CARNAVAL
2022

26 I 27 DE
FEBRER

Concurs de disfresses i informació per
carrosses i comparses
Es farà una aportació a les persones, colles i/o grups
participants:
- 100€ per carrossa
-25€ per comparses de 5 a 9 persones
-50€ per comparses de 10 o més persones
Es concediran 4 premis a persones, colles i/o grups
participants a la Gran Rua de Carnaval segons les
valoracions del jurat:
- 1r Premi: 400€
- 2n Premi: 300€
- 3r Premi: 200€
- Premi individual o parella: 100€
Termini de sol·licituds per a les subvencions per
carrosses i comparses obert del 7 al 21 de febrer
Per participar al concurs de disfresses cal incriure's
abans de l'inici de la rua, contactant amb un membre de
la Comissió de Festes
Per més informació, consulta de les bases reguladores i
descarregar el model de sol·licitud de subvenció visiteu
www.breda.cat

Participa a la Setmana Boja!
Del 21 al 25 de febrer
Cada dia hi haurà una consigna diferent

Estigueu atents a les xarxes socials de la Comissió de
Festes i de l'Ajuntament
Compartiu les vostres fotos amb l'etiqueta
#carnavalbreda2022

DISSABTE 26 DE FEBRER
18.30h: Concentració de carrosses al
carrer Gispert de Jàfer
19h: Gran Rua de Carnaval per grans i
petits
Recorregut: Passeig de les Escoles, carrer
Nou, carretera d'Arbúcies, carrer Sant
Iscle, carrer Prat, Passeig de les Escoles,
plaça Lluís Companys
Rua amenitzada amb la música de DJ PEPE
Un cop acabi la Gran Rua, Festa de
Carnaval a la plaça Lluís Companys amb
DJ PEPE on hi haurà l'entrega de premis
del concurs de disfresses

DIUMENGE 27 DE FEBRER
16h, Plaça de la Vila: Carnaval Infantil
Veniu amb la vostra millor disfressa a un
espectacle infantil amb música, balls,
coreografies i un final ple de màgia a
càrrec de LA CUCA ANIMADORA
Tot seguit berenar per a la mainada

ORGANITZEN:

ajuntamentdebreda
ajuntamentbreda

comissiofestesbreda
comissiodefestesbreda

ajuntamentbreda
626 69 10 97

Més informació a www.breda.cat

