
PROGRAMA 
D’ACTES

Dijous, 23 de febrer. 
Dijous Llarder

14.30 hores. Sortida de la Rueta des 
del col·legi Pare B. Pou amb tots 
els nins i nines disfressats i amb en 
Camestortes per fer el quadrat.

En arribar a sa Plaça, Acte de col·
locació den Camestortes en el 
balcó amb la participació dels nins 
i nines del col·legi Pare B. Pou.

Dissabte, 25 de febrer. 
Rua i Festa d’en Camestortes

16.30 hores. Concentració de les 
comparses i carrosses al carrer 
Pare B. Pou.

17.00 hores. Sortida de la Rua cap 
a sa Plaça acompanyada de la 
Banda de Música d’Algaida. In-
corporació d’en Camestortes. A 
continuació les carrosses i la gent 
disfressada faran el quadrat. El 
recorregut serà el següent: Sant 
Joan, Migdia, Amargura, Unió, 
Roca, Aigua i Sa Plaça. 

18.00 hores. Arribada de la Rua a sa 
Plaça.  Exhibició de les compar·
ses damunt el cadafal i lliurament 
de premis del concurs de com-
parses i carrosses de la XVII Rua 
d’Algaida.

19.00 hores. Representació del ju·
dici, condemna i execució d’en Ca-
mestortes.

19.30 hores. Sortida de la comitiva 
fúnebre, dels familiars d’en Ca-
mestortes i la Banda de Música 
d’Algaida, que realitzarà un recor-
regut al voltant de Sa Plaça i que 
finalitzarà a sa Portassa. 

De les 20.00 a les 21.00 hores. A sa 
Portassa, servei de bar per a tot·
hom. Preus populars. Organitzat 
pel C. E. Algaida.

21.00 hores. Gran sopar de Carnaval 
organitzat pel C. E. Algaida. Places 
limitades. Venda de tiquets al Bar 
del camp de futbol Es Porrassar, a 
la perruqueria de ca na Maciana, al 
cafè  s’Acadèmia i a ca’n Rapinya.

23.00 hores. Gran Ball de Carnaval. 
Entrada lliure. Organitzat pel C. E. 
Algaida.

CONCURS DE
COMPARSES

Bases per participar

Amb motiu de la celebració de la XVII 
Rua d’Algaida, que es farà dissabte 
dia 25 de febrer de 2006 a les 17.00 
hores, l’Ajuntament d’Algaida organit-
za el concurs de comparses que es 
regirà amb les següents bases:

1. S’entendrà que un grup de disfres-
sats 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.

PREMIS
3. Premis de participació:

3.1. Cada comparsa pel fet de parti-
cipar, tendrà un premi en efectiu 
de 40 €.

3.2. Les comparses que superin el 
nombre mínim de components, 
veuran augmentat el seu premi.

3.2. Cada carrossa, pel fet de parti-
cipar, tendrà un premi en efectiu 
de 40 €. 

4. S’atorgaran els següents premis en 
les següents categories
4.1.  Categoria de comparses:

1r premi dotat amb 200 €
2n premi dotat amb 100 €
3r premi dotat amb 60 €

4.2. Categoria de carrosses:
1r premi dotat amb 200 €
2n premi dotat amb 100 €
3r premi dotat amb 60 €

4.3. Amb la finalitat de fomentar la 
participació dels joves entre 8 
i 15 anys, s’estableix una cate-
goria especial junior. Els com-
ponents hauran d’estar, tots, en 
aquesta franja d’edat.
1r premi dotat amb 100 €
2n premi dotat amb 150 €

5. S’atorgarà un premi especial de 
100 € a la comparsa més anima-
da (amb música, amb show, amb 
interacció amb el públic, etc.). A 
l’hora de formalitzar la inscripció 
heu d’assenyalar si la comparsa o 
la carrossa durà música.

6. El Jurat tendrà la facultat de, si així 
ho considera, deixar desert els pre-
mis especials.

INSCRIPCIÓ
7. En el moment d’efectuar la inscrip-

ció s’ha de detallar :
•	 El nom de la comparsa.
•	 El número exacte de compo-

nents.
•	 Si la comparsa anirà acompa-

nyada d’una carrossa.
•	 Nom i número de telèfon d’un 

dels components de la compar-
sa. 

•	 Si la comparsa o la carrossa du-
ran música.

•	 Si participen a la categoria ge-
neral o a la categoria junior. En 
el cas de participar en la cate-
goria junior, s’ha d’assenyalar la 
data de naixement de tots els 
components. 

TERMINI I LLOCS D’INSCRIPCIÓ
8. El termini per inscriure les compar-

ses i carrosses finalitzarà divendres 
dia 24 de febrer a les 13.00 hores.

Us podeu inscriure en horari d’atenció 
al públic:
•	 A  les Oficines municipals de la 

Casa de la Vila.
Tel.: 971 12 50 76

•	  A la Biblioteca Municipal-Punt 
d’Informació Juvenil.
Tel: 971 66 56 39

Ajuntament d’Algaida amb la col·laboració 
del Col·legi Pare B. Pou, la Comissió Or-
ganitzadora de la Festa d’en Camestor-
tes i el Club Esportiu Algaida.


