A 17.00 hores. Sortida de la Rua

cap a

Plaça acompanyada de la Banda
de Música d'Algaida. Incorporació
sa

d'en Camestortes. A continuació les
i la gent

disfressada faran
quadrat. El recorregut serà el se¬
güent: Sant Joan, Migdia, Amargu¬
ra, Unió, Roca, Aigua i Sa Plaça.
carrosses

el

A 18.00 hores. Arribada de la Rua

XXI
i

Rua

d'Algaida

Festa den Camestortes
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a sa

Plaça. Exhibició de les comparses
damunt el cadafal i lliurament de
premis del
carrosses

concurs

de

de la xxi Rua

comparses

i

d'Algaida.

A 19.00 hores. Representació del ju¬
dici, condemna i execució d'en Ca¬
mestortes.

L· 19.30 hores. Sortida de la comitiva

PROGRAMA DAaES

fúnebre, dels familiars d'en Cames¬
tortes i la Banda

Dijous, 11 de Febrer
Dijous Harder
A 14.30 hores. Rueta del col·legi Pare
B. Pou. Al recinte

Camestortes

a

escolar, judici d'en

càrrec dels nins i ni¬

Seguidament, desfilada pels
de la Ribera, de la Roca, des
Sitjar fins a Plaça on es deixarà en
Camestortes exposat a la balco¬
nada de S'Acadèmia. Seguidament,
retorn al recinte escolar pels éárrers de s'Aigua i de la Ribera.

de Música

d'Algai¬
realitzarà un recorregut al
voltant de Sa Plaça i que finalitzarà
da,

a sa

que

Portassa.

h 21.30 hores. Gran sopar

bufet
el CE
Algaida i servit pel restaurant Es 4
de Carnaval

Vents. A

sa

organitzat

Portassa. Places limi¬

nes.

tades. Venda de

carrers

del CE Algaida,

al

tiquets A l'oft'cina
camp de futbol Es

Porrassar.

A 23.30 hores. Gran Ball de Carna¬
val. A

sa

Portassa. Entrada lliure.

Organitzat pel CE Algaida amb la
col·laboració de l'Ajuntament d'Al¬
gaida i del restaurant Es 4 Vents.

Dissabte, 13 de Febrer
Rua I Festa d'en Camestxjrtes
A 16.30 hores. Concentració de les
comparses i carrosses al carrer
Pare 8. Pou.

-

per

Ajuntament d'Aijgaida

el

2002

S'entendrà que un grup
una

comparsa quan

de la comparsa

7.

INSCRIPCIÓ
8. En el moment d'efeftuar la

de detallar
•

•

3.

Per poder participar al

concurs, tant

les

•

les comparses

han de fer el re¬
corregut complet de la Rua. Si no completen
tot el
trajefte, quedaran desqualificades.
carrosses com

4.

En acabar el recorregut de la Rua, les

ses

s'han d'efracionar al

carrer

tots, en

ElJurat tendrá la facultat, si així ho considera,
premis especials.

un

Totes les comparses que duguin una carrossa
relacionada amb el tema de la disfressa, ten¬
drán un premi complementari.

compo¬

de deixar desert els

mínim de cinc components.
2.

hauran d'efrar,

■

de disfressats for¬
aqueSl tengui

ambdós indosos), s'eítableix

aquefra franja d'edat.
rr
premi dotat amb r5o €
2n
premi dotat amb 100 €
3r premi dotat amb 75 €

cAmb motiu de la celebració de la cXcXJ 'd{ua

d'zAlgaida, dissabte diaij defebrerdeioio a
lesij.oo hores, ItA^untamentd'zAlgaida or¬
ganitza el concurs de comparses que es regirà
amb les següents bases:

i el 1995,

categoria especial junior. Els

nents

Bases per participar

men

100 €

6.3. Amb la finalitat de fomentar la participa¬
ció dels joves entre 8 i 15 anys (nascuts entre
una

1.

premi dotat amb

3r

CONCURS DE
COMPARSES

inscripció s'ha

:

El nom de la comparsa.
El número exaéle de components.
Si la comparsa anirà acompanyada

d'una

carrossa.
•

Nom, número de telèfon i

trònic d'un dels

correu

elec¬

components de la com¬

parsa.

carros¬

Si la comparsa o la carrossa duran música.
Si participen a la categoria general o a
la categoria junior. En el cas de participar

Pare B. Pou.

•

•

PREMIS
5.

en

Premis de participació:
5.1. Cada comparsa pel fet de participar,
tendra un premi en efeftiu de 50 €.
5.2. Les comparses que superin el nombre
mínim de components, veuran augmentat

el

seu

5.2.

premi.

Cada

tendrá
6.

un

carrossa,

premi

en

pel fet de participar,
efeftiu de 50 €.

S'atorgaran els següents premis

güents categories:
6.1.

6.2.

Categoria de comparses:
ir
premi dotat amb 250 e
2n
premi dotat amb 150 €
3r premi dotat amb 100 €
Categoria de carrosses:
ir
premi dotat amb 250 €
2n
premi dotat amb 150 €

en

les

se¬

la

categoria junior, s'ha d'assenyalar

la data de naixement de

tots

els compo¬

nents.

9.

El termini per inscriure les comparses i
finalitzarà dijous dia it de febrer

carrosses

ales 13.00

hores.

Us podeu inscriure en horari d'atenció al púbhc a les Oficines municipals de la Casa de la
Vila. Tel.: 97112 50 76 o a la Biblioteca Muni¬

cipal. Tel:

971

66 56 39.

INFORMACIÓ IMPORTANT
Divendres, dia

12

de febrer

a

les

19.00

hores,

tendrá lloc una reunió informativa a l'Audito¬
ri del casal Fera Capellà amb un representant
de cada comparsa on s'informarà del desen¬

volupament de la Rúa i es repartirà una bossa
amb material de fefta per a

prescindible l'assiftència d'un
cada comparsa.

la Rua. És im¬
representant de

