
Recollida de disfresses 
 
 

Aquest any en el carnestoltes Candelero ens submergirem a les profunditats del mar. El nostre 

tema és els Submarinistes i anirem acompanyats per el nostre submarí 

PAQUIPSO. 

És necessari que tots els participants aportin: 

- Roba de color negra: samarretes, polars, jaquetes, pantalons… 

- Cinturó 

- Casquet de bany o passamuntanyes de qualsevol color 

- Ampolla d’aigua petita  

- Cinta aïllant negre 

 

Aquest any la comissió de festes aportarà la disfressa per parts i s’haurà d’acabar a casa.  

Us donarem: 

- Un parell d’aletes 

- Tres pesos per col·locar al cinturó 

- Tub i ampolla 

- Goma elàstica per penjar les ampolles en forma de motxilles i per subjectar les aletes 

 

Recordeu: el dissabte 14 de febrer a les 17:30 h ens trobarem tots a la Plaça de la Pinça!!! 

 

Instruccions de muntatge: 

 

PAS 1:  

Agafem l’ampolla petita i tallem la part superior. La unirem al tub flexible 
mitjançant un forat en el lateral del broquet (boquilla). Això quedarà subjectat 
amb una cinta aïllant negra folrant tot el coll i la boca de l’ampolla, formant el 
broquet del sistema de busseig.  
 
PAS 2: 
Unirem el sistema de broquet (boquilla) i el tub amb l’ampolla gran, introduint el 
tub per la boca de l’ampolla i unint-lo amb cinta aïllant negra fins que quedi tot 
ben unit. 
 
PAS 3: 
Amb la goma elàstica hem de fer uns tirants per l’ampolla, per poder passar-los 
pels braços o col·locar-los com una motxilla. Des d’una goma elàstica col·locada 
en el cos central de l’ampolla passarem una goma elàstica llarga en forma de 8. 
 
PAS 4: 
Muntarem els pesos en el cinturó (3 per persona), passant el pes pel forat 
marcat. 
  
PAS 5: 
Les aletes dels peus es col·locaran fent dos forats per poder passar els cordons de les sabates i 
així poder lligar-les. 

 
Ja tenim a punt la disfressa!! 

 

A la web de l’AFA teniu tota la informació relacionada amb el carnestoltes. Moltes gràcies. 

Comissió de festes – AFA PACO CANDEL 

 


