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No seria ridícul afirmar com n’estem d’anquilosats, desacostumats de la gresca – en condicions, 
sense restriccions- tal i com la practicàvem abans de la pandèmia; però confirmat el seu caràcter 
endèmic – que persistirà i formarà part de la nostra realitat biològica – sembla que emergeix llum 
del final d’aquest túnel que hem transitat en el desconcert absolut (o els fars d’un tren que s’acosta 
de cara).

 La Comissió no n’ha estat exempta d’aquest trastocament; especialment si tenim en comp-
te que el nostre deure consisteix en celebrar i congregar la gent. Estem dolguts, però sentim que 
anem aixecant cap; en ocasions passades s’ha topat amb l’adversitat  – inclús amb la nostra tem-
poral dissolució – i l’hem superada. Amb aquest petit tastet procurem compartir amb vosaltres el 
neguit i l’expectativa; perquè ja arriba, pràcticament se sent aquí. Recordem d’on venim, el recorre-
gut heretat. 

 La Roda ja en sabem que no pot aturar-se; presos de les seves inèrcies, reclamem una 
reconnexió amb la tradició, aquella constant més enllà de les convulsions del nostre temps en que 
podem retrobar-nos, resignificar la quotidianitat; aturar-nos. Disfressar-nos, que les tardes retor-
nin als infants; menjar a la plaça plegats, desfilar i ballar grans i petits; que el poble sencer vibri 
sota la supervisió del Carnestoltes. Reprendre la sàtira política de la Penjada, l’entranyable humor 
del Judici als Contrabandistes, la repassada de l’any amb la nostra Ossa, la irreverent i espectacular 
Operació, la sardinada i l’Enterro; el foc que extingeix però purifica; que permet renéixer.

 Us convidem afectuosament a recordar i gaudir del nostre estimat Carnaval, 
            perquè és i serà immortal!

    Cordialment, la Comissió de Festes, 2022



6 7



9

ACTUALITAT
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DESTAPEN UNA XARXA DE CONTRABAND 
DE FALSOS PASSAPORTS COVID
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“La festa del poble pel poble!”
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OLD SCHOOL
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ENTRETENIMENT

 
 

BASES DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS DESFILADA DE 
CARROSSES, COMPARSES I DISFRESSES D'ADULTS I 

INFANTILS DEL CARNAVAL D'ENCAMP 2022 
 

1. Els organitzadors oficials i totes les entitats o associacions que rebin qualsevol 
subvenció del Comú d'Encamp no podran accedir als premis del concurs. 

 
2. Les inscripcions pel concurs de carrosses, de comparses i de disfresses 
d’adults/família s’hauran de fer mitjançant un correu electrònic a la Comissió de Festes a 
cdfencamp@gmail.com abans de dissabte 26 de febrer a les 14 h.  
 
3. Les inscripcions pel concurs de disfresses infantil (fins a 12 anys) es farà el mateix 
diumenge 27 de febrer a la Sala de Congressos del Complex d’Encamp. 

 
4. El jurat estarà situat en un lloc cèntric del recorregut i tindrà en compte els següents 
criteris a l'hora de donar el seu veredicte: 
 
A: Originalitat 
B: Valor artístic 
C: Animació  
D: Vistositat 

 
5. Els premis dels concursos del dia 26 de febrer s'atorgaran de la següent manera, 
premi en metàl·lic i una experiència descrita en el quadre:  

 
Categoria  
Carrosses 

Experiències 

1r premi 600,00 € Una experiència de sopar gastronòmic en alçada a Grau 
Roig amb pujada amb retrac per un import de 250,00 €  

2n premi 450,00 € Una experiència de sopar gastronòmic en alçada a Grau 
Roig amb pujada amb retrac per un import de 200,00 €  

3r premi 350,00 € Una experiència de sopar gastronòmic en alçada a Grau 
Roig amb pujada amb retrac per un import de 150,00 €  

4t premi 250,00 € Una experiència de sopar gastronòmic en alçada a Grau 
Roig amb pujada amb retrac per un import de 100,00 €  

5è premi 150,00 € Una experiència d'activitats a la neu: bateig d'esquí de fons, 
construcció ́ d'iglús, tir amb arc, rutes senyalitzades amb 
raquetes, moto de neu o múixing per un import de 100,00 € 

 
Categoria  
Comparses 

 
Experiències 

1r premi 450,00 € Una experiència de sopar gastronòmic en alçada a Grau 
Roig amb pujada amb retrac per un import de 250,00 €  

2n premi 300,00 € Una experiència de sopar gastronòmic en alçada a Grau 
Roig amb pujada amb retrac per un import de 200,00 €  

3r premi 200,00 € Una experiència de sopar gastronòmic en alçada a Grau 
Roig amb pujada amb retrac per un import de 150,00 €  

4t premi 100,00 € Una experiència de sopar gastronòmic en alçada a Grau 
Roig amb pujada amb retrac per un import de 100,00 €  

 

                                               

         

                                                              

 
Nom i cognom: 

………………………………………….. 

Tel.: 

………………………………………….. 

Correu electrònic: 

………………………………………….. 

T’AGRADARIA PARTICIPAR EN UN SORTEIG    
ESPECTACULAR ??? 

 
Emplena aquesta butlleta, entrega-la a l’oficina                  

de Turisme i opta a 3 premis valorats fins a 150€ 

 

Vine a l’Operació de Sa Majestat el Carnestoltes i potser 
tindràs sort, intentarem no fer TONGO…!! 

 
Comuniquem a tots els participants que si no estan presents en el moment del 
sorteig no podran recollir el seu premi i procedirem a treure una altra butlleta. 



 
 

9. El lliurament de premis als guanyadors es farà el mateix dissabte, 26 de febrer, a 
continuació de la desfilada de les carrosses, comparses i després del concurs de disfresses 
d’Adults/Família, que tindrà lloc a la plaça dels Arínsols.  
10. Els premis del concurs de disfresses infantil s’atorgaran diumenge, 27 de febrer, 
després del concurs infantil. Podrà ser a la plaça dels Arínsols o bé a la Sala de Festes en 
funció del lloc on es desenvolupi el concurs. S'indicarà en el programa.  

 
11. El jurat té dret a declarar qualsevol dels premis desert. 

 
12. Passats 30 dies, de la celebració del concurs, no es podrà reclamar cap premi. 

 
13. Per a qualsevol aclariment, poseu-vos en contacte amb la Comissió de Festes 
d'Encamp mitjançant un correu electrònic a cdfencamp@gmail.com. 

 
14. La participació al concurs implica l'autorització al Comú d’Encamp, d’acord amb 
la Llei 30/2014, del 27 de novembre, qualificada de protecció civil als drets a la intimitat, 
a l’honor i a la pròpia imatge, de la captació de les imatges fotogràfiques i els 
enregistraments audiovisuals de tots els participants al concurs, i a què aquestes imatges 
siguin reproduïdes o difoses en qualsevol mitjà de comunicació comunal i nacional.  
 
15. La participació al concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases. Una comissió 
organitzadora resoldrà aquells temes no previstos i el seu veredicte serà inapel·lable. 
Tanmateix la comissió organitzadora es reserva el dret d'introduir aquells canvis o 
modificacions que calguin, sempre que cregui que han d'aportar una general millora. 
 
16. Els participants hauran de fer-se càrrec dels residus i material emprat per la 
confecció de les carrosses, disfresses, etc..., sota penalització de no optar a cap premi si 
no ho fan. 
 
17. Les mesures de prevenció i seguretat relacionades amb la Sars CoV-2 seran les 
aprovades per les autoritats sanitàries del Govern d’Andorra en el moment del 
desenvolupament dels actes.  
 

 

 
 

5è premi 100,00 € Una experiència d'activitats a la neu: bateig d'esquí de fons, 
construcció ́ d'iglús, tir amb arc, rutes senyalitzades amb 
raquetes, moto de neu o múixing per un import de 100,00 € 

Categoria 
Adults/família  Experiències 
1r premi 100,00 € 1 nit al Domo Lodge  

2n premi 100,00 € 1 nit a la Cabana Piolet 

3r premi 100,00 € 1 nit al Niu del Pla de les Pedres 

4t premi 100,00 € 1 nit al Niu del Pla de les Pedres 

5è premi 100,00 € Una experiència d'activitats a la neu: bateig d'esquí de fons, 
construcció ́ d'iglús, tir amb arc, rutes senyalitzades amb 
raquetes, moto de neu o múixing per un import de 100,00 € 

6. Els premis dels concurs del dia 27 de febrer s'atorgarà de la següent manera:  
 

 
Categoria  
Infantil 

Experiències 

1r premi 1 nit al Domo Lodge + múixing 

2n premi 1 nit a la Cabana Piolet + motos de neu 

3r premi 1 nit al Niu Pla de les Pedres + excursió raquetes 

4t premi Una experiència d'activitats a la neu: bateig d'esquí de fons, 
construcció ́ d'iglús, tir amb arc, rutes senyalitzades amb 
raquetes, moto de neu o múixing per un import de 100,00 € 

5è premi Una experiència d'activitats a la neu: bateig d'esquí de fons, 
construcció ́ d'iglús, tir amb arc, rutes senyalitzades amb 
raquetes, moto de neu o múixing per un import de 100,00 € 

 
7. Els 3 primers de cada categoria també obtindran un trofeu. 
 
8. Les experiències de les categories infantils i adults que inclouen una nit 
d'allotjament consisteixen en:  
 

 Domo Lodge . Un allotjament diferent, situat al centre de Grandvalira, a la zona de Coma 
III al sector de Grau Roig, a 2.350m d'altitud, envoltat de natura enmig d’un paisatge idíl·lic 
on poder veure els minuts passar sense cap pressa. Dormir sota els estels, veient com cau la 
nit als Pirineus i obrir els ulls amb els primers raig de llum del sol, enmig del paradís. Capacitat 
màxima 6 persones.  

 Cabana Piolet. Una experiència única situada a 2.150 metres al sector de Grau Roig, entre 
el circ de Pessons i Colells, als peus del Pic de Montmalús. Una construcció de fusta que 
simula una casa sobre un arbre, amb totes les comoditats. A la nit el bosc et xiuxiueja tots 
els secrets de la zona. La cabana Piolet té una capacitat màxima per a 4 persones. Un lloc 
per somiar! 

 Niu Pla de les Pedres - Una petita borda de fusta amb molt d'encant situada al Pla 
dels Pedres. S'hi accedeix esquiant o amb raquetes de neu. Una experiència que permet 
re-connectar amb els sentits i carregar-se energia enmig d'un entorn privilegiat. Capacitat 
màxima  per a 4 persones.  
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Horitzontal

2. Els nascuts el 2002 segueixen sense saber el 
que és (i els de 2003 tampoc).
5. Transport de moda a tot el pais (i a tot el món).
9. El que li va faltar al Roser d’Ordino l’any passat 
per evitar contagis de COVID-19.
11. No podràs entrar a la disco mòbil (ni enlloc) 
si no les tens.
14. Els mots encreuats substitueixen aquesta sec-
ció que antigament hi havia al diari de Carnaval.
17. Molts mesos d’obres i sembla que no van 
quedar ben fixos.
18. Ja no és l’edifici més alt d’Andorra.
19. Forma de govern que adoptarà Andorra si al-
gun dia Conxita Marsol arriba a ser Cap de Go-
vern.

Vertical

1. Zona d’esbarjo que no existeix a Encamp.
3. Escriu els discursos que diu Pere López al Con-
sell General.
4. El Painhas mai se la perd.
6. Última actuació del Carnaval d’Encamp.
7. Dret que no tenen les dones del nostre pais 
perquè preferim quedar-nos a l’edat mitjana i 
mantenir el Co-Principat.
8. Instal·lació esportiva obsoleta que després de 
dècades el Comú s’ha enrecordat de renovar.
10. Departament del Comú d’Encamp en perill 
d’extinció.
12. Ni som ibèrics ni som americans, però en vam 
ser amfitrions.
13. Infermer que Es-pot considerar Conseller.
15. Espectacular canvi de nom de Naturlandia.
16. Surt més a compte comprar-ne un d’aquests 
que aparcar a la capital.
20. Tradició encampadana que ni la pandèmia va 
poder aturar34 3534
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Troba les següents paraules a la sopa de lletres:

1. CARNAVAL

2. CONFETTI

3. DALLAIRE

4. FREGONA

5. METGE

6. OSSA

7. CARNESTOLTES

8. CONTRABANDISTA

9. DISFRESSA

10. JUTGE

11. OPERACIÓ

12. PENJADA

C F I U C O N F E T T I I D

A J U T G E D S Y Y S K V D

R V O J Z D I S F R E S S A

N N Q P P F R E G O N A H L

E B I H E E V R S H V D E L

S H B H V R N W Z F D C E A

T U H J H C A J R T N V T I

O H B H M A O C A M Y F B R

L J B T E R S Y I D Q W J E

T S B G T N S Y V O A D X H

E R D Y G A A Y Q I W Q U M

S V D G E V P S N Y D S B E

C O N T R A B A N D I S T A

G H G V D L P M E N G P Q T
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ORGANITZA:                   COl.LABORA:


