
BASES PER PARTICIPAR AL CONCURS DEL CARNAVAL 2018

0. OBJECTIU I FINALITAT

L'objectiu és promoure la participació a la Rua de Carnaval per part de veïns/es i entitats a  
través del concurs de comparses, que es portarà a terme el dia 10 de febrer al municipi de 
Sant Sadurní d'Anoia.

1. REQUISITS PER A LES PERSONES PARTICIPANTS I CRITERIS D'ADMISSIÓ

1.1.Les inscripcions per optar a aquests premis es faran del 17 al 31 de gener al 
Casal d'entitats, de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 17 a 20 h i els divendres de 
9 a 14 h.

1.2.El termini finalitza el dia 31 de gener. Les persones que no s'hagin inscrit dins 
aquest termini quedaran fora de concurs.

1.3.El full d'inscripció es podrà trobar al web municipal: www.santsadurni.cat.

1.4.En el  moment  de  la  inscripció  s'adjudicarà  un  número,  que serà  el  que es 
posarà a la carrossa el dia del concurs.

1.5.En  el  cas  de  ser  una  comparsa  de  menors  de  18  anys,  haurà  de 
responsabilitzar-se'n almenys un adult dels participants.

1.6.El lloc de concentració per començar la rua serà el carrer Barcelona a les 18h.  
La  rua  començarà  a  les  19h i  farà  un recorregut  fins  arribar  a  la  plaça de 
l'Ajuntament.  En  la  plaça  de  l'Ajuntament,  totes  les  carrosses  hi  entren,  
descarreguen els membres de les comparses i se'n van a estacionar al carrer 
Sant Antoni.

1.7.En  finalitzar  l'arribada  de  les  comparses,  es  realitzarà  el  pregó  del  rei 
Carnestoltes i, a continuació, l'acte de lliurament de premis del concurs.

1.8.La inscripció a aquest concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases.

2. COMPOSICIÓ I FUNCIÓ DEL JURAT

2.1. El jurat estarà composat per:
• 1 representant de cada comparsa
• 2 artistes plàstics
• 1 artista escènic
• 2  representants  del  Servei  de  Cultura  de  l'Ajuntament  de  Sant  Sadurní 

d'Anoia.
*En el cas que el nombre de membres del jurat fos parell, el Servei de Cultura aportaria una  

tercera persona.

2.2.Es valorarà com han estat elaborades les disfresses, l'originalitat, l'existència de 

http://www.santsadurni.cat/


complements i/o altres elements relacionats amb les disfresses, la posada en 
escena i caracterització, la carrossa i les coreografies, així com altres aspectes 
que el jurat consideri rellevants.

2.3.El veredicte del jurat serà inapel·lable i podrà resoldre qualsevol circumstància 
no prevista en aquestes bases.

2.4.Qualsevol dels premis podrà declarar-se desert i no es podrà fraccionar.

2.5.La deliberació del jurat es realitzarà el mateix dia de la Rua a les dependències 
de l'Ajuntament.

3. CATEGORIES DELS PREMIS O CONTINGUTS

3.1.Les categories i els premis als quals es pot optar són els següents:
• 1er premi: REI CARNESTOLTES 2019 i 150€
• 2on premi: 100€
• 3er premi: 50€
• MÉS RECONEIXEMENTS (per la resta de participants)

3.2.El guanyador del primer premi serà el rei Carnestoltes en la Rua de Carnaval de 
l'any 2019.

4. DISPOSICIONS RELATIVES AL LLIURAMENT DELS PREMIS

4.1.Un  cop  anunciats  els  premis  el  dia  10  de  febrer,  aquests  seran  pagats 
mitjançant transferència bancària, durant el mes de novembre de 2018.

4.2.En el cas que en una categoria hi hagi menors d'edat, es lliurarà el premi a 
l'adult que hagi signat la butlleta d'inscripció.

4.3.S'anunciarà  el  veredicte  del  jurat  a  la  pàgina  web  municipal 
www.santsadurni.cat


