SA RUA DE CALVIÀ 2014
Dia 1 de març va tenir lloc Sa Rua de Calvià. Els carrers de la Vila es varen omplir de color i
música en un dia en què la pluja, encara que hi va ser present al principi, finalment va donar treva.
Sa Rua va ser amenitzada per més de 600 participants que animaren el carnestoltes amb
disfresses originals. Quinze concursants hi participaren en la categoria de comparses i sis en la
categoria de carrosses. Aquest any no va participar en el concurs cap disfressa individual o per
parelles.
La majoria dels grups varen delectar el públic amb música animada i coreografies elaborades. Els
acompanyaren, animant la desfilada, la Batucada Captucada des Capdellà, la Xaranga Batitzlava i
l'Associació EmbruixArt.
El públic assistent, no tan nombrós com en altres anys pel fred i la pluja, va gaudir i va animar els
participants en tot moment. Tot plegat va convertir Sa Rua de Calvià, una vegada més, en una
veritable festa participativa.
Per al jurat, format per Cristina Camino, Patricia Mandado i Cristóbal Martín, va ser complicat
decidir els guanyadors d'aquesta edició que, com cada any, posaren la seva imaginació al servei
de l'originalitat i del color de carrosses i disfresses.
S'atorgaren un total de 4.040 € en premis en metàl·lic. Agustino Ramos, S.L., del grup Lekkerland
Espanya, va donar un lot de regals per al concurs en Instagram a la foto de Sa Rua de Calvià més
votada amb l'etiqueta #ruacalvià14, concurs en el qual es podrà participar fins al divendres dia 7
de març a les 14 h.
Després del lliurament de premis els assistents pogueren gaudir de la festa organitzada en la
carpa habilitada a l'aparcament municipal, on escoltaren la trepidant música del DJ Toni Perea i un
espectacular concert del grup Madòna.
Els premis s'atorgaren als següents participants:
CARROSSES
1r CARROSSES
2n CARROSSES
3r CARROSSES
4t CARROSSES
5è CARROSSES
6è CARROSSES

SCalviamovie
Cuántos cuentos te cuento
Lolli Pop
Los Minecrafteros de Calvià
Dic Drac
Los de siempre, como siempre, despegan

C/ Julià Bujosa Sans, batle, núm. 1
Tel. 971 13 91 00
07184 Calvià - Mallorca

600 €
450 €
330 €
240 €
180 €
120 €

COMPARSES
1r COMPARSES
2n COMPARSES
3r COMPARSES
4t COMPARSES
5è COMPARSES
6è COMPARSES

Las marchosas palomitas de S’Olivera
La mar de ses Quarterades diu NO
Society Masais
Más contentos que unas castañuelas
Deja sitio para el postre
Generador Whasapp

600 €
450 €
330 €
240 €
180 €
120 €

PREMI ANIMACIÓ

Las muñecas recortables Costazul Calvià

200 €
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