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ANTECEDENTS 

 

Ens trobem en plena situació de pandèmia mundial arrel de la covid_19 i  des d’un inici 

teníem clar que el Carnaval al que estem acostumats, no el podríem celebrar.  

 

Després de l’època de Nadal, d’una festa major d’hivern impossible per les grans mesures 

restrictives, des de l’Àrea teníem clar que volíem fer alguna activitat per una de les festes 

que més representa la identitat de la nostra vila, el Carnaval.  

 

Ara bé, la data de les eleccions al Parlament de Catalunya amb la corresponent jornada de 

reflexió, així com les mesures restrictives actuals, han fet més difícil la realització de les 

activitats que teníem la voluntat d’organitzar. 

 

Però una cosa teníem molt clara, i és que Tossa no es podia quedar sense viure el Carnaval 

com li agrada, sense l’alegria de l’època de Carnaval i sobretot, sense la nostra festa de la 

Ressaca del Carnaval, tret identificador de nosaltres.  

  

És per aquest motiu, que des de l’Ajuntament de Tossa de Mar, volem realitzar un “Concurs 

de disfresses al lloc de treball” destinat a tots aquells establiments de la nostra vila que 

estiguin oberts al públic el proper dia 27 de febrer. 

 

Aquesta nova proposta, inclou una subvenció directa per establiment participant i un 

primer, un segon i un tercer premi que serà escollit a través de les valoracions d’un jurat 

popular. 

 

 

 

 

  



 

BASES  
“CONURS DE DISFRESSES AL LLOC DE TREBALL” 

DE LA RESSACA DEL CARNAVAL 2021 

 

L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Tossa ha preparat un “Concurs de disfresses al lloc de 

treball” destinat a tots aquells establiments de la nostra vila que estiguin oberts al públic el 

proper dia 27 de febrer amb una subvenció per establiment participant a fi de promoure la 

festivitat del Carnaval i la visita als establiments locals.  

 

 

1.PARTICIPANTS 

Podran participar tots els establiments de Tossa que tinguin obert el seu establiment al 

públic el proper dissabte 27 de febrer de 2021 i s’inscriguin al Concurs.  

 

2.INSCRIPCIONS 

Les inscripcions es realitzaran del 19 al 24 de febrer de 2021 mitjançant la Butlleta de 

participació que es troba a la web de l’Ajuntament de Tossa: 

www.tossademar.cat/ressacadelcarnaval   

Si ho preferiu, podeu trucar a l’Àrea de Festes 678.911.993 i us faran arribar el document 

editable al vostre correu. 

 

3.VALORACIONS 

El jurat valorarà el conjunt de les persones que hi treballen disfressades*  

 

*Cal tenir en compte que es valorarà el conjunt de la disfressa, pel que demanem que sigui 

una disfressa elaborada amb diferents peces que la composin. Exemple: barret, vestit, 

complements, etc. No comptaria només disfressar-se amb un barret.  

 

Criteris de valoració: 

1- Originalitat 

2- Conjunt dels membres 

3- Elaboració 

 

Per participar al Concurs de disfresses al lloc de treball no cal fer noves creacions, si es 

disposa d’alguna disfressa, es pot utilitzar.  

 

4.PUNTUACIONS 

Es puntuarà seguint els criteris de valoració essent de 1 al 10 (on 10 serà la màxima 

puntuació), i fins a un màxim de 30 punts. 

 

1- Originalitat de 1 al 10 

2- Conjunt dels membres de 1 al 10 

3- Elaboració de 1 al 10 

 

TOTAL 30 punts, màxima puntuació. 

 

5.JURAT 

Les persones que composin el Jurat seran designades per l’Àrea de Festes de l’Ajuntament 

de Tossa de Mar i el seu veredicte serà inapel·lable.  

 

6.VISITA DEL JURAT 

El jurat farà una visita a l’establiment durant l’horari d’obertura d’aquest, que caldrà 

indicar a la butlleta de participació. 

 

http://www.tossademar.cat/ressacadelcarnaval


 
7.TEMÀTICA 

La temàtica a triar és lliure, restant prohibida qualsevol temàtica ofensiva.  

Tots els participants hauran de fer servir la mascareta. 

 

8.MAQUILLATGE 

Es preferible abstenir-se d’anar maquillat per complementar la disfressa. En tot cas, si es 

volgués maquillar, s’hauria de maquillar un mateix per evitar el contacte entre persones. 

 

9.SUBVENCIÓ 

Cada establiment local participant que compleixi amb uns mínims de qualitat i dedicació 

rebrà una subvenció única per establiment de 50,00€.  

 

10.PREMI 

Hi haurà els següents premis: 

Primer premi: 100,00€.  

Segon premi: 75,00€  

Tercer premi: 50,00€ 

 

11.RESULTATS 

El guanyador es farà públic al programa del Tot Plegat el dilluns dia 1 de març. 

L’Àrea de Festes contactarà amb l’establiment guanyador per comunicar-li que ha estat el 

primer classificat.   

Els resultats del Concurs es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Tossa de Mar 

l’endemà de fer-se públic el guanyador.   

 

12.DIFUSIÓ DE L’ESDEVENIMENT 

Seria imprescindible que els participants ens fessin arribar una fotografia* amb la 

disfressa per a la posterior difusió a les xarxes socials, al programa Tot Plegat i  TvTossa. 

 

*Enviant la fotografia al email festesiesdeveniments@gmail.com accepteu i consentiu que 

des de l’Ajuntament de Tossa i el programa Tot Plegat de TvTossa facin difusió de les 

imatges rebudes.  

 

13.PROMOCIÓ 

Aquesta acció promocional es publicitarà en els àmbits que el Procicat ens permeti 

(població, comarca o província) amb la intenció que els vilatants i visitants de poblacions 

veïnes puguin gaudir d’una jornada carnavalesca amb tota seguretat enfront la Covid. 

 

Volem recalcar, que degut a la situació de pandèmia causada per la covid_19, tota activitat 

serà realitzada sota les directrius i mesures que estableixi el Procicat en aquell moment. 

 

 

Àrea de Festes 

Ajuntament de Tossa de Mar 

 

A Tossa de Mar, 19 de febrer de 2021.   

mailto:festesiesdeveniments@gmail.com

