
Bases del concurs del carnaval de Santa Margarida 
i els Monjos 2021 a Instagram
Aquest 2021 no podem celebrar un carnaval habitual … No podem organitzar actes multi-
tudinaris, sortir de rua, ni omplir els carrers de música i confeti com tant ens agrada… 
Però, malgrat això, no volem perdre l’esperit i la il·lusió que cada any porta el Rei Carnes-
toltes al nostre municipi!

Per això, els set Grups de Carnaval de Santa Margarida i els Monjos (l’Esplai Carnavalístic, 
Xelolo’s, Tattoo Monjos, Fem Pinya, La Carrossa de la Ràpita, Greska Team i els Totxos), 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i l’associació 
Comerç del Foix, volem convidar-vos a participar a la nostra rua virtual!

Preneu nota: hem organitzat un concurs de disfresses a Instagram i 
participar-hi és ben fàcil.

Només heu de vestir-vos amb la vostra disfressa, fer-vos una foto i 
penjar-la al vostre per�l d’Instagram amb l’etiqueta 
#carnavalSMMonjos2021 i etiquetar la persona amb qui us agrada-
ria haver celebrat aquest carnaval. Senzill, oi?

#CarnavalSMMonjos2021

Instagram no està darrere d'aquest sorteig, 
no el patrocina ni en dóna suport. 

BASES DEL
DE

PREMI PATRIMONI: a la millor foto feta en un 
espai emblemàtic de Santa Margarida i els 
Monjos. Es valorarà que la temàtica de la dis-
fressa tingui relació amb l’espai escollit (exem-
ple, disfressa de cavaller al Castell de Penya-
fort)

PREMI COMERÇ: a la millor foto feta en un esta-
bliment adherit al Comerç del Foix. Es valorarà 
que la temàtica de la disfressa tingui relació 
amb l’establiment escollit (exemple, disfressa 
de cap de cuina en un restaurant del municipi)

PREMI CARNAVAL CONFINAT: a la millor foto 
feta a casa. Podeu omplir-la de purpurina!

L’elecció de les tres persones guanyadores la farà el jurat format per representants de cadascun 
dels set grups de carnaval de Santa Margarida i els Monjos, de l’Ajuntament i de l’associació 
Comerç del Foix. En cas que el premi en alguna categoria quedi desert, es triarà una foto d’una 
altra categoria.

Podran participar totes les imatges que s’etiquetin amb el hashtag
#carnavalSMMonjos2021 entre el 7 i el 28 de febrer i les persones 
guanyadores es donaran a conèixer en una publicació a l’Instagram 
dels grups de carnaval el dia 7 de març.

Les fotogra�es han de ser actuals i, per això, us demanem que hi apa-
regui una mascareta (no cal que la porteu posada!)

PREMI PATRIMONI: un lot d’entrades de visites 
guiades al Ciarga i al Castell de Penyafort i 
llibres d’edició local.

PREMI COMERÇ: un lot de productes del 
comerç local.

PREMI CARNAVAL CONFINAT: una inscripció i 
disfressa per al carnaval 2022 a la carrossa de 
Santa Margarida i els Monjos que esculli la per-
sona guanyadora.

Poseu-hi imaginació i animeu-vos a participar-hi! 
Fem entre tots i totes un gran Carnaval de Santa 
Margarida i els Monjos 2021!
L’organització no es fa responsable de les recla-
macions presentades per tercers que hagin pogut 
veure lesionats els seus drets, com ara drets 
d’imatge, de menors, etc...

EL CONCURS TÉ 
TRES CATEGORIES:

ELS PREMIS 
CONSISTIRAN EN…

Organitzen: Amb el suport de:

Ass. Grup Fem Pinya
Ass. de Carnaval Els Totxos 
Ass. Esplai Carnavalistic dels Monjos
Ass. La Carrossa de la Ràpita

Grup Tatumonjos
Greska Team de Sardinyola
Carrossa Xelolo’s


