
 

 
 

BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS DE DISFRESSES 2020 
 
 

1. PARTICIPANTS 
Pot participar en el Concurs de Disfresses de Carnestoltes 2020 qualsevol persona, ja 
sigui de manera individual, per parelles o en grup. 
 
Només es podrà participar en una sola categoria, tant individualment com 
col·lectivament. 

 
2. DATES, LLOC I HORARI 

El Concurs es desenvoluparà en el marc de la Festa de Carnestoltes 2020, que tindrà 
lloc al municipi d’Abrera el dissabte 22 de febrer, a partir de les 16:00h.  
 
Lloc de sortida: parc de Can Morral, fins a la plaça de Pau Casals. 
 
L’organització de Carnestoltes 2020 indicarà la posició a la rua per tal d’establir un 
ordre. S’enviarà el llistat uns dies abans del concurs a través del correu electrònic que 
es facilitarà en el moment de la inscripció.  

 
3. INSCRIPCIONS 

A partir del dia dimecres 5 de febrer fins al dimecres 19 de febrer en dues modalitats: 
 

- Via online a través del document que s’adjunta a la web i enviant-la al mail 
cultura@abrera.cat. Posteriorment es confirmarà la inscripció i s’enviarà el 
dorsal corresponent.  

- Via presencial a Serveis Socials (c/Major, 3), els dimarts i dimecres de 16:00 a 
19:00. 

 
Les inscripcions són gratuïtes. 
 

4. CATEGORIES 
El concurs inclou les categories següents: 
1a. De 0 a 7 anys. 
2a. De 8 a 12 anys. 
3a. De 13 en endavant. 
4a. Especial comparses. 
 
Les modalitats individual/grup podran inscriure’s en una de les tres categories. Les 
comparses s’inscriuran a la categoria 4a reservada per aquesta modalitat.  
 

5. PREMIS 
Tindran premi els tres primers classificats de cada categoria. 
 
1a categoria: de 0 a 7 anys. 
1r premi: val material lúdic-didàctic valorat en 95 € 
2n premi: val material lúdic-didàctic valorat en 85 € 
3r premi: val material lúdic-didàctic valorat en 65 € 
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2n categoria: de 8 a 12 anys. 
1r premi: 140 € 
2n premi: 100 € 
3r premi: 90 € 
 
3r categoria: de 13 en endavant. 
1r premi: 200 € 
2n premi: 170 € 
3r premi: 140 € 
 
4a categoria: especial Comparses 
Comparsa més animada: 150 € 
Comparsa més original: 150 € 
 
Tots els premis, si s’escau, restaran subjectes a la retenció impositiva que estableixi la 
legislació vigent. 
 
La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat es reserva el dret de deixar deserta alguna 
de les categories. 

 
6. IDENTIFICACIÓ DELS PARTICIPANTS 

Tots els participants que s’inscriguin en aquest concurs, indistintament de la categoria 
en què ho facin, hauran de tindre un dorsal identificatiu que s’entregarà fins el 21 de 
febrer. 
 
Els grups participaran amb un dorsal únic. 
 
Qualsevol participant que no vagi degudament identificat amb el dorsal en un lloc 
visible, no podrà ser reconegut pels membres del jurat i, consegüentment, no serà 
valorat i quedarà desqualificat del concurs. 
 

7. JURAT  
El Jurat estarà format per veïnes i veïns d’Abrera que, de forma voluntària, participen 
en la valoració i puntuació dels concursants segons el seu criteri personal. 
 

8. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA I INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Aquestes bases es publicitaran als mitjans següents: 

- Web municipal: http://www.ajuntamentabrera.cat/ 
- Ràdio Abrera 

 
9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases, així 
com acatar la decisió del jurat.   
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