25 DE FEBRER

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
A LES 16.30H A LA PLAÇA DE LA VILA

RUA DE CARNAVAL

Consulteu les bases al lloc Web de l’Ajuntament www.palauplegamans.cat

A continuació, a la pista poliesportiva

Ball de la rua, declaració de la República
del Carnaval i lliurament dels premis del
concurs de comparses

BASES PERDEA LA
OPTAR
BASES PER A OPTAR AL CONCURS DE COMPARSES
RUA DE CARNAVAL 2
RUA DE CARNAVAL 2017
CONVOCATÒRIA I INSCRIPCIÓ

CONVOCATÒRIA I INSCRI

1. Podran
concursar
1. Podran concursar a la rua, els grups o entitats que prèviament
s’inscriguin
a la a la rua
Masia de
Can Cortès,
entre e
Masia de Can Cortès, entre el 8 de febrer i el 22 de febrer, ambdós
inclosos,
de
a divendres
de 10.00
dilluns a divendres de 10.00 a 21.00h i el dissabte de 10.00dilluns
a 14.00h.
Les
rebudes
inscripcions rebudes fora d’aquestes dates podran intervenir ainscripcions
la rua tot i que
no esfora d’a
tindrà la consideració a efect
tindrà la consideració a efectes de concurs.
2. S’entendrà
per la
comparsa
2. S’entendrà per comparsa un col·lectiu no inferior a 10 persones,
que realitzi
interpretació
d’un espectacle
interpretació d’un espectacle coreogràfic musical i/o que portin
una indumentària,
disfressa i/o maquillatge hom
disfressa i/o maquillatge homogènia i harmònica.

que cadaencompars
3. Caldrà que cada comparsa nomeni un dels seus membres 3.
comCaldrà
a responsable
el moment
de la inscripció,
a
el moment de la inscripció, aquesta serà la persona de contacte
per l’organització
i
haurà d’estar visible durant la
haurà d’estar visible durant la rua.
4. Enque
el cas
que tingui
la comparsa
4. En el cas que la comparsa porti un vehicle, serà imprescindible
aquest
la assegurança en regla.
la assegurança en regla.
5. Les
carrosses que
participi
5. Les carrosses que participin a la rua hauran d’estar decorades
artesanament
i no
podran
superar les dimension
podran superar les dimensions següents: 7m de llarg, 4m d’alçada
i 2.50m
d’amplada. No es considera
d’amplada. No es consideraran carrosses els vehicles decorats.
que c
6. Serà imprescindible que cada vehicle i/o carrossa porti el 6.
seuSerà
propiimprescindible
equip de
seguretat
degudament
identif
seguretat degudament identificat, que s’haurà de distribuir a ambdós costats del
vehicle.laAquestes
ha
vehicle. Aquestes persones hauran de garantir que ningú interfereixi
circulaciópersones
de
la carrossa.
la carrossa.

7. Les carrosses participants h
7. Les carrosses participants hauran de portar un aparell extintor.
es podrà
men
8. No es podrà repartir menjar o beure al públic i en cap cas8.
esNo
podrà
llençarrepartir
al
materials
o objectes q
públic materials o objectes que puguin ocasionar danys físics,públic
incloent
caramels,
aigua i foc.
aigua i foc.

9. No es
9. No es podrà portar propaganda de cap partit polític ni publicitat
depodrà
cap portar propa
empresa.
empresa.
exe
10. L’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat10.
en L’organització
cas d’accidentqueda
o
danys materials i/o personal
danys materials i/o personals.

La música
de la compars
11. La música de la comparsa es facilitarà en el moment de la11.
inscripció
en suport
llapis, CD, etc...
llapis, CD, etc...

DESENVOLUPAMENT DE LA RUA I DEL CONCURS
1. La Rua de Carnaval tindrà lloc el dissabte 25 de febrer de 2017
2. La concentració de les comparses i de les carrosses es farà al llarg del Camí del
Molí, on una persona de l’organització les ordenarà en direcció cap a la Plaça de
la Vila.
3. Les comparses i carrosses participants hauran d’estar presents al lloc de
concentració a les 16h.
4. Les carrosses hauran d’arribar al lloc de concentració amb els equips de so
apagats, i no es podran engegar fins a l’inici de la Rua, després de la indicació de
l’organització.
5. En arribar al punt de concentració, el responsable de la comparsa haurà d’anar
a la porta de l’Ajuntament, on se li facilitarà un dorsal i la identificació del
responsable, que s’haurà de posar en un lloc visible perquè puguin ser fàcilment
identificades per l’organització i el jurat.
6. L’ordre de sortida de les comparses o carrosses serà donat per l’organització el
mateix dia de la rua.
7. El recorregut de la rua s’iniciarà al Camí reial, a l’alçada de la Plaça de la Vila.
8. Les comparses que vulguin interpretar una coreografia a la sortida ho hauran de
fer amb la música facilitada per aquestes en el moment de la inscripció:
9. 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 i indicant el wats de potència aproximats que
s’utilitzaran.
10. 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.
11. Els vehicles o carrosses no podran fer marxa enrere en cap moment de la rua.
12. Quedaran excloses del concurs, aquelles comparses que abandonin la rua un
cop es doni per començada, seguint l’itinerari acordat.
13. Les comparses participants seguiran les ordres indicades per les persones de
l’organització.
L’organització es reserva el dret d’admetre o rebutjar les comparses o
carrosses que no compleixin les característiques detallades a l’apartat de
convocatòria i inscripció.

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 incompleixin qualsevol punt de l’apartat
del desenvolupament de la rua i el concurs.
3. Els membres del jurat atorgaran els punts en funció dels aspectes següents:
BLOC 1 (Màxim 20 punts)

BLOC 2 (Màxim 30 punts)

BLOC 3 (Màxim 50 punts)

Originalitat en la temàtica

Interacció amb el públic
(màxim 10 punts)

Coherència entre els
elements de la comparsa
(màxim 5 punts)

Constància de l’animació
i/o coreografia durant tot el
recorregut de la rua (màxim
20 punts)

Vestuari: Vistositat,
elaboració, originalitat dels
materials utilitzats..(màxim 20
punts)

escollida (màxim 15 punts)

Coreografia: Cohesió,
complexitat, coherència…
(màxim 20 punts)
Carrossa: (màxim 10

Punts)

4. En cas d’empat, es realitzarà per part del jurat una nova votació.
PREMIS
1. Els premis establerts pel Carnestoltes són:
1r Premi: 450€

2n Premi: 300€

3r Premi: 250€

4t Premi: 200€

Premi menció del jurat: Remolc amb equip de so i equip electrogen (carnaval 2018)
2. Els premis es lliuraran a la pista poliesportiva , després del ball de la rua i la proclamació
de la República del Carnaval a càrrec del Rei Carnestoltes.
OBSERVACIONS GENERALS
• La inscripció comporta l’acceptació de que l’organització pugui fer difusió de les
fotografies i vídeos dels participants al conjunt de la festa del carnaval.
• L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol punt d’aquestes bases si ho
considera oportú.
• L’organització es reserva el dret de suspendre la rua per causa de força major. En aquest
cas, podrà escollir unes noves dates per dur a terme l’activitat.
• El fet de participar en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.
• Qualsevol aspecte no contemplat en aquestes bases, serà decidit per la Comissió
organitzadora amb l’assessorament del jurat pertinent. 9

+INFO www.palauplegamans.cat

