
BASES CONCURS DISFRESSES CARNAVAL CARMEL 2018 

 

 Inscripcions:  Les comparses i persones a títol individual (adult i 

infantil) poden inscriure’s del 29 de GENER al 9 de FEBRER  a dos 

punts del barri. Excepcionalment el mateix dia a la plaça Salvador 

Allende de 16h a 16,45h també es podran inscriure.  

 

1. Centre Cívic Carmel:  C/ Santuari 27 en el seu horari habitual. 

Telèfon de contacte 93.256.33.33.  

 Comparses: lletres de l’ “A” a la “J” 

  Individuals : imparells 

 

2. Espai jove Bocanord: C/ Agudells 37-45 en el seu horari 

habitual. Telèfon de contacte  93 429 93 69 

  Comparses: lletres  de la “k” a la “z” 

   Individuals: parells 

 

 Normativa:  

 

-En el moment de la inscripció a totes les comparses se’ls assignarà 

una lletra i a les persones a títol individual un número que hauran 

de portar a un lloc visible. 

Caldrà que cada inscrit faciliti un telèfon de contacte. 

Si no es realitza la inscripció no es pot participar en el concurs i en       

conseqüència no té opció a premi. 

-El Jurat del concurs,serà l’encarregat de dictaminar el veredicte 

final del concurs.  

- A tots els participants se’l hi  donarà un diploma acreditatiu. 

 

 

 



 Categories:   

· Comparsa Infantil  (A partir de 5 persones) 

· Comparsa Adults  (A partir de 5 persones) 

· Categoria infantil: De 0 a 12 anys 

· Categoria Adult: De 13 a 99 anys 

 

 

 Premis:   
S’entregaran 2 premis per la Categoria Infantil i 

2 premis per la Categoria Adults 

               1 Premi comparsa infantil (fins 12 anys) 

               1 Premi comparsa adults. 

 

 Punt de trobada:   

Dissabte 10 de febrer del 2018 a les 16:30 h a la Plaça Salvador 

Allende. La rua començarà puntualment a les 17 h. 

 

 Recorregut i Concurs de disfresses:   

 

Recorregut: Santuari, Calderón de la Barca, Llobregós ,Pantà de 

tremp,Dante i Rambla del Carmel (tram nord). 

 

A la Rambla del Carmel ( tram nord) hi haurà un escenari on 

entregarem els premis del concurs de disfresses i farem la 

cremada del ninot de carnestoltes. 

 

 

La comissió de carnaval del barri del Carmel 

 

        

 


