


DISSABTE, 22 DE FEBRER
18.00 h  RUA DE COMPARSES. Concentració de totes les comparses, disfresses i 
animació a la plaça de la Sardana, i rua fins a la plaça del Mercadal, encapçalats per 
la Reina i el Rei Carnestoltes i amb el ritme dels grups de percussió Diables Bèsties 
Feréstegues i Bandelpal.

18.45 h Inici del CONCURS DE COMPARSES a la plaça del Mercadal.
Les comparses inscrites prèviament, participaran en directe del concurs més talentós 
de tots els carnestoltes haguts i per haver-hi.
Es podran veure en directe les coreografies i representacions de les comparses 
participants, acompanyats de música, llum i animació en directe. El concurs serà 
amenitzat per l’actor Joan Valentí i pel dj Oriol Garcia.
Tots els assistents podran degustar ”l’Aigua de Congre” a 1 €. 

21.00 h Lliurament dels premis del concurs comparses.

PREMIS DE CONCURS DE COMPARSES
1r premi 500 €
2n premi 300 €
3r premi 200 €
4t premi  100 €
5è premi 75 €
6è premi 50 €

•Podeu consultar les bases del concurs de comparses a la web balaguer.cat.
•Les inscripcions al concurs cal realitzar-les a la web balaguer.cat, per telèfon al 973 451 
555 o presencialment al casal Lapallavacara abans del dia 17 de febrer.

23.30 h BALL DE DISFRESSES. Concert amb els grups de versions HAO BAND  i 
TAPEO SOUND SYSTEM i els dj’s Edubsound i Alberto Sans, al pavelló Molí de 
l’Esquerrà.



Durant la nit se celebrarà el concurs de disfresses en les modalitats individual o parella. 

Premis modalitat individual Premis modalitat parella
1r premi 100 €   1r premi 200 €
2n premi   75 €   2n premi 150 €
3r premi   50 €   3r premi   75 €

Per tal de participar en el concurs caldrà inscriure’s a la web i confirmar l’arribada a la 
zona corresponent del pavelló, on es donarà un número de participant. La inscripció 
serà de les 00.00 h a les 01.30 h.

DIUMENGE, 23 DE FEBRER
11.00 h GRAN RUA INFANTIL. Concentració de carrosses, vehicles amb remolcs i 
comparses infantils al carrer Noguera Pallaresa.

11.30 h Inici de la rua acompanyats pels grups de batucada Bandelpal, Patakada i 
Sambalá recorrent tot el passeig de l’Estació fins a arribar a la plaça del Mercadal. 
Animarà també la rua La Guineueta Bultrina i la Reina i el Rei Carnestoltes.

12.15 h DISCO PINKY INFANTIL a la plaça del Mercadal.
Durant l’espectacle de la plaça hi haurà un photocall amb la Bultrina on tots els nens i 
nenes que ho desitgin podran fer-se una foto de record.

13.00 h  Lliurament dels premis del concurs de carrosses, vehicles amb remolc i 
comparses en modalitat infantil.
Subvencions carrosses 
Carrossa sense equip de so   100 € 
Carrossa amb equip de so mínim de 200 w 200 €   

Subvencions vehicles amb remolc 
Sense equip de música    50 € 
Amb equip de música mínim de 200 w 100 €   



Premis concurs carrosses  Premis concurs vehicles amb remolc
1r premi 300 €    1r premi 150 €
2n premi 200 €    2n premi   75 €
3r premi 100 €    3r premi   50 €

Premis concurs comparses 
1r premi 200 €
2n premi 150 €
3r premi 100 €
4t premi 75 €
5è premi 50 €
Accèssit 1 pernil
Accèssit 1 pernil

• Podeu consultar les bases del concursos de carrosses, vehicles amb remolcs i comparses a la 
web balaguer.cat.
• En tots els premis s’aplicarà la retenció vigent de l’IRPF, en aplicació del Art. 95.1 del Reial 
Decret 439/2007, de 30 de març i art. 75.1 del Reglament de l’IRPF.

Les inscripcions al concurs de carrosses i compares cal realitzar-les a la web balaguer.cat, per 
telèfon al 973 451 555 o presencialment al casal Lapallavacara abans del dia 17 de febrer.

13.00 h  Elaboració i degustació gratuïta d’un tast d’olla amb congre, plat típic del final 
del Carnestoltes a les nostres terres a càrrec de l’assessor gastronòmic balaguerí Josep 
Maria Morell i l’associació Dona Rural.

Recomanem llençar serpentines, confetis i altres materials no perillosos.

Està totalment prohibit utilitzar petards durant les rues, els actes al pavelló  i l’espectacle de la plaça de 
diumenge, pel perill que representa segons l’art. 21 apartat 10, de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon 
Govern.
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