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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’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Tossa de Mar, volem 

realitzar un “Concurs de disfresses on-line” destinat a totes aquelles persones de la vila 

que tinguin ganes de disfressar-se i així gaudir de la festivitat del carnaval.  

  

 

  



 
“CONURS DE DISFRESSES ON-LINE” DE LA RESSACA DEL CARNAVAL 2021 
DISSABTE 27 DE FEBRER 

 

Recordem que les mesures de seguretat actuals arrel de la pandèmia per la Covid_19 

limiten a màxim sis persones qualsevol activitat social i amb un màxim de dues bombolles.  

Pel que fa a la distancia de seguretat i l’ús de la mascareta, cal seguir les mesures 

establertes pel Procicat.  

 

1. Què és aquest Concurs? 

Es tracta d’un concurs de disfresses destinat a totes aquelles persones de la vila que 

tinguin ganes de disfressar-se i així gaudir de la festivitat del carnaval el proper dissabte 27 

de febrer de 2021.  

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

Tots els participants hauran de fer servir la mascareta. 

 

2. Què heu de fer per participar? 

• Enviar una fotografia vostre o de grup amb la disfressa que heu triat.  

Les fotografies han de ser a:  

o Qualsevol establiment participant al Concurs de disfresses al lloc de treball 

o Qualsevol indret de la nostra vila, sempre al aire lliure.  

 

• A la fotografia s’haurà de disposar d’algun element que demostri que és el dia 27 

de febrer. Per exemple el diari del dia, un dispositiu mòbil, etc. 

 

3. A on s’ha d’enviar? 

La fotografia amb la disfressa s’haurà d’enviar al correu de l’àrea de Festes 

festesiesdeveniments@gmail.com durant el cap de setmana del 27 - 28 de febrer. 

 

4. Dades imprescindibles per participar al Concurs. 

Per participar, a més d’adjuntar a la fotografia en el correu electrònic, cal posar la següent 

informació:  

• Posar un títol de la temàtica de la disfressa 

• Especificar el nom del responsable i el número de telèfon (per posar-nos en 

contacte en cas de que sigueu el guanyador). 

 

5. Premi 

El guanyador o grup guanyador tindrà un VAL REGAL valorat en 30,00€ per bescanviar en 

qualsevol establiment local. Aquest Val regal tindrà una caducitat d’un mes.  

 

6. Resultat  

El resultat serà comunicat des del programa del Tot Plegat el dilluns dia 1 de març. 

L’Àrea de Festes contactarà amb la persona guanyadora. Així mateix, també s’anunciarà la 

persona guanyadora a les xarxes socials de l’Ajuntament de Tossa de Mar.   

 
NOTA: Enviant la fotografia al email festesiesdeveniments@gmail.com accepteu i consentiu que des 

de l’Ajuntament de Tossa, el programa Tot Plegat i TvTossa facin difusió de les imatges rebudes, per 

tant cediu els drets d’imatge de les fotografies enviades.  

 

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 
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