
CARNESTOLTES 2018 

BASES CONCURS DE DISFRESSES 
 

1. HORARIS I RECORREGUT DELS PARTICIPANTS 

 

La concentració dels participants es farà al Pavelló Municipal a les 18.30 h, del dia 10 de febrer 

de 2018 i fins a les 19 h, moment en què s'iniciarà la rua.  

 

Per participar en el concurs de disfresses és imprescindible inscriure's prèviament. Les 

inscripcions es faran al Palau de l'Abadia - Oficina de turisme, fins al divendres 9 de febrer, a 

les 19 hores.  

 

No es realitzaran inscripcions al Pavelló, com es feia anteriorment,  durant la concentració dels 

participants. Tots aquells participants que no hagin formalitzat prèviament, dins del termini, la 

seva inscripció quedaran fora de concurs.  

 

A les 19 h, la Policia Municipal autoritzarà l'inici de la rua.  Us preguem la màxima puntualitat 

perquè la cercavila pugui desenvolupar-se segons el previst. 

 

El recorregut de la rua és el següent: carrer Mare de Déu del Prat, carrer Ramon d’Urg,  

carretera Camprodon, carrer Pere Rovira, plaça Torras i Bages i passeig Comte Guifré (desfilada 

pel mig del passeig). 

 

2. HORARIS I PUNT DE TROBADA DEL JURAT 

 

El jurat es trobarà a les 18.30 hores al Pavelló Municipal, on se li lliurarà la carpeta amb la 

documentació necessària. Durant l’estona de concentració dels participants, cada membre del 

jurat, pel seu compte, podrà començar a valorar-los. 

 

Durant el transcurs de la rua el jurat estarà ubicat al Passeig Comte Guifré.  

 

Com a novetat, aquest any, la rua finalitzarà al passeig Comte Guifré. En acabar, tindrà lloc, a 

l'Ajuntament, la deliberació del jurat per tal d’atorgar, a la mitja part del ball, els premis del 

concurs de Carnestoltes 2018. 

 

Agrairíem, sempre que sigui possible, la presència del jurat durant l’entrega de premis per 

poder fer públic el veredicte i entregar els diplomes als premiats. L'entrega de premis es 

realitzarà a la mitja part del ball, aproximadament, a les 2.00 h.  

 

3. NOMENAMENT DEL PORTAVEU 

 

El jurat nomenarà un portaveu que serà la persona encarregada d’omplir l’acta i fer-la signar 

per tots els membres del jurat. Aquesta s’ha d’entregar a la Comissió de Festes un cop 

finalitzada la deliberació.  

 



 

4. PREMIS DESERTS 

 

A fi de mantenir un mínim nivell de qualitat i premiar l’esforç, si el jurat ho creu oportú, pot 

proclamar algun premi desert. En aquest cas, també, si ho considera, pot passar aquest premi 

a alguna altra categoria si el nivell dels concursants fos notable i el jurat considera que són 

mereixedors d’un reconeixement. 

 

5. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES DISFRESSES 

 

Els criteris que es valoraran a fi de puntuar de la forma més objectiva possible les disfresses 

seran les següents: 

 

 

A/ ORIGINALITAT 

Valora la idea, el grau de sorpresa, la personalitat i l’originalitat aportada. Es valorarà també 

les idees grotesques, caricaturitzades, burles i crítiques a personatges públics o situacions 

d’actualitat. 

 

B/ REALITZACIÓ 

Valora la qualitat, la presentació, el treball realitzat i el grau de perfeccionament. Si ho han 

realitzat ells mateixos o no, tant de vestuari, perruqueria, maquillatge, etc. 

 

C/ POSADA EN ESCENA 

Valora el moviment, el ritme, la interpretació, la música, la coreografia, els moviments de grup, 

els intents de participació dels espectadors...  

 

6. PUNTUACIÓ 

 

Aquests tres apartats seran puntuats de l'1 al 5 per cada membre del jurat en els fulls que se’ls  

donaran. La suma total de cada grup donarà una puntuació que establirà l’ordre dels premis.  

 

7. TIPUS DE PREMIS 

 

Els premis quedaran repartits de la manera següent: 

 

 INDIVIDUALS   1 premi 

 

PARELLES   1 premi 

 

COMPARSES  3 premis 

 

*CARROSSES  3 premis 

 

 

*nota: Per participar en la categoria de carrossa és imprescindible que aquesta sigui 

remolcada per un vehicle amb motor. 


