
CONCURS: 
COMPARSERS I COMPARSERES... LA PLAÇA ES 
VOSTRA! 
 
Arriba la festa gran de Vilanova, el ‘Millor Carnaval del món’. Ets d’aquells que 
ho viu amb gran intensitat? Vols demostrar els teus coneixements sobre la 
festa? Vols guanyar un lot de productes ‘made in Carnaval’?* Doncs aquest és 
el teu concurs. Respon correctament a les 5 preguntes que us farem sobre 
l’exposició Comparsers i comparseres... la plaça es vostra! i serà teu. 
 
Per això disposes de poc més d’una setmana, del 2 a l’11 de febrer, i pots fer-
ho visitant l’exposició a la nostra Biblioteca o consultant els espais virtuals que 
tenim al Facebook o al Pinterest. 
 
Entre tots els participants que encertin les 5 preguntes se sortejarà un lot de 
productes relacionats amb el Carnaval. 
 
Bases: 
 

1. Concurs obert a tothom. 
 

2. Les preguntes es faran públiques a partir del 2 de febrer, data d’inici de 
l’exposició. 
 

3. Les preguntes es podran consultar tant a l’exposició que hi haurà a la 
Biblioteca, com als àlbums virtuals que es crearan al Facebook i al Pinterest de 
les Biblioteques de VNG. 
 

4. S’hauran de respondre les cinc preguntes que es formularan al llarg de la 
setmana del 2 al 6 de febrer i que apareixen les imatges identificades a 
l’exposició amb un caramel . 
 

5. Del 2 a l’11 de febrer és el període per presentar-se al concurs amb les cinc 
respostes, tant a la biblioteca Armand Cardona com mitjançant l’espai al 
facebook. 
 

6. El 13 de febrer es farà saber el nom del guanyador del concurs mitjançant un 
cartell a la Biblioteca i una notícia al facebook i al twitter de les Biblioteques de 
VNG. 
 
Organitza la biblioteca Armand Cardona Torrandell , amb la col·laboració de 
El Cep i la Nansa edicions i la FAC (Federació d’Associacions pel 
Carnaval) 
 
*Lot de productes ‘made in Carnaval’: 2 entrades pel balcó de la Casa Olivella el dia de la Comparsa, el conte del 
Dolcet , el llibre Carnaval, el de Vilanova i la Geltrú , un CD de músiques del Carnaval i unes quantes sorpreses més. 

 
Vilanova i la Geltrú, febrer 2015 

  


