
 

2n concurs d’engalanar carrers 
2n concurs de racons embruixats 

 
 BASES DELS CONCURSOS 

 

1. PARTICIPANTS 
 
La participació en el concurs d’engalanar carrers està oberta a 
totes les vies del poble de Centelles. Es pot engalanar tot el 
carrer o bé només un tram i també s’hi poden inscriure més d'un 
carrer junts, sempre que la temàtica sigui la mateixa i estiguin 
connectats directament. Pel que fa als racons embruixats, s’hi 
podrà inscriure qualsevol grup de persones de Centelles sempre 
que no participin en un carrer i no estiguin inscrits al concurs 
d’engalanar carrers. 
 

2. TEMA 
 
La temàtica ha de ser adient al Cau de Bruixes. Aquest any la 
festa se centrarà sobre la Lluna, tot i que no cal que sigui 
exclusivament sobre aquesta temàtica. 
 

3. DURADA 
 
Els carrers hauran de romandre engalanats els dies 12 i 13 de 
febrer. 



 

4. JURAT 
 
Estarà format per persones del món artístic i de la Comissió del 
Cau de Bruixes. 
 

5. RESTRICCIONS 
 
Els carrers participants hauran de tenir en compte el següent: 

5.1. En els carres que sigui necessari, els guarniments s’hauran 
de muntar com a mínim a 4 metres d'alçada per tal de facilitar 
que hi puguin passar per sota vianants, vehicles o seguici festiu 
(gegants). 

5.2. Els materials amb els quals confeccionin els guarniments 
hauran de poder resistir les inclemències meteorològiques i no 
podran suposar cap perill per a vianants. 

5.3. Es valorarà positivament l'ús de material reciclat. 

5.4. Els racons embruixats s’acordaran amb la Regidoria de 
Cultura i Festes. Podeu contactar-hi a través del correu 
cntl.cultura@centelles.cat 

 

6. CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
Els criteris de valoració seran l'originalitat, la qualitat artística, el 
disseny i el reciclatge de materials. 
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7. VALORACIÓ DEL JURAT 
 

Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. El 
veredicte es farà públic el dia i l'hora prevista per al lliurament de 
premis, de la qual cosa s’avisarà amb antelació. 
 

8. INSCRIPCIONS 
 
8.1. Les inscripcions són gratuïtes i s’han de formalitzar 
mitjançant una butlleta que es pot trobar a la pàgina web de 
l’Ajuntament www.centelles.cat o es pot recollir al Registre de 
l’Ajuntament. 

8.2. Cada carrer o grup participant haurà de nomenar un/a 
representant, sigui una persona o una entitat/associació, que 
serà qui constarà en la inscripció i  rebrà els premis que li 
corresponguin. 

8.3. El període d’inscripció al concurs serà fins el 8 de febrer de 
2022 a les 12 del migdia. 

8.4. Durant el període d’inscripció s’ha de presentar el projecte, 
del qual l’organització farà una valoració. 

8.5. La butlleta d’inscripció es formalitzarà, personalment o 
telemàticament, a través del Registre general  de l’Ajuntament 
de Centelles. 

8.6. La participació en els concursos suposa acceptar-ne les 
bases. 

 

 



 

9. PREMIS 
 
Vals per gastar en comerços i establiments de Centelles 

9.1. Concurs d’engalanar carrers: 

9.1.1. 1r premi: val de 300 euros  

9.1.2. 2n premi: val de 100 euros  

9.1.3.  3r premi: val de 75 euros  

9.2. Concurs de racons embruixats: 

9.2.1. 1r premi: val de 200 euros  

9.2.2. 2n premi: val de 100 euros  

9.2.3. 3r premi: val de 75 euros  

 

Els premis caduquen el 31 d’agost de 2022. 

Si per alguna causa no us és possible aprofitar el premi 
s'entendrà que hi renuncieu i l’Ajuntament de Centelles no us 
haurà de compensar. 
 

10. INFORMACIÓ 
 
www.centelles.cat/caudebruixes 

 

http://www.centelles.cat/caudebruixes

