XXVI RUA D’ALGAIDA
I

FESTA D’EN CAMESTORTES
16.30 h. Sortida de la Rua acompanyada de la
Banda de Música d’Algaida. A Plaça, incorporació
de la comitiva d’en Camestortes i inici del quadrat
pels carrers de Sant Joan, Migdia, de l’Amargura,
de la Unió, de la Roca i de s’Aigua.
17.30 h. Arribada de la Rua a sa Plaça. Exhibició
de les comparses damunt el cadafal i lliurament
de premis del concurs de comparses i carrosses de
la XXVI Rua d’Algaida.
Just a continuació, representació del judici,
condemna i execució d’en Camestortes.

PROGRAMA D’ACTES
Algaida
Dijous, 12 de febrer
dijous llarder

16.00 h. Col·locació d’en Camestortes a la bal-

conada de s’Acadèmia a càrrec dels grup de joves
que s’encarreguen de la representació. Organitzat per Algaida Jove amb la col·laboració de l’AMPA del col·legi Pare B. Pou d’Algaida.

Divendres, 13 de febrer
21.00 h. Concert de Donallop. Presentació del

seu nou disc #Milestone, un treball dins un estil purament acústic i amb noves sonoritats, amb el qual
es transmet tota la passió i emoció de Joana Pol i
Pere Bestard. Preu de l’entrada: 5,00 euros. Amb la
col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori
del casal Pere Capellà.

Seguidament, sortida de la comitiva fúnebre
formada per la Banda de Música d’Algaida, pels
familiars d’en Camestortes i tota la gent que es
vulgui afegir al dol. Des de Plaça, anirà pel carrer
del Bisbe, per la placeta de l’església i pel carrer del
Rei fins a la Casa de la Vila d’Algaida.

21.30 h Gran Sopar i Ball organitzat per el CE Al-

gaida al restaurant S’Espiga. Places limitades. Venda de tiquets al bar del camp de futbol es Porrassar
fins dilluns dia 8 de febrer. Podeu fer reserves als
telèfons 680 611 532, 606 414 281 i 659 538 867.
Preu: Adults: 22.00 €; Infants: 12,00 €. Els infants
tendran un menú infantil.

Pina

Diumenge, 15 de febrer
rua

16.00 h. Gran rueta i festa a plaça. Amb música

i berenar per a tothom que vengui disfressat! Si fa
mal temps, l’activitat es traslladarà a Can Lluís. Organitzada per l’Associació Merdufais de Pina amb
la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida.

Dissabte, 14 de febrer

rua i festa d’en camestortes
16.00 h. Concentració de les comparses i carros-

ses al carrer Pare B. Pou.

Cartell elaborat amb la col·laboració
dels alumnes d’Infantil
del CEIP Pare B. Pou d’Algaida

CO N CU R S D E CO M PA R S E S
Bases per participar-hi
Amb motiu de la celebració de la XXVI Rua d’Algaida,
dissabte dia 14 de febrer de 2015 a les 16.30 hores,
l’Ajuntament d’Algaida organitza el concurs de
comparses que es regirà amb les següents bases:
1. S’entendrà que un grup de disfressats formen
una comparsa quan aquest tengui un mínim de cinc
components.
2. Totes les comparses que duguin una carrossa
relacionada amb el tema de la disfressa, tendran un
premi complementari.
3. Per poder participar al concurs, tant les carrosses
com les comparses han de fer el recorregut complet
de la Rua. Si no completen tot el trajecte, quedaran
desqualificades.
4. En acabar el recorregut de la Rua, les carrosses
s’han d’estacionar al carrer Pare B. Pou.
5. A les categories on hi participin menors d’edat, un
adult s’ha de fer responsable en tots els casos de la
seguretat i de l’assistència dels participants.

PREMIS
6. Premis de participació: Cada comparsa i cada
carrossa, pel fet de participar, tendrà un premi en
efectiu de 30,00 €. Les comparses que superin el
nombre mínim de components (5), veuran augmentat
el seu premi.
7. Premis especials:
7.1. Categoria de comparses:
1r premi dotat amb 200,00 €
2n premi dotat amb 100,00 €
3r premi dotat amb 75,00 €
7.2. Categoria de carrosses:
1r premi dotat amb 200,00 €
2n premi dotat amb 100,00 €
3r premi dotat amb 75,00 €
7.3. Categoria especial de comparses Junior, per a
infants i joves fins a 15 anys. Tots els components
sense excepció hauran d’estar dins d’aquesta franja
d’edat.

1r premi dotat amb 100,00 €
2n premi dotat amb 75,00 €
3r premi dotat amb 50,00 €
7.4. Categoria especial de comparses Jove per a
joves d’entre 16 i 25 anys. Tots els components sense
excepció hauran d’estar dins d’aquesta franja d’edat.
1r premi dotat amb 100,00 €
2n premi dotat amb 75,00 €
3r premi dotat amb 50,00 €
8. El jurat tendrà la facultat, sí així ho considera, de
deixar desert els premis especials.

INSCRIPCIÓ
9. En el moment d’efectuar la inscripció s’ha de
detallar:
•
•
•
•
•
•

El nom de la comparsa
El número exacte de components
Si la comparsa anirà acompanyada d’una carrossa
Nom, número de telèfon i correu electrònic d’un
dels components de la comparsa
Si la comparsa o la carrossa duran música
En quina categoria participen: General, Junior o
Juvenil. En el cas de participar en les categories
Junior i Juvenil, s’ha d’assenyalar la data de
naixement de tots els components. Així mateix,
s’ha d’especificar el nom, núm. de DNI i telèfon
de contacte de l’adult responsable del menors
d’edat.

10. El termini per inscriure les comparses i carrosses
finalitzarà dijous dia 12 de febrer a les 13.00 h
Us podeu inscriure en horari d’atenció al públic a les
Oficines municipals de la Casa de la Vila. Tel: 971 12 50
76 o a la Biblioteca Municipal. Tel: 971 66 56 39.

INFORMACIÓ IMPORTANT
Divendres, dia 13 de febrer a les 19.00 hores tendrà
lloc una reunió informativa a l’Auditori del casal Pere
Capellà amb un representant de cada comparsa
on s’informarà del desenvolupament de la Rua i es
repartirà una bossa amb material de la festa per a la
Rua. És imprescindible l’assistència d’un representant
de cada comparsa.

