
 

 

MODIFICACIÓ BASES REGULADORES DEL CONCURS DE 
DISFRESSES DE CARNESTOLTES 2021 

 
Amb motiu de les mesures i recomanacions sociosanitàries en relació a la 
situació provocada per la COVID-19 i en consideració de la impossibilitat de 
realitzar el concurs disfresses com era habitual i per l’aglomeració de persones 
tant a la rua com al concurs en si, la Regidoria de Cultura ha optat per fer un 
nou format del concurs de disfresses que passa a fer-se de manera 
virtual a través de vídeos. 
 
El concurs es farà íntegrament online, on tots els participants podran fer-ho 
des de la seguretat dels seus propis espais. Per tant, es podran mostrar les 
disfresses mitjançant vídeos que tindran la seva adequada difusió pels canals 
de comunicació de l’Ajuntament. 
 
La Regidoria de Cultura vol destacar que no es tracta d’un concurs de vídeos. 
Els vídeos seran únicament el mitjà per mostrar les disfresses, que seran 
l’objecte de valoració per part del jurat. 
 
Així doncs, l’habitual rua i concurs de carnestoltes, és substitut aquest any pel 
concurs de disfresses virtual a través de vídeos. Els vídeos guanyadors es 
mostraran a través dels canals de comunicació de l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar. 
 
 
1.- Participants i categories 
 
Hi haurà una única categoria. 
 
Podran participar totes les persones que vulguin, sempre que no s’incompleixi 
la normativa vigent sanitària que hi hagi en el moment de la inscripció. 
 
Es reserva el dret de deixar desert el concurs.  
 
 
 
 
 
 



 

 

2.- Jurat i puntuacions 
 
El jurat estarà format per 3 membres representats de la societat de Cabrera de 
Mar. 
 
Es puntuaran els participants tenint en compte: 

- Creativitat (25 punts) 

- Originalitat (25 punts) 

- Posada en escena (25 punts) 

- Caracterització (roba, maquillatge i perruqueria) (25 punts) 

La decisió del Jurat serà inapel·lable. 
 
 
3.- Premis 
 

S’establirà una classificació en funció de la puntuació del jurat. 
 

• Primer classificat: val de 300€ per gastar en establiments comercials 

del poble. 

• Segon classificat: val de 150€ per gastar en establiments comercials 

del poble. 

• Tercer classificat: val de 50€ per gastar en establiments comercials 

del poble. 

 
Els premiats hauran de contactar al telèfon 674.36.12.44 per tal de rebre els 
premis. 
 
 
4.- Inscripcions 
 
Totes aquelles persones que vulguin participar al concurs virtual, hauran 
d’omplir el full d’inscripció al concurs i de drets d’imatge i autorització de dades 
i presentar-lo al registre de l’Ajuntament o enviar-lo a info@cabrerademar.cat.  
El vídeo s’haurà d’enviar per WhatsApp al 674.36.12.44. 
 
El termini per presentar el vídeo i la fitxa d’inscripció s’amplia fins l’11 de febrer 
de 2021 a les 21.00h. 
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El full d’inscripció, estarà penjat al web de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, 
juntament amb aquestes bases.  
 
 
5.- Condicions del concurs 
 
Per tal que el jurat pugui realitzar la valoració de la disfressa, cada grup 
participant haurà d’adjuntar un vídeo en horitzontal, de com a màxim 30 
segons. 
 
El vídeo hauria de mostrar: 
 

- La totalitat del grup. 

- La disfressa detallada. 
- Aspectes de la disfressa que es vulgui destacar. 

S’admetran vídeos en format MP4 o AVI amb la millor qualitat possible. 
 
Els vídeos no podran ser alterats digitalment, tampoc s’admetran 
videomuntatges, ni marques. Únicament es permet unes mínimes correccions 
de color i lluminositat (ajustament d’exposició, contrast, balanç de blancs, 
enfocament moderat). En cas de dubte, el jurat pot sol·licitar l’arxiu  original 
per la seva comprovació. 
 
En el cas que participin persones menors de 18 anys, caldrà que signin 
l’autorització els seus pare/mare/tutors. El termini per inscriure’s serà des de 
l’aprovació d’aquestes bases fins l’11 de febrer de 2021. La valoració de les 
disfresses per part del jurat es farà un cop finalitzat el termini d’inscripció. 
 
 
6.- Acceptació de les bases per part dels participants 
 
Pel fet de prendre part del concurs s’entén que els participants accepten 
aquestes bases, així com la resolució del jurat. 
 
Tots els vídeos quedaran en poder de l’Ajuntament que podrà exercir la seva 
exhibició en els diferents mitjans de comunicació municipal amb caràcter 
cultural i no lucratiu. 
 



 

 

7.- Resolució de conflictes 
 
Per a la resolució de qualsevol divergència derivada del concurs, els 
participants hauran de dirigir-se a l’Ajuntament de Cabrera de Mar que tindrà 
la facultat de resoldre-la amb caràcter inapel·lable. 
 
La interpretació que es faci del que no està recollit en aquestes bases, així com 
la seva resolució, correspon exclusivament a l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
 
 
 


