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CARNESTOLTES DEL CONGRE 2022

Dies: dissabte 26 i diumenge 27 de febrer de 2022
Inscripcions: en aquest enllaç

DISSABTE, 26 DE FEBRER
18.00 h RUA DE COMPARSES. Concentració de totes les comparses, disfresses i animació al carrer de La Noguera
Pallaressa.Rua i cercavila fins a la plaça del Mercadal, encapçalada per la Reina i el Rei Carnestoltes i amb el ritme dels
grups de percussió Bandelpal i Patakada.
19.15 h Inici del CONCURS DE DISFRESSES DE COMPARSES a la plaça del Mercadal.
Les comparses inscrites prèviament, participaran en aquest concurs de disfresses. Aquestes comparses, un cop arribats a la
plaça Mercadal, pujaran a l’escenari on podran lluir la seva disfressa durant 30 segons.
El concurs serà amenitzat per Robert Govern i pel dj Oriol Garcia.
* Les comparses seran d’un mínim de 6 persones. Aquestes hauran de tenir un mínim de 6 persones adultes de 15
anys o més.
20.15 h Actuació del grup “JORGE DE LA SUERTE” a l’escenari de la plaça del Mercadal.
Seguidament es lliuraran elspremis del concurs de disfresses comparses.

DIUMENGE, 27 DE FEBRER
11.00 h GRAN RUA INFANTIL! Concentració de comparses infantils i vehicles amb remolcsal carrer de La Noguera Pallaresa.
11.30 h Inici de la rua i cercavila acompanyats pels grups percussió Bandelpal i Patakada recorrent tot el passeig de l’Estació
fins a arribar a la plaça del Mercadal. Animaranla rua la Reina i el Rei Carnestoltes.
12.15 h Actuació del grup “POP PER A XICS” a l’escenari de la plaça del Mercadal.
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Durant l’espectacle de la plaça hi haurà un photocall on tothom qui ho desitgi podrà fer-se una foto de record!
13.00 h Lliurament dels premis del concurs de disfresses de comparses infantils , i de vehicles amb remolc.
Podeu consultar les bases del concursosa la web joventut.balaguer.cat.
Les inscripcions als concursos cal realitzar-les a la web joventut.balaguer.cat, per telèfon al 973 451 555 o
presencialment al casal Lapallavacara abans del dia 21 de febrer.
Les comparses seran d’un mínim de 6 persones. Aquestes hauran de tenir un mínim de 6 infants de 15 anys o
menys, en modalitat infantil i de 15 anys o més en modalitat adult.
En tots els premis s’aplicarà la retenció vigent de l’IRPF, en aplicació del Art. 95.1 del Reial Decret 439/2007, de 30 de
març i art. 75.1 del Reglament de l’IRPF.
Està totalment prohibit utilitzar petards durant les rues, els actes al pavelló i els espectacles de la plaça, pel perill que
representa segons l’art. 21 apartat 10, de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern.
Recomanem llençar serpentines, confetis i altres materials no perillosos.
En el cas de que les restriccions del PROCICAT ho permeti es faria ball de nit amb els corresponents premis de disfresses que
es publicarien amb anterioritat
US RECORDEM QUE CAL MANTENIR LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT ENTRE PERSONES I QUE ÉS OBLIGATORI
L’ÚS DE LA MASCARETA A L’EXTERIOR.
Inscripcions: en aquest enllaç
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