


Camarlenques i camarlencs, parlar del 
Carnestoltes és parlar de disbauxa, de 
diversió, purpurina, confeti, excessos… 
Diuen que “per carnaval tot s’hi val”, i això 
és el que d’alguna manera reflecteix aquest 
programa d’actes on hi podem trobar un 
seguit d’activitats destinades des dels 
més petits de la casa, passant per totes 
les edats. Per això us invitem a que  us 
endinseu en aquest programa i vegeu tot 
el que us tenim preparat. Desitgem a tots i 
totes que passeu uns dies de molta festa, 
de qualitat i amb la millor gresca possible.

Recorregut:

Salut i visca el Carnestoltes!

Salutació:



Programació:
Divendres, 21 de Febrer: CARNESTOLTES INFANTIL - NIT DEL PIJAMA

Dissabte, 22 de Febrer: DIA DEL DISFRAÇ.

Dissabte, 29 de Febrer: Festa Negra

Tarifes:

A les 16:30h, concentració de disfresses al casal. Repartiment de dorsals als 
participants. Inici de la rua pels carrers de la població, passant pel centre de dia 
“la Granadella”.
A les 17:30h, aproximadament, arribada de disfresses al casal. Inici de la festa.
A les 18:30h, repartiment dels mini entrepans.
A les 19:00h, entrega de premis a les disfresses infantils (sols individuals), pluja de 
confetti i pluja de sorpreses.
A les 23:59h, inici de la festa del pijama.

A les 17:00h, concentració de colles, carrosses i comparses a l’ajuntament.
A les 17:30h, la rua iniciarà el seu recorregut pels carrers de la població. 
L’exhibició de coreografies es durà a terme a mig camí de la rua, i l’escenari estarà 
situat a l’Ajuntament. Al finalitzar la rua es farà entrega dels premis a les comparses 
infantils i del premi a la millor coreografia. Fins que no s’acabin totes les 
exhibicions no continuarà la rua.
A les 23:00h tindrà lloc l’obertura de portes al casal camarlenc i inici de la festa. 
Durant la festa es sortejarà un pernil, gentilesa dels Quintos 2002.
A les 00:00h, es donarà la resta de premis.
A les 00:30h, continuarà la festa, de la mà de Dj. Joel Masrey, des de CAM RADIO.

A les 21:00h, s’obriran les portes del casal, per acollir a  tothom vestit de negre.
A les 21:30h, Sopar popular de llonganissa. Porta’t els entrants que nosaltres et 
parem la taula i repartim la llonganissa. ( Venta anticipada de tiquets a l’Ajuntament. 
Places limitades. Hi ha de temps fins el proper dijous, 27 de febrer). Per motius de 
seguretat, queda totalment prohibida l’entrada de begudes i/o neveres del carrer.
A les 23:00h, parlaments finals, a càrrec del consistori, 
 i l’organització de la C.O.C. .A la matinada, 
 sessió de música a càrrec de:

Carnestoltes infantil: Entrada 1€ inclou mini entrepà.
 
Festa del pijama: Entrada gratuïta si vens amb pijama. Si 
no vens amb pijama 5€ (la roba esportiva no es considera 
pijama)
 
22/02: Entrada al ball: 3€
Si no vens disfressat/da: 5€
 
Festa Negra: 
     - Llonganissada: 3€
     - Sols entrada: 5€



Art 1.- Premis:
Els premis del carnestoltes es lliuraran en forma 
d’una retribució monetària al portador en les 
quantitats estipulades en els següents punts.
Si al moment de la festa el jurat creu que de 
totes les disfresses presentades en qualsevol 
categoria no compleixen les normatives esta-
blertes, el premi o premis es quedaran deserts. 
En quant al ball de disfresses, passades les 
23:30h no s’admetran inscripcions al concurs.
 
1.1.-  Infantils:
Els premis infantils consistiran en 3 categories 
de 60, 40, 30 euros compresos entre 0 i 12 
anys. 
Qualsevol premi infantil pot ésser atorgat a 
nens/es, entre 1, 2 o 3 integrants com a màxim.  
Si son 4 o mes nens/es optaran directament al 
premi a comparsa infantil.
 
1.2.  Comparses infantils:
S’entendrà per comparsa infantil tot aquell grup 
de 4 o mes nens/es que es presentin al concurs 
iguals i/o de la mateixa temàtica. 
Els premis de comparses infantils consistiran 
en 3 categories de 90, 75, 60 euros compresos 
entre 0 i 12 anys.
Totes les comparses infantils que es presentin el 
divendres de carnestoltes infantil se’ls recordarà 
que el premi s’entregarà el dissabte, juntament 
amb la resta de categories.

 1.3.-  Individuals adults:
S’entendrà per premi  individual adult tota 
aquella persona o persones  majors de 13 anys 
però no més de 3 integrants. Mentre un dels 
integrants de l’individual, duo o trio tingui 13 
anys o mes, se’ls identificarà com Individual 
adult. Els premis individuals adults consistiran 
en 3 categories de 100, 80, 70 euros.

1.4.- Comparses:
S’entendrà per premi de comparsa tot aquell 
grup de 4 o més persones en les quals hi hagi 
un mínim d’un integrant d’aquest grup amb 13 
anys o més.
Els premis de comparses consistiran en 3 cate-
gories de 175, 150 i 100 euros.
 
1.5.- Carrosses:
S’entendrà com a carrossa tota aquella platafor-
ma, carreta o element d’un mínim de 3 metres 
de llargada connectada indiferentment a un 
cotxe, tractor o camioneta de qualsevol tipus.
Els premis de carrosses consistiran en 3 cate-
gories de 400, 300 i 200 euros. Es reitera que 
si el jurat creu que si alguna carrossa no mereix 
algun dels premis esmentats, es quedarà 
desert.
 
1.6.- Premi a la Coreografia:
S’entendrà com a premi a coreografia tota 
aquella exhibició amb música i dansa efectua-
da per la categoria que sigui i que aquesta no 
duri més de 210 segons. Tot aquell que vulgui 
participar, haurà de portar la música en format 
digital, així com els mitjans necessaris per a 
reproduir-la. La Comissió no disposarà equip de 
so. El premi consistirà en una única categoria 
de 100 euros.

Bases:

Edita: Ajuntament de 
Camarles
Col·labora: Quintos 
Camarles 2002
 
L’ajuntament de 
Camarles es reserva 
el dret de modificar o 
variar l’activitat si per 
causes imprevistes 
l’obliguessin a fer-ho.

100€
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