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CARNESTOLTES 2023 

BASES CARNESTOLTES 2023 

QUI POT PARTICIPAR? 
Pot participar tothom qui tingui ganes de disfressar-se i compleixi les bases del concurs. 

INDIVIDUAL [una sola persona caracteritzada] 
PARELLA [dues persones de la mateixa temàtica] 
GRUP [entre 3 i 9 persones] 
COMPARSES Hi haurà 4 categories de premis en funció del número de participants 

• Comparsa petita: 10 a 30 persones 
• Comparsa mitjana: 31 a 60 persones 

• Comparsa gran: de 61 a 90 persones 
• Comparsa gegant: més de 90 persones 

DIA I LLOC 
El carnaval tindrà lloc el dissabte 18 de febrer del 2023. Començarà amb el lluïment de 
disfresses individuals, parelles, grups i comparses a la pista esportiva del Bugarai. Tot seguit 
es farà la rua i finalitzarà amb l’entrega de premis i la crema del Rei Carnestoltes a la Plaça de 
la Font del Lleó. 
  
PREMIS 
Premis a la participació i premis als guanyadors de cada categoria. 
Simplement per participar en una comparsa (més de 10 persones) ja hi ha premi: 100€ 
I el jurat atorgarà premis a les millors disfresses: 

• Individual: 50€ 
• Parella: 75€ 
• Grup: 100€ 
• Comparses: 

• Comparsa petita: 150 €  
• Comparsa mitjana: 200 € 

• Comparsa gran:  250 € 
• Comparsa gegant: 300 € 

La dotació econòmica total dels premis a millors disfresses per categories serà 1.125€. I el total 
econòmic a destinar seran 3.125€ (tenint en comte les inscripcions). 

JURAT 
• El jurat farà el recompte i validarà el número de participants de cada comparsa. 
• Decidirà quina disfressa s’emporta el premi en cada categoria. 

INSCRIPCIONS 
Les comparses que vulguin participar al Carnestoltes, s’hauran d’inscriure abans del diumenge  
12 de febrer a les 24h presentant la inscripció en línia a www.caldescultura.cat [només cal 
inscripció de les comparses. Els participants de les categories individual, parella i grups només 
cal que s’inscriguin presencialment el mateix dia just abans del lluïment i esperar-se al lloc 
designat]. 

http://www.caldescultura.cat
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• Cada comparsa designarà una persona responsable que faci d’interlocutora amb 
l'organització. Aquesta persona tindrà cura que la seva comparsa mantingui un 
comportament adequat i compleixi les bases. 

•  Per tal de no retardar tota l’activitat qui arribi passades les 16.45 h perdrà la posició de 
la rua que tenia assignada per la organització (serà informada el divendres anterior a 
l’adreça electrònica de la persona de contacte) i haurà de col·locar-se al final. 

• El lluïment de disfresses al parc del Bugarai no pot durar més de tres minuts per grup. 
• Cap comparsa de la rua podrà aturar-se durant el recorregut 
• Les carrosses i altres vehicles deixaran la rua en arribar al carrer Bellit i podran 

estacionar al passeig del Remei. 
• Està prohibit llançar caramels des de les carrosses durant la rua. 
• En cas de que vagin acompanyades de música en directe (caldrà avisar-ho a través del 

full d'inscripció), hauran d'encarar el so únicament cap a la seva comparsa i  moderar 
el volum per tal de no interferir amb les altres comparses. 

• Les comparses que vagin acompanyats d'un vehicle, s'han de fer responsables de la 
seva seguretat. 

• Les comparses que portin dispositius de foc o fum i/o grup electrogen , han de portar 
un extintor. 

• Els vehicles i els conductors han de complir la normativa vigent de circulació. 

ORGANITZACIÓ DE LA RUA DE CARNAVAL 

• De les 16’15h a 16’45h estacionament de les carrosses al carrer Maria Aurèlia 
Capmany en l’ordre indicat  per l’organització.  

• A les 16’45h arribada dels participants a l’espai d’espera designat a la pista del parc 
del Bugarai  

• A les 17’00h es procedirà al lluïment i exhibició dels concursants. Tant els 
individuals, parelles i grups (tots a la vegada), com de les comparses (individualment). 

• A les 18’30h aproximadament començarà la rua després de l’exhibició dels balls. 
Recorregut de la rua: Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig , Avinguda Pi i Maragall, 
Carrer Major, Carrer Bellit i Plaça de la Font del Lleó 

• Seguidament arribada a la plaça Font del lleó: 
1. Lliurament de premis  
2. Crema del Rei Carnestoltes 

La participació al carnestoltes suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

MOLTES GRÀCIES PER PARTICIPAR I OMPLIR DE FESTA EL NOSTRE POBLE! 
US DESITGEM UN MOLT BON CARNESTOLTES!


