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BASES CARNAVAL ALCOVER 2021 

El Carnaval d’Alcover 2021 no se celebrarà en el format habitual dels últims anys amb la 

tradicional rua pels carrers del poble i el sopar i el ball com a fi de festa.  

Tenint en compte l’actual crisi sanitària arran de la pandèmia de la Covid-19, des de la Comissió 

de Carnaval i la regidoria de Joventut s’ha acordat establir un format virtual per aquest 

esdeveniment on es garanteixi la seguretat dels alcoverencs i alcoverenques i a al vegada es 

mantingui present l’esperit del Carnaval. 

Bases per a la participació: 

1. Tothom que vulgui optar a premi tindrà l’obligació d’estar inscrit abans del dia 13 de 

febrer a les 18:00 h.  

2. A més de la inscripció, el participant o participants hauran de presentar dues fotografies 

amb la disfressa en format horitzontal i de cos sencer a través del correu electrònic 

pijalcover@alcover.cat abans del dia 13 de febrer a les 18:00h (es confirmarà la recepció 

de les fotografies). 

3. Les inscripcions es podran fer mitjançant la pàgina web municipal (www.alcover.cat)  i 

al Punt d’Informació Juvenil (PIJ) de 10:00h a 13:00h i de 17:00h a 19:00h (excepte els 

dimecres a la tarda). 

4. Tots els participants rebran un obsequi. 

5. Totes les persones que vulguin participar han de complir els següents requisits: 

5.1 Estar empadronat/da a Alcover. 

5.2 Les disfresses podran ser individuals o de nuclis familiars de convivència.  En cap 

cas s’acceptaran grups que no siguin nuclis de convivència. 

5.3 S’haurà d’acceptar la cessió dels drets d’imatge al moment de fer la inscripció per 

tal de poder penjar les disfresses als canals de comunicació oficials de 

l’Ajuntament d’Alcover.  

5.4 Les disfresses han de respectar valors com la llibertat, la igualtat i la tolerància.  

*L’incompliment d’algun d’aquests requisits serà motiu d’exclusió del concurs de disfresses.  

   

Premis: 

1. Els premis es repartiran en una única categoria.   

2. Es comptarà amb un total de 12 premis, que en aquesta edició seran vals* 

bescanviables als establiments locals associats a la campanya de carnaval, aquests 

estaran distribuïts de la següent manera:  

• Millor disfressa infantil 40€ 

• Millor disfressa sènior 40€ 

• Millor disfressa feta a mà 40€ 

• Més original individual 40€ 

• Més original col·lectiva 40€ 

• Millor maquillatge 40€ 
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• Més satírica 40€ 

• Millor attrezzo 40€ 

• Millor fotografia 40€ 

• Més ecològica 40€ 

• Més atrevida 40€ 

• Més familiar 40€ 

*Els vals es recolliran a l’Ajuntament amb el termini d’un mes.  

3. El jurat dels premis serà la Comissió de Carnaval, aquesta serà l’encarregada de fer 

arribar el veredicte a l’organització. Aquest veredicte es farà públic als canals de 

comunicació de l’Ajuntament d’Alcover el diumenge 14 de febrer de 2021.  

4. L’organització es reserva el dret a declarar deserta alguna categoria del concurs, així 

com a resoldre qualsevol imprevist. 

5. Per obtenir els premis cal estar inscrit prèviament i no incomplir cap punt d’aquestes 

bases.  

 

Règim sancionador 

L’incompliment d’aquestes normes de participació comportarà l’exclusió dels actes de carnaval, 

així com la pèrdua de qualsevol compensació i segons la gravetat se’ls podrà prohibició la 

participació en els actes de carnaval dels propers anys. 

 


