
XURRITUBE – CARNAVAL AGRAMUNT 2021 

CONCURS D’HABITATGES - BASES I NORMES 
Concurs de façanes, balcons, finestres i portes 

 

● Participants: Poden participar-hi tots els habitatges de la vila 

independentment del tipus d’immoble que sigui (pis o casa), inclosos els 
pobles del municipi. Només hi pot haver una inscripció per habitatge. 

● Temàtica: El motiu i els materials són completament lliures, no cal que 

tinguin relació amb el tema del Carnaval. 

● Modalitat participació: s’estableix una sola categoria a la millor 
decoració d'habitatge. Pot ser tota la façana de la casa, o només les 
finestres, els balcons o les portes. 

● Inscripcions: Les inscripcions es podran fer online omplint el formulari 

que trobareu al web del Carnaval d’Agramunt a l’apartat de concursos o 
també a través d’aquest link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgNzbpz659gFit8LBieY8U
Q1rRxEzUcH8O1hcN1Z6BXNSiAQ/viewform 

Es podran fer inscripcions fins el dijous 11 de febrer de 2021. 

● Durada: Els habitatges hauran d’estar decorats com a mínim el dissabte 

13 de febrer de les 11h a les 22h. 

● Premis: Es fixaran tres premis entre tots els habitatges participants: 

o 1r premi: Val d’un menú de 80€ per a consumir en qualsevol 
establiment de la restauració de la vila. 

o 2n premi: Val d’un menú de 60€ per a consumir en qualsevol 
establiment de la restauració de la vila. 

o 3r premi: Val d’un menú de 40€ per a consumir en qualsevol 
establiment de la restauració de la vila. 

Si el guanyador consumeix un import superior al del val, haurà de pagar 
la diferència. Només hi pot haver un premi per habitatge. 

El premi es podrà bescanviar fins el 30 de juny del 2021. 

● Jurat: El jurat estarà format per la família Reial Carnavalera que visitaran 
tots els habitatges. Els criteris de valoració es basaran en la creativitat, 
originalitat i laboriositat. 

● Lliurament de premis: La Comissió de Carnaval anunciarà els 

guanyadors a través de les xarxes socials d’Instagram 
@carnavalagramunt, del Facebook @XurripampiAgramuntCeba i de la 
web https://carnavalagramunt.wordpress.com/ 

● La participació en el concurs, suposa l’acceptació de les presents bases. 

 

 

Agramunt, febrer 2021 
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