
XXII Rua d’Algaida i
Festa d’en Camestortes
PROGRAMA D’ACTES
Dijous, 3 de març. Dijous Llarder

•• 16.00 h. Rueta del col·legi Públic Pare B. 
Pou. Desfilada pels carrers Tanqueta, de 
la Roca, des Sitjar fins a la Plaça. Seguida-
ment, judici d’en Camestortes a càrrec 
dels nins i nines i col·locació a la balcona-
da de s’Acadèmia. Retorn al recinte esco-
lar pels carrers de s’Aigua i Tanqueta.

Dissabte, 5 de març.                            
Rua i Festa d’en Camestortes

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

•• 17.00 h. Sortida de la Rua cap a la Plaça 
acompanyada de la Banda de Música 
d’Algaida. Incorporació d’en Camestor-
tes. A continuació, les carrosses i la gent 

disfressada faran el quadrat. El recorregut 
serà el següent : Sant Joan, Migdia, Amar-
gura, Unió, Roca, Aigua i Sa Plaça.

•• 18.00 h. Arribada de la Rua a sa Plaça. 
Exhibició de les comparses damunt el ca-
dafal i lliurament de premis del concurs 
de comparses i carrosses de la XXII Rua 
d’Algaida.

•• 18.45 h. Representació del judici, con-
demna i execució d’en Camestortes.

•• 19.30 h. Sortida de la comitiva fúnebre, 
dels familiars d’en Camestortes i la Banda 
de Música d’Algaida, que realitzarà un re-
corregut al voltant de la Plaça i que finalit-
zarà a sa Portassa.

•• 21.30 h Gran Sopar-bufet de Carnaval or-
ganitzat per el CE Algaida i servit pel restau-
rant Es 4 Vents. A sa Portassa. Places limi-
tades. Venda de tiquets a l’oficina del CE 
Algaida i al camp de futbol Es Porrassar.

•• 23.30 h. Gran Ball de Carnaval. A sa Por-
tassa. Entrada lliure. Organitzada pel CE 
Algaida amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Algaida.

CONCURS DE 
COMPARSES

BASES

Amb motiu de la celebració de 
la XXII Rua d’Algaida, dis-
sabte dia 5 de març de 2011 a les 
17.00hores organitza el concurs 
de comparses que es regirà amb 
les següents bases:
1. S’entendrà que un grup de 
disfressats formen una com-
parsa quan aquest tengui un 
mínim de cinc components.

2. Totes les comparses que 
duguin una carrossa rela-
cionada 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 desquali-
ficades.

4. En acabar el recorregut de la 
Rua, les carrosses s’han d’esta-
cionar al carrer Pare B. Pou.

PREMIS

5. Premis de participació:

5.1. Cada comparsa pel fet de 
participar, tendrà un premi en 
efectiu de 40 €. Les comparses 
que superin el nombre mínim 
de components, veuran aug-
mentat el seu premi.

5.2. S’atorgaran els següents pre-
mis en les següents categories:
categoria de comparses:

1r premi dotat amb 200 €
2n premi dotat amb 150 €
3r premi dotat amb 100 €

categoria de carrosses:
1r premi dotat amb 200 €
2n premi dotat amb 150 €
3r premi dotat amb 100 €

6. Amb la finalitat de fomentar 
la participació dels joves entre 
8 i 15 anys  (nascuts entre 2003 
i 1996, ambdós inclosos) s’es-
tableix una categoria especial 
junior. Els components de la 
comparsa hauran d’estar, tots, 
en aquesta franja d’edat.

1r premi dotat amb 100 €
2n premi dotat amb 75 €
3r premi dotat amb 50 €

7. El jurat tendrà la facultat, sí 
així ho considera, de deixar de-
sert els premis especials.

INSCRIPCIÓ

8. En el moment d’efectuar la 
inscripció s’ha de detallar:

 El nom de la comparsa

 El número exacte de com-
ponents

 Si la comparsa anirà acom-
panyada d’una carrossa

 Nom, número de telèfon 
i correu electrònic d’un dels 
components de la comparsa

 Si la comparsa o la carros-
sa durant música

 Si participen a la categoria 
general o a la categoria juni-
or. En el cas de participar a la 
categoria junior, s’ha d’asse-
nyalar la data de naixement 
de tots els components

9. El termini per inscriure les 
comparses i carrosses finalit-
zarà dijous dia 3 de març a les 
13.00 h. 

Us podeu inscriure en horari 
d’atenció al públic a les Ofici-
nes municipals de la Casa de 
la Vila. Tel: 971 12 50 76 o a la 
Biblioteca Municipal. Tel: 971 
66 56 39

IMPORTANT

Divendres, dia 4 de març 
a les 19.00 hores tendrà 
lloc una reunió informa-
tiva a l’auditori del ca-
sal 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’assistèn-
cia d’un representant de 
cada comparsa.


