
 
 

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, 

construcció́ 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 €  

mailto:cdfencamp@gmail.com


 
 

5è premi 100,00 € Una experiència d'activitats a la neu: bateig d'esquí de fons, 

construcció́ 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, 

construcció́ 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, 

construcció́ 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, 

construcció́ 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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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.  
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