Carnestoltes
26 i 27 de Febrer
programa

Organitza:

Programa d'actes
Dissabte 26 de febrer (ADULT)
19h CONCENTRACIÓ DE COMPARSES I COMPARSITES a la
Pl. Ajuntament.
INSCRIPCIÓ: del 3 al 17 de febrer, únicament online per la nostra
pàgina web: www.artesadesegre.cat

Tot seguit, el SALTASEKLES XXVIIIè ens farà el tradicional
pregó, des del balcó.
A continuació, RUA DE COMPARSES i COMPARSITES.

Diumenge 27 de febrer (INFANTIL)
18h TROBADA INFANTIL DE DISFRESSES, al Cubtural.
18:30h GRAN DESFILADA DE DISFRESSES.
INSCRIPCIÓ: del 3 al 17 de febrer, únicament online per la nostra
pàgina web: www.artesadesegre.cat

Podeu consultar les bases d'ambdós concursos a la nostra pàgina web:
www.artesadesegre.cat

Més informació

COMPARSES i COMPARSITES

La Rua de Carnestoltes estarà formada per COMPARSES (grups d'11 a 50 persones) i
COMPARSITES (grups de 2 a 10 persones). Es considerarà comparsa el grup de 20 a 50
persones que vagin disfressats amb una mateixa temàtica, per tant, si es vol fer més d’una
comparsa, caldrà que el tema de la disfressa sigui diferent.
ITINERARI: Pl. Ajuntament, Marcel·lí Farré, Eduard Maluquer, Av. Maria Anzizu, Prat de la
Riba, Ctra. Agramunt, Escoles, Eduard Maluquer, Av. Maria Anzizu i Pl. de l'Ajuntament (Es
prega la col·laboració dels veïns en no deixar vehicles ni obstacles en aquest carrers).

Les COMPARSES i COMPARSITES es concentraran a la Pl. Ajuntament.
Els vehicles de les COMPARSES s’hauran d’aparcar al voltant de la Pl. Ajuntament. Els
vehicles es col·locaran, per ordre d’arribada, des de davant del Disbo, continuant per
l’Av. Maria Anzizu, fins al rentador.
Recordar-vos que mentre el SALTASEKLES XXVIIIè realitzi el seu discurs caldrà que
els vehicles tinguin el motor apagat i la música també.
COMPARSES: Premi Originalitat 200€/Premi Elaboració 200€/Premi Coreografia 200€
COMPARSITES: Premi Originalitat 100€/Premi Elaboració 100€/Premi Coreografia 100€

DESFILADA INFANTIL
La desfilada té caràcter local on podran participar tots els nens i nenes fins a 14 anys
El concurs començarà puntualment, i una vegada començat el concurs, ja no es repartiran més
números.

Les disfresses que concursaran han d’estar confeccionades a mà. No podran entrar a
concurs les disfresses llogades o comprades, però si que podran participar a la
desfilada.

Es premiarà a les TRES MILLORS DISFRESSES
Premi Originalitat 75€/Premi Elaboració 75€/Premi Coreografia 75€
Primer desfilaran els nens i les nenes amb la disfressa confeccionada a mà, per això,
demanem molta puntualitat. Els números per a la desfilada es recolliran a la taquilla
del cubtural (a partir de les 16:45h).
Tots els participants rebran un petit obsequi.

CONTACTE
973 400 013

Plaça de l'Ajuntament, 3

www.artesadesegre.cat

@ajuntamentartesadesegre
@comissiofestes_ads
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que les autoritats sanitàries ens facin arribar considerant
l'evolució de la pandèmia.

