
CARNESTOLTES 2018

BASES CONCURS DE DISFRESSES

1. Pot  participar  en  el  concurs,  qualsevol  grup  de  persones  en  forma  grup  o
comparsa.

2. Data i lloc del concurs: el concurs de disfresses de carnaval tindrà lloc el dissabte 10
de  febrer  de  2018.  Començarà  al  passeig  del  Remei,  continuarà  durant  el  
recorregut de la rua i finalitzarà a la zona esportiva del Bugarai.

3. Premis :
1. Hi haurà 2 premis a les millors disfresses de grup (entre 4 i 10 persones); 6 premis a
les millors disfresses de comparsa (més de 10 persones), i 1 premi al millor esbronc.

2. Categoria i dotació dels premis:
 Premi especial de comparsa Carnestoltes 2018 300 €
 Comparsa més original 200 €
 Comparsa més marxosa 200 €
 Comparsa amb la millor posada en escena 200 €
 Comparsa més divertida 200 €
 Comparsa amb premi a criteri del jurat 200 €
 Grup (entre 4 i 10 persones) més enginyós     80 €
 Grup (entre 4 i 10 persones) més entranyable   80 €
 Esbronc de Carnestoltes 2018             100 €

3. Una vegada lliurats els premis, els guanyadors tenen 4 dies naturals per posar-se
en contacte  amb el  departament  de Cultura  de l'Ajuntament  per  aportar  les  seves
dades bancàries i poder cobrar el premi per transferència bancària.

4. Inscripcions al concurs de disfresses

1. Les inscripcions es podran formalitzar:
• En  línia,  a  http://carnaval.caldesdemontbui.cat fins  el  dimecres  7  de  febrer

abans de les 14 h.
• Presencialment a:

◦ L'OAC de l’Ajuntament fins el dimecres 7 de febrer abans de les 14 h.
◦ L'Espai Jove El TOC fins el dia 6 de febrer abans de les 20.15 h.

2. Documentació que cal presentar per inscriure’s al concurs de disfresses:
1. Full d’inscripció. 
2. Cada grup designarà una persona responsable que faci d’interlocutora amb 
l'organització.  Aquesta  persona  tindrà  cura  que  el  seu  grup  mantingui  un  
comportament adequat i compleixi les bases.
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3. Un CD AUDIO (no MP3) amb la música de la coreografia en cas que es  
vulgui que soni durant l’exhibició de la comparsa al parc del Buagarai.
4. Aquells participants que ho desitgin poden fer arribar a l’organització un DIN
A4 amb fotografies que demostrin que la disfressa és d’elaboració pròpia, a
través de l’adreça de correu electrònic  cultura@caldesdemontbui.cat,  abans
del dia 7 de febrer.

5. Els esbroncs

1. Els esbroncs són versos de denúncia i sàtira que retreuen els defectes i les faltes 
de persones o fets esdevinguts i que s’adrecen al rei Carnestoltes, el ninot que 
encarna tots aquests mals i que, per expiar-los, és cremat la nit de Carnaval.

2. S’han de presentar per escrit dins un sobre a l’OAC de l’Ajuntament i adreçat al 
Departament de Cultura de l’Ajuntament fins al dia 7 de febrer.  També s’han de 
fer arribar en suport digital o enviar en format PDF a l’adreça electrònica següent: 
cultura@caldesdemontbui.cat.

3. Han de tenir una extensió màxima de 200 paraules.
4. Per optar al premi al millor esbronc, cal participar al concurs de disfresses en  

qualsevol de les categories.
5. El jurat designarà l’esbronc guanyador.
6. L’esbronc guanyador es llegirà abans de la crema del ninot de Carnestoltes, al  

parc del Bugarai. 

6. Organització de la rua de carnaval:

1. A les 16.45 h del dissabte 10 de febrer els participants a la rua han d’haver arribat
al punt de sortida de la rua. La rua es posarà en moviment a les 17.30 h. 

2. La rua s’organitzarà a principi  del passeig del Remei  (entre c. Sant Sebastà de
Montmajor i c. Major el carrer Major).

3. L’organització informarà de la situació que ha d’ocupar cada comparsa o grup dins
de la rua el divendres al matí per telèfon o a l’adreça electrònica de contacte que
s’hagi facilitat.

4. Per tal de no retardar la sortida de la rua qui arribi passades les 16.45 h perdrà la
posició de la rua que tenia assignada originalment i haurà de col·locar-se al final de
la rua.

5. Funcionament de la rua: 
• Cap  comparsa  o  grup  de  la  rua  podrà  aturar-se durant  el  recorregut;  les

coreografies es faran mentre es continua avançant.
• Recorregut de la rua: pg. del Remei – c. Major – pl. de l’Àngel – av. Pi i Margall

– c. Mossèn Cinto Verdaguer i zona esportiva del Bugarai (longitud total 1300
m aproximadament).

• Les  carrosses  i  altres  vehicles  deixaran  la  rua  en  arribar  a  Mossèn  Cinto
Verdaguer,  i  continuaran per  l’Av.  Pi  i  Margall  fins al  C.  Montserrat  Roig,  i
aniran a estacionar a l’aparcament de la zona del Tint.
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6. Pel bon funcionament de la rua, les comparses amb música que hi participen han de
moderar el volum per tal de no interferir amb les músiques i coreografies de les  
altres comparses. Pel mateix motiu hauran d'encarar els altaveus només cap a la 
seva comparsa. En cas de que vagin acompanyades de música en directe (caldrà 
avisar-ho a través del full d'inscripció), també hauran d'encarar el so únicament  
cap a la seva comparsa. L’organització demanarà la disminució del volum si ho  
considera oportú.

7. Està prohibit llançar caramels des de les carrosses durant la rua, per un tema de 
seguretat.

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

9. Les comparses o grups que portin dispositius de foc o fum i/o grup electrogen , han
d'anar provistos d'un extintor.

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

7. Jurat:

1. El  jurat  avaluarà  les  disfresses  concursants  durant  l'organització  de  la  rua  al
passeig del Remei, i durant el transcurs de la rua; no veuran les exhibicions de les
comparses al parc del Bugarai.

2. El  jurat  tindrà en compte les qualitats  que s’indiquen a cada premi,  i  el  Premi
Especial de Comparsa Carnestoltes 2018 correspondrà a la comparsa que més
s’adigui a aquestes qualitats.

3. És competència del jurat, si així ho considera, declarar alguna categoria deserta.
4. El veredicte del jurat i lliurament de premis es faran públics a la zona esportiva del

Bugarai un cop hagi acabat la rua i cremat el ninot. 
5. És condició imprescindible recollir el premi en aquell moment; en cas contrari, el

premi s'adjudicarà al següent classificat.

8. Exhibició de les disfresses concursants, lectura de l’esbronc guanyador, crema
del Rei Carnestoltes i lliurament de premis.

Quan arribi la rua a la zona esportiva del Bugarai:
1. Es procedirà al lluïment de les disfresses (mantenint l’ordre de la rua; no superior

a 3 minuts per exhibició).
2. Es llegirà l'esbronc guanyador.
3. Es cremarà el Rei Carnestoltes
4. Es farà el  lliurament de premis del concurs de disfresses. La disfressa premiada

que no reculli  el  premi aquell  mateix moment el  perdrà, i  el  premi s’atorgarà al
següent millor valorat en aquella categoria.

9. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. El seu 
incompliment comporta la desqualificació del concurs per part de l’organització.
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