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'Habemus i punt' guanya el concurs de comparses de la rua del Carnaval de Sant Cugat
La comparsa 'Habemus i punt' s'ha endut el premi de 300
euros del concurs de comparses de la rua de Carnaval
d'aquest dissabte. El grup guanyador ha recreat la guàrdia
suïssa del Vaticà amb una de les seves membres disfressada de
Papa. 'Moonwalk' i 'Les govindes de Sant Cugat' han rebut
una menció especial per part del jurat, que ha valorat la
disfressa, l'originalitat, l'actuació i la participació amb el
públic de les vuit comparses que han participat al concurs.
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La membre de la comparsa guanyadora Clara Hosta considera que el jurat ha valorat que les disfresses estaven
fetes a mà i que s'havien preparat l'actuació sobre l'escenari.
Clara Hosta: Crec que el que ha valorat és que la disfressa està molt treballada, totes iguals i fetes a mà.
A més aquest any també ens ho hem preparat a l'escenari i s'ha notat.
La rua ha iniciat el recorregut a la cruïlla entre l'avinguda de Cerdanyola i el passeig de Torreblanca. Al carrer
de la Creu amb el carrer de Montserrat les vuit comparses participants han fet la primera actuació per als
membres del jurat. El recorregut ha finalitzat a la plaça d'Octavià, on les agrupacions han tornat a actuar sobre
l'escenari.
Helena Ferrer i Núria Mata, dues de les membres del jurat, han destacat el nivell d'aquest any, però també han
fet una crida als santcugatencs perquè es presentin més comparses al concurs.
H. Ferrer i N. Mata: Pensem que podria animar-se a participar més la gent, vuit comparses són poques.
/ Veus grups de gent disfressada que podrien presentar-se, passar-s'ho bé i qui sap si guanyar el premi.
La festa ha continuat a l'envelat de Carnaval, al parc de Ramon Barnils, amb la música de Rocktàmbuls i del
DJ Orgull Gall fins a les sis de la matinada.
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