
BASES DEL CONCURS "SEGUINT LES CONSIGNES" DEL 
CARNESTOLT ES 2022 A SANT ANdREU DE PALOMAR

1. Des del dia 21 al 26 de Febrer segueix  les consignes de les Reines Carnestoltes on cada dia anunciaran   
una consigna, que cal seguir fil parranda. 

2. Aquestes consignes seran publicades cada nit a les xarxes socials de l’Eix Comercial de Sant Andreu 
(@eixsantandreu) i la Comissió de Festes de Sant Andreu de Palomar (@festessantandreu)   

3. Hi ha dues modalitats per demostrar que s’han seguit les consignes de les Reines Carnestoltes, i així 
optar els premis. 

               a. Modalitat 1: Fotografia individual davant o dins d’un comerç associat a L’Eix Comercial (els              
aparadors trobaràs un adhesiu blau  “aquestcomerçesteu”.....) 
               b. Modalitat 2: Fotografia en grup davant o dins d’un comerç associat a L’Eix Comercial (els apara-
dors trobaràs un adhesiu “aquestcomerçesteu”.....) Entenem per grup la teva família, els amics,... amb un 
màxim de 5 persones.  

4.  Tots els post que pengeu han d’anar amb els hastags  #carnavaleixsantandreu2022 i #decarnaval2022 
i etiqueta o menciona a les xarxes socials @eixsantandreu i @festessantandreu. 

5. Els premis seran els següents:

              -  Modalitat 1: Fotografia individual davant o dins d’un comerç associat a l’Eix Comercial seguint els missat-
ges de les Reines Carnestoltes. Un menú complet sorpresa per dues persones al Versalles més camiseta, gorra 
i bossa de la Comissió.   

                - Modalitat 2: Fotografia en grup davant o dins d’un comerç associat a l’Eix Comercial seguint els missatg-
es de les Reines Carnestoltes. Un esmorzar sorpresa al Versalles (5 persones màxim) més camiseta, gorra i 
bossa de la Comissió.

          - Teniu temps de penjar les vostres fotografies a les xarxes socials fins el dia 27 de Febrer del 2022.
          - Els premiats es faran públics, el 7 de març per les xarxes socials.

6. Només s’acceptaran post a les xarxes socials, no stories. No es tindran en compte aquelles fotografies que 
no tinguin els hastags: #carnavaleixsantandreu2022 i #decarnaval2022 i que tampoc que no ens hagin etiquetat 
o mencionat a: @eixsantandreu i @festessantandreu. Els dos hastags i les dues comptes han d’estar incloses. 

7. Els membres del jurat seran: un membre de la Comissió de Festes,  un membre de l’Eix Comercial i un 
membre d’una entitat de Sant Andreu. Tots els participants que segueixin tots els missatges de les Reines de 
Carnestoltes, ja s’hagin fet les fotografies des dels diferents comerços, entraran a la avaluació i veredicte del 
jurat. 
 


