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IIIInformaciónformaciónformaciónformació    

Es proposa la creació del I concurs Crea el teu capgròs, dins del marc de les festes de Sant 

Zenon, el dia 7 de juliol de 2018. 

Tots els participants s’hauran d’inscriure amb anterioritat per a poder participar al concurs ja 

que el dia del concurs han de portar el seu capgròs acabat on l’hauran de presentar al jurat per 

a la seva valoració. 

La presentació es farà el dissabte 7 de juliol a les 18:00 a la balconada del Xifré, dins del marc 

dels jocs infantils.  

En l’apartat del concurs del web gegantsarenys.jimdo.com es podrà trobar una guia de com fer 

el capgròs, de dues formes diferents: amb pasta de paper o amb capsa de cartró. 

BBBBasesasesasesases    

- Es pot participar individualment o grupal (grups de 2-4 persones). 

- Edat: Concurs obert a qualsevol persona sense límit d’edat. Els menors d’edat, sota la 

supervisió i responsabilitat d’un adult.  

-  

- Inscripcions: del 15 al 30 de juny a través de: 

o gegantsarenys.jimdo.com 

o gegantsarenys@gmail.com 

- Inscripció gratuïta. 

- El jurat valorarà en funció al seu valor artístic, originalitat, identificació amb el poble, la 

presentació feta, vestimenta o elements que puguin complementar el capgròs. 

- Un cop presentats tots els capgrossos, el jurat deliberarà i anunciaran al mateix 

moment quin és el capgròs guanyador. 

- Les persones participants cedeixen els drets d’imatge a l’Associació Geganters 

d’Arenys de Mar perquè puguin fer fotografies del capgròs i puguin utilitzar-les pel seu 

us a xarxes, cartells publicitaris i web de l’entitat. 

- L’organització es reserva el dret d’anul·lar el concurs si no s’arriba a un mínim de 4 

grups participants. 

Llueix el teu gegantLlueix el teu gegantLlueix el teu gegantLlueix el teu gegant    

Tots els concursants podran participar en la trobada gegantera del diumenge 8 de juliol, 

juntament amb els gegants d’Arenys  i la resta de colles convidades. 

Cal presentar-se al C.C.Calisay el diuemenge 8 de juliol a les 17:00. La cercavila començarà a les 

17:30 des del mateix C.C.Calisay. 

  


