
 
Dijous Gras (11/02/2010)  

 
CONCURS DE TRUITES :: Premis a les truites més esbojarrades! 
 
Els participants han de portar: Estris de cuina, estris de presentació, si pot ser un fogó i els 
ingredients “secrets” . Bases al lloc web de l’ajuntament. 
20h - Espai Jove l’Escorxador 
 
BASES 
Inscripcions a l'Espai Jove l'Escorxador i Can Cort ès. 
(Si el mateix dia hi ha places al concurs també es podrà inscriure fins mitja 
hora abans d'iniciar el concurs). 

 
- Places limitades per ordre d'inscripció. 
- A partir de 14 anys. 
- Només una truita per concursant. 
- La truita s'ha de fer durant el concurs i serà d'un màxim 
4 ous. 
- El tems màxim de preparació 30 minuts. 
- El jurat estarà format per 4 persones i presidit pel rei 
Carnestoltes. 

PREMIS 
El lliurament de premis es farà durant el ball de 
carnestoltes. 
 
- 1r premi: Espàtula d'or i una panera. 
- 2n premi: Espàtula de plata i una mini panera. 

 

 
Dissabte de Carnaval (13/02/2010)  
 
RUA DE CARNAVAL :: Premis a les millors comparses! 
16.30h - Masia de Can Cortès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES 
Inscripcions a Can Cortès. La data límit - 11 de fe brer. 
 
- Les comparses estaran formades per un mínim de 10 
persones. 
- L'organització establirà l'ordre de les comparses a la 
Rua. 
- Es valorarà música i coreografies. 
- Concertació d'inici de la Rua de Carnaval: Masia de Can 
Cortès a les 16.30h. 

PREMIS 
1r premi: 500€ 
2n premi: 400€ 
3r premi: 300€ 
4r premi: 200€ 
5é premi: 150€ 
 
Menció especial: Una carrossa per la rua de carnaval del 
2011 (només opten les comparses que no portin carrossa). 

 
A continuació: 
DECLARACIÓ DE LA REPÚBLICA DEL CARNAVAL a càrrec de l senyor CARNESTOLTES   
Lliurament dels premis a les comparses guanyadores i a continuació xocolatada per als 
participants de la Rua - Aparcament del Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor 
 
 
BALL DE DISFRESSES DE CARNAVAL :: Premis a les millors disfresses! 
23h - Sala Polivalent 
Entrada Gratuïta 
 
 
 
 

Més informació: 938.644.177 | cultura@palauplegamans.cat 


