


 
 

 

Bases per optar al sorteig de les carrosses, a la 
participació a la rua, i al concurs de comparses 

del Carnestoltes 2012 
 

Sol·licitud de carrosses pel Carnestoltes 
 
Per optar al sorteig de les dues carrosses de l’Ajuntament caldrà fer una demanda 
mitjançant la presentació d’una instància al Servei d’Atenció al Ciutadà. La data 
límit serà el dia 20 de gener de 2012. 
 
Les condicions del sorteig de les dues carrosses de l’Ajuntament són: 

• Les comparses que optin a les carrosses han de tenir un mínim de 20 
persones. 

• No podrà optar al sorteig la comparsa guanyadora de l’edició anterior. 
• Les comparses guanyadores del sorteig hauran d’encarregar-se de guarnir-

la, de la sonorització i de la llum. 
• Les comparses guanyadores del sorteig hauran de fer-se càrrec del vehicle 

de tracció, així com de l’acoblament a la carrossa d’aquest. 
 
Les comparses guanyadores de les carrosses apareixeran publicades el dia 27 de 
gener de 2012 al lloc web de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
 
 

Convocatòria i inscripció 
 

1. Podran participar a la rua i al concurs les persones o entitats que prèviament 
ho sol·licitin a la Masi de Can Cortès. Les inscripcions estaran obertes del 23 
de gener al 10 de febrer*, de dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00h i de 
16.00 a 21.00h. Les inscripcions rebudes fora d’aquestes dates podran 
intervenir a la rua tot i que no es tindrà la consideració a efectes de concurs. 
*ATENCIÓ: S’ha prorrogat el termini d’inscripció fins al 16 de febrer 

2. El preu de la inscripció serà d’1€ per persona. Aquesta inclourà un entrepà al 
finalitzar la rua. 

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 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 la assegurança en regla. 

 



 
 

 

Desenvolupament de la rua i del concurs 
 

1. La concentració de les comparses i de les carrosses es farà a la Masia de 
Can Cortès. 

2. Les comparses i carrosses participants hauran d’estar presents al lloc de 
concentració a les 16.30h.  

3. En arribar al punt de concentració, el responsable de la comparsa o carrossa 
haurà d’anar a dins de la Masia de Can Cortès, 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 Masia de Can 
Cortès i clourà a la Plaça de la Vila. 

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 i indicant el watts de potència 
aproximats que s’utilitzaran. 

7. Si la comparsa vol fer el ball davant del jurat, pot portar la música en format 
àudio cd en suport CD-ROM. 

 
 

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 cinc persones. 

2. Quedaran fora de concurs els participants que 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. 

4. Les comparses que vulguin fer una exhibició davant del jurat disposarà d’un 
màxim de 3 minuts per fer-ho. S’haurà de respectar el temps estrictament.  

5. Els membres del jurat atorgaran els punts en funció dels aspectes següents: 

• Puntualitat: 5 punts. 

• Vistositat i originalitat del disseny del vestuari: de 1 a 10 punts. 

• Coreografia i acompanyament musical: de 1 a 10 punts. 

• Originalitat de la temàtica escollida: de 1 a 10 punts. 

• Esforç del grup a l’hora de confeccionar els diferents elements: de 1 a 10 
punts. 



 
 

 

• Participació: 1 punt per cada 10 persones participants amb un màxim de 
5 punts. 

Cada un d’aquests aspectes es puntuarà, i el còmput total serà el resultat de 
la suma de tots els aspectes valorats. 
 

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 continuarà. Si alguna 
carrossa es retira per opció pròpia, quedarà exclosa del concurs. 
L’organització es reserva el dret de aplaçar o suspendre al rua per força 
major. 

 
Premis 

 
1. Els premis establerts pel Carnestoltes 2012 són: 

• Primer premi: 500€ 

• Segon premi: 400€ 

• Tercer premi: 300€ 

• Menció especial del jurat: Una carrossa per la rua de carnaval del 2013 
(només opten les comparses que no portin carrossa, aquest premi és 
independent i compatible amb altres premis). 

3.  Els premis es lliuraran al final del ball de rua de Carnestoltes que s’iniciarà 
quan acabi el cercavila. 

2. La comparsa guanyadora, cedirà una de les vestimentes a l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans per 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 distribuir a 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. 


