
      

Regidoria de Joventut, Festes i Tradicions 
Av. Blondel, 64. 25002 Lleida.  

Tel. 973 700 394  
festes@paeria.cat 

CONCURS 
 

Com cada any, des de la Regidoria de Joventut, Festes i Tradicions es convoca un concurs 

entre els participants de la Rua de Carnaval, amb la intenció de premiar els tres millors grups 

– carrosses o comparses -inscrits a la Rua. 

 
Normativa : 
 

Les colles que vulguin participar al concurs hauran d’estar correctament inscrites a la Rua i 

enviar obligatòriament, una fotografia de la seva carrossa i o comparsa abans del dilluns dia 

20 de febrer a les 12 h a l'adreça de correu: festes@paeria.cat. 

 

La fotografia identificativa de la carrossa o comparsa, ha de ser feta durant la rua del Carnaval. 

No s’admetran fotografies retocades, editades i/o manipulades. 

 

Les fotografies recollides s'enviaran, el mateix dilluns 20 de febrer, a totes les comparses i 

carrosses els participants per tal de poder emetre les votacions. 

 

El vot s’haurà de trametre al correu electrònic festes@paeria.cat abans del dimecres dia 22 

febrer a les 13h. 

 

En aquest correu de votació s’haurà d’identificar clarament la comparsa o la colla que emet el 

vot, així com les comparses o colles a les quals es vota.  

 

Cada grup o colla participant al concurs podrà votar fins a tres opcions, atorgant 3 punts al 

primer classificat, 2 al segon i 1 al tercer. 

 

Des de la Regidoria de Joventut, Festes i Tradicions, s’exercirà el vot de qualitat i es decidirà 

en cas d’empat. 

 

No està permès votar-se a un mateix. 

 

El veredicte es donarà a conèixer durant l’Enterro de la Sardina, dimecres 22 de febrer.  

 

Des de la Regidoria de Joventut, Festes i Tradicions es convocarà els guanyadors per recollir el 

premi. 

 
Els premis tindran la següent dotació: 

o 1r classificat: 650 € 

o 2n classificat: 450 € 

o 3r classificat: 250 € 

 

* Sobre aquest import s’efectuaran les deduccions que legalment o reglamentàriament 

pertoqui. 


