresses seguint els criteris següents: nombre de participants, originalitat, grau de dificultat en la 
caracterització de la disfressa, l’animació, la música, i la coreografia. 
El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases, especi-
alment la facultat - si ho consideren justificat- de declarar algun dels premis desert. El veredicte 
del jurat serà inapel·lable.

V CONCURS DE DISFRESSES I COMPARSES  
DE  CALDES D’ESTRAC 2020



Carnaval 2020 
DEL  13 DE FEBRER AL 22 DE FEBRER

DEL DIJOUS 13 DE FEBRER 
AL 21 DE FEBRER 

De 17 h a 20 h
CARNESTOLTES A L’ESPAI JOVE:
TALLER DE CONSTRUCCIÓ DEL REI 
CARNESTOLTES I CARROSSA JOVE 
En Carnestoltes també arriba a 
l’Espai Jove. Participa-hi!
Organitza: Àrea de Joventut
Per més informació: Espai Jove 
espaijove@caldetes.cat

DIJOUS  20 DE FEBRER

De 10 h a 12 h
CARNESTOLTES A L’ ESPAI JOVE. 
TALLER DE TRUITES
Amb els alumnes  de 6è de Primària 
de l’Escola Sagrada Família

A les 18 h
DIJOUS GRAS: 
TALLER-
CONCURS DE 
TRUITES
Premi a la 
millor truita!

Per a més informació: Espai Jove 
espaijove@caldetes.cat
Organitza: Àrea de Joventut

DIVENDRES  21 DE FEBRER

A les 10 h
RUA INTERGENERACIONAL DE 
CARNAVAL 
Organitza: Escola Bressol Municipal, 
regidoria de Gent Gran, regidoria de 
Serveis Socials i Creu Roja
Recorregut: Escola 
Bressol, carrer 
Major, carrer 
Església, 
esplanada de 
Can Muntanyà, 
Mercat 
Municipal i Espai 
Jove

A les 15 h
RUA INFANTIL DE CARNAVAL:  
ESCOLA BRESSOL I ESCOLA 
SAGRADA FAMÍLIA
Recorregut: carrer Major, carrer 
Església, plaça de la Vila, Riera fins a 
plaça de la Vila.

A partir de les 16:30 h 
els infants participants podran gaudir 
de  l’oferta dels  BERENARS DE 6è,  
de l’Escola Sagrada Família a la plaça 
de la Vila. Organitza: Àrea d’Educació

A les  17 h  
A la Sala Cultural 
ESPECTACLE 
D’ANIMACIÓ 
INFANTIL I 
FAMILIAR 
amb TONI 
VIVES i la 
BANDA DELS 
NASSOS 
Espectacle 
familiar, on 
tothom ballarà!

DISSABTE  22  DE FEBRER

A partir de les 21 h 
A l’esplanada de Can Muntanyà 
TROBADA DE CARROSSES

A les 21.30 h
GRAN RUA DE CARNAVAL 
Recorregut: Riera, carrer Santa 
Teresa, Camí Ral, baixada de l’ 
Estació, carrer Callao, Riera fins a la 
Plaça de la Vila.
PREGÓ DE CARNESTOLTES, 
CONCURS DE COREOGRAFIES I 
DISFRESSES 

Tot seguit cada comparsa inscrita 
realitzarà el seu ball i es farà entrega 
de premis.
Consulteu les bases del V Concurs 
de disfresses i comparses a la 
contraportada del programa i a la 
web municipal.

A les 23.30 h 
A la Sala Cultural
NIT DE BALL 
I DISFRESSES 
Festa, gresca i 
xerinola per a 
totes les edats 
amb el grup 
de versions 
PELUKASS
Organitza: Àrea de 
Cultura.
Col·labora: Bar-Restaurant la Granja 

DIMECRES 26  DE FEBRER
 
A les 20.00 h. 
A l’esplanada de Can Muntanyà
CREMA DE SA MAJESTAT 
CARNESTOLTES 
I SARDINADA 
POPULAR 
Organitza: 
Àrea Cultura  
Col·labora: 
Associació de 
Pescadors i 
Diables d’Estrac.


