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- CONVOCATÒRIA I INSCRIPCIÓ 1. Podran participar a la rua i al concurs, els grups o entitats que prèviament ho
sol·licitin a la Masia de Can Cortès. Les inscripcions estaran obertes del 17 al
27 de febrer, ambdós inclosos, de dilluns a divendres de 10.00 a 21.00h i el
dissabte de 10.00 a 14.00h. Les inscripcions rebudes fora d’aquestes dates
podran intervenir a la rua tot i que no es tindrà la consideració a efectes de
concurs.
2. La inscripció al concurs tindrà un preu d’1 euro per persona, i donarà dret a
participar a la rua, a un entrepà i una aigua en finalitzar-la, així com a l’entrada
al Pavelló d’Esports Maria Víctor on s’efectuarà el Ball de la Rua i es lliuraran
els premis.
3. Les carrosses que participin a la rua no podran superar les dimensions
següents: 10m de llarg, 4m d’alçada i 2.50m d’amplada.
4. L’organització es reserva el dret d’admetre o rebutjar les carrosses o vehicles
que segons els membres de l’organització no reuneixin les característiques
oportunes per mantenir el nivell de seguretat de la rua.
5. S’entendrà per comparsa un col·lectiu de persones no inferior a 10 individus
que realitza la interpretació d’un espectacle de Carnestoltes coreogràfic musical
i/o que portin una indumentària, disfressa i/o maquillatge homogènia i
harmònica.
6. En el cas que la comparsa porti un vehicle, serà imprescindible que aquest
tingui l'assegurança en regla.
- DESENVOLUPAMENT DE LA RUA I DEL CONCURS 1. La concentració de les comparses i de les carrosses es farà al llarg del Camí
Reial en direcció del passeig de la Carrerada, a l’alçada de la plaça de la Vila.
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2. Les comparses i carrosses participants hauran d’estar presents al lloc de
concentració a les 17.00h del dissabte 1 de març de 2014.
3. En arribar al punt de concentració, el responsable de la comparsa o carrossa
haurà d’anar a la porta de l’Ajuntament, on se li facilitarà un dorsal que s’haurà
de posar en un lloc visible perquè puguin ser fàcilment identificades pel Jurat.
4. L’ordre de sortida de les comparses o carrosses serà donat per l’organització,
el mateix dia de la rua.
5. El recorregut de la rua s’iniciarà al Camí Reial, a l’alçada de la plaça de la Vila i
clourà al Pavelló d’Esports Maria Víctor.
6. Si la comparsa o carrossa porta equip de música, formació musical o qualsevol
altre element acústic, ho haurà de fer constar en el moment de la inscripció a
l’apartat d’observacions, tot indicant el watts de potència aproximats que
s’utilitzaran.
7. Quedaran excloses del concurs, aquelles comparses que es detinguin durant el
recorregut si no està indicat per un membre de l’organització. Per tant, queden
penalitzats els balls estàtics.
- JURAT I CRITERIS DE PUNTUACIÓ 1. Els membres del jurat seran designats per l’organització. Estarà format per un
mínim de tres i un màxim de nou persones.
2. Quedaran fora de concurs els participants que es detinguin o no realitzin el
recorregut complet.
3. Els membres de l’organització seran responsables d’instruir el jurat respecte
del contingut de les bases del concurs per tal de garantir una correcta
interpretació i aplicació.
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4. Els membres del jurat atorgaran els punts en funció dels aspectes següents:
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5. El premi a la millor comparsa serà per a aquella que obtingui una puntuació alta
en tots els blocs especificats.
6. En cas d’empat, es realitzarà per part del jurat una nova votació.
7. En cas de pluja, un cop començada la rua, aquesta es retallarà fins al Pavelló
Maria Víctor. Si alguna carrossa es retira per decisió pròpia, quedarà exclosa
del concurs.
8. L’organització es reserva el dret d'aplaçar o suspendre al rua per força major.
- PREMIS 1. Els premis establerts pel Carnestoltes són:
•

Premi a la millor comparsa: 450€

•

Premi a la comparsa més original: 250€

•

Premi a la comparsa més animada i divertida: 250€

•

Premi a la comparsa més elaborada: 250€

•

Premi menció del jurat: Remolc amb equip de so i grup electrogen
(Carnaval 2015)

2. Els premis es lliuraran al Pavelló Maria Víctor, durant la mitja part del Ball de la
Rua.
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3. La comparsa guanyadora cedirà una de les vestimentes a l’Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans per a una col·lecció. És indispensable el lliurament del
vestit per cobrar el premi.
- RECOMANACIONS GENERALS •

S’aconsella que cada carrossa porti el seu propi equip de seguretat
degudament identificat, que s’hauria de situar en ambdós costats del
vehicle. Aquestes persones haurien de garantir que ningú interfereixi la
circulació de la carrossa.

•

Les carrosses haurien de portar extintors.
- OBSERVACIONS GENERALS -

•

Els organitzadors podran fer difusió de les fotografies i vídeos dels
participants a la festa del Carnestoltes.

•

L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol punt d’aquestes
bases si ho considera oportú.
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