


CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DISFRESSES DE LA  FESTA DE 
CARNESTOLTES A SANT JUST DESVERN PER A L'ANY 2023 

1. DESCRIPCIÓ DEL CONCURS

1.1 La finalitat del concurs de disfresses és fomentar la participació del veïnat i de les 
entitats a la Festa de Carnestoltes, prevista per al dissabte 18 de febrer de 2023.  

1.2 El Concurs de Disfresses 2023 tindrà lloc tant al matí com a la tarda. Al matí, a 
partir de les 11 h al Parc Maragall, hi haurà la categoria de la comparsa escolar i la 
categoria individual infantil.   

1.3 La resta de categories (comparses, grups i premis individuals) tindran lloc a la 
tarda. Les valoracions es faran al Parc Maragall a partir de les 18.30 h, mentre que el 
veredicte es farà públic a l’esplanada del Casal de Joves, on acabarà la Rua de 
Carnaval.  

1.4 El recorregut de la Rua, els horaris i la resta d’activitats, s’anunciaran pels canals 
habituals de l’Ajuntament de Sant Just.  

2. CATEGORIES DELS PREMIS I CONTINGUTS

2.1 El concurs comprèn quatre categories: 

• Comparsa escolar (30 o més membres representant l’AMPA d’una escola de
Sant Just Desvern).

• Comparsa (disfresses amb 10 o més membres).
• Grup (disfresses d’entre 3 i 9 membres).
• Individual (disfresses amb 1 o 2 membres).

2.2 En la present edició, hi haurà premis per a les tres millors comparses escolars, les 
dues millors comparses, els dos millors grups, la millor disfressa individual i la millor 
disfressa individual infantil (fins a 12 anys).  

2.3 La quantia dels premis és la següent: 

• 1r premi Comparsa Escolar: 600 €
• 2n premi Comparsa Escolar: 400 €
• 3r premi Comparsa Escolar: 300 €
• 1r premi Comparsa: 300 €
• 2n premi Comparsa: 200 €
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• 1r premi Grup: vals de compra per valor de 200 € en comerços adherits a 
Desvern Comerç i Empresa i a Dona i Empresa Sant Just.  

• 2n premi Grup: vals de compra per un valor de 160 € en comerços adherits a 
Desvern Comerç i Empresa i a Dona i Empresa Sant Just.  

• 1r premi Individual: vals de compra per valor de 100 € en comerços adherits a 
Desvern Comerç i Empresa i a Dona i Empresa Sant Just.  

• 1r premi Individual Infantil (fins a 12 anys): vals de compra per un valor de 80 
€ en comerços adherits a Desvern Comerç i Empresa i a Dona i Empresa Sant 
Just. 

3. REQUISITS PER A LES INSCRIPCIONS  

3.1.  Les inscripcions per optar a aquests premis es podran fer fins al 14 de febrer de 
2023 mitjançant un formulari en línia que es publicarà al web santjust.cat. Un 
cop rebut el formulari s’enviarà un correu de confirmació des de l’adreça 
inscripcions@santjust.cat  (no es tracta d’un correu automàtic). 

3.2. Les inscripcions per optar als premis individuals es podran fer fins al mateix dia 
del concurs. A tal efecte, s'habilitarà un formulari en el mateix punt de valoració 
que es tancarà quan doni inici la festa. Per a la resta de categories, cal inscriure’s 
prèviament en els terminis que s’indiquen en el punt anterior.  

3.3.En el moment de lliurament de premis, el jurat només tindrà en compte els noms 
que constin a la butlleta d’inscripció, així com les modificacions que s’hagin fet 
constar dins el límit establert. 

3.4.A la butlleta d’inscripció caldrà  posar-hi totes la dades que  se sol·licitin per tal de 
ser acceptades al concurs de disfresses. 

3.5.En el cas de menors d’edat, la butlleta d’inscripció l’haurà de signar la mare, el 
pare o el tutor legal de la persona participant. En el cas de ser una comparsa o un 
grup de menors de 18 anys, també haurà de responsabilitzar-se’n almenys la mare, 
el pare o el tutor d’algun dels o les menors participants.  

4. REQUISITS DE LES PERSONES PARTICIPANTS  

4.1.No es podrà participar en més d’una categoria amb la mateixa disfressa.  

4.2.No estarà permès portar cap element de foc, pirotècnic o similar.  

4.3.No estarà permès portar vehicles motoritzats. 
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4.4.Els/les menors de 13 anys hauran d’anar acompanyats/des d’una persona adulta. 

4.5.Els dies previs a la celebració del Carnestoltes, les persones inscrites rebran un 
correu amb tota la informació pràctica, el número de participant i l’ordre de les 
actuacions.   

4.6.L’horari de les activitats així com l’itinerari de la rua es publicaran al web 
santjust.cat amb una antelació mínima de 15 dies. Els participants hauran de 
presentar-se a l’hora i el lloc indicats a la programació per tal de ser valorats. Es 
prega màxima puntualitat per no dificultar la dinàmica de la festa. Aquells que no 
compareguin a la valoració no es consideraran presentats i, per tant, no seran 
puntuats. 

4.7.La inscripció a aquest concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. 

5. POSSIBLES ANUL·LACIONS I MODIFICACIONS DEL CONCURS  

En cas que s’hagi de suspendre l’activitat de carnaval  a causa de la pluja, quedarà 
anul·lat el concurs de disfresses.  

6. COMPOSICIÓ I FUNCIÓ DEL JURAT 

6.1. Es convocaran com a jurat del concurs de disfresses 5 persones rellevants d’entre 
aquests àmbits:  

• Professionals de les Arts Plàstiques i les Arts Escèniques de Sant Just Desvern. 
• Persones d’entitats inscrites al Registre d’Entitats de Sant Just Desvern. 
• Membre de la comunitat educativa o del Consell Municipal d’Educació de 

Sant Just Desvern.   
• Representants de l’associació de comerços i empreses de Sant Just, Desvern 

Comerç i Empresa.    

6.2 El jurat valorarà els següents aspectes: 

• Originalitat (de 0 a10 punts).  
• Caracterització (de 0 a 10 punts).  
• Existència de complements i altres elements relacionats amb les disfresses (de 

0 a 5 punts).   
• Posada en escena (de 0 a 10 punts).  
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3. Els membres del jurat, prèvia deliberació, atorgaran una puntuació en cadascuna
d’aquestes rúbriques.

4. Hi haurà un president o presidenta de taula i un vicepresident o vicepresidenta. En
cas d’empat en una categoria, es decidirà per vot de qualitat del president. Es pot
donar el cas que el president o presidenta hagi atorgat als finalistes la mateixa
puntuació i que, per tant, persisteixi l’empat. En aquest cas, es decidirà per vot de
qualitat del vicepresident. Si tot i així persisteix l’empat, es decidirà per sorteig.

5. El veredicte del jurat serà inapel·lable i podrà resoldre qualsevol circumstància no
prevista en les bases reguladores i en aquesta convocatòria.

7. DISPOSICIONS RELATIVES AL LLIURAMENT DELS PREMIS

7.1.La valoració de la categoria a la millor comparsa escolar i la categoria individual 
infantil tindrà lloc al Parc Maragall el dissabte 18 de febrer a partir de les 11 h. La 
valoració de la resta de categories  serà el mateix dia al Parc Maragall a partir de 
les 18.30 h.  

7.2.El veredicte de la categoria a millor comparsa escolar i a la categoria de premi 
individual infantil, es farà públic el matí del dia 18 de febrer al Parc Maragall, 
mentre que el veredicte de la resta de categories es farà públic el dia 18 de febrer a 
la nit, a l’esplanada del Casal de Joves, que és el punt on finalitzarà la Rua de 
Carnestoltes.   

7.3.Anunciats els premis, aquests seran abonats mitjançant transferència bancària. Les 
persones premiades hauran de facilitar a l’Ajuntament les seves dades bancàries 
mitjançant formulari normalitzat a l’efecte.  

7.4. En el cas que en una categoria hi hagi menors d’edat, s’entregarà el premi a la 
mare/el pare o el/la tutor/a que ha signat a la butlleta d’inscripció com a persona 
responsable.  

7.5.Els premis en vals de compra o de restauració seran entregats el mateix dia de 
l’anunci dels premis, dia 18 de febrer de 2023.
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