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BASES DEL CONCURS DE CARNESTOLTES 2020 

CATEGORIES 

1. Carrossa: 

Per concursar en aquesta categoria, cal un grup format per 9 o més persones 
acompanyat d’una plataforma mòbil decorada. Perquè pugui ser considerada com a 
carrossa, la plataforma ha de tenir unes mides aproximades de 85 cm d’alçada sobre el 
terra, 185 cm d’amplada i una alçada màxima de 350 cm. Així mateix cal que com a 
mínim una persona estigui (o pugui estar) sobre la carrossa. 

2. Comparsa: 

Concursen en aquesta categoria els grups formats per un mínim de 6 persones que 
desfilen a peu, amb o sense l’acompanyament d’un vehicle. 

3. Grup: 

Es considera grup el conjunt format per entre 2 i 5 persones que participen a peu a la 
rua. 

4. Els vehicles que utilitzin les carrosses o comparses han de disposar de les assegurances 
corresponents. L’Ajuntament els podrà requerir que acreditin el compliment de la 
normativa vigent. 

5. Les carrosses i comparses que utilitzin altaveus, han d’orientar-los cap als participants 
respectius. Aquests es situaran sempre darrera de les carrosses o vehicles. Cal que el 
volum del so es reguli per evitar interferències entre els diferents conjunts participants. 
En qualsevol cas, la potència dels equips no podrà ser superior a 1.000 watts. 

6. Està totalment prohibit llançar objectes i líquids, amb l’única excepció de confeti. 

INSCRIPCIÓ: 

7. Per participar, cal inscriure’s a les oficines de l’Ajuntament entre els dies 5 i 20 de 
febrer de 2020, en horari d’oficina. En fer la inscripció es rebrà el distintiu corresponent, 
que s’haurà de situar de forma clarament visible per facilitar la tasca del jurat.  

Carrosses, comparses i grups poden demanar confeti per a la rua, si ho desitgen, en el 
moment de fer la inscripció. 
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RUA: 

8. La rua tindrà lloc el dissabte 22 de febrer. La concentració serà a les 18:30 h. a la plaça 
de Sant Jordi. Carrosses, comparses, grups i persones participants s’hauran de posar al 
lloc que els assigni l'organització. Es demana puntualitat. 

9. La sortida serà a les 19:00 h. Carrosses, comparses i grups que no siguin puntualment 
al seu lloc hauran d’afegir-se al final de la rua. 

10. Un cop començada la rua, no es podran afegir nous participants a carrosses i 
comparses i no hi podrà haver canvis de persones entre aquelles. 

11. La presència a la sortida i a l’arribada és obligatòria per a totes les carrosses, 
comparses i grups. No complir aquest punt serà motiu de desqualificació. 

12. Per tal d’afavorir la fluïdesa de la rua, la distància màxima entre conjunts de 
participants serà de 3 metres. 

13. Només hi haurà una parada, amb una durada de tres minuts, en el lloc que designarà 
l’organització. Durant l’aturada, carrosses, comparses i grups són lliures d’escenificar el 
que tinguin preparat (balls, teatre, interacció amb el públic…) 

Durant tota la resta del recorregut, cal fer en moviment les coreografies, actuacions o 
figures.  

JURAT I CRITERIS DE PUNTUACIÓ: 

14. En el moment de fer la inscripció, cada carrossa, comparsa o grup designarà com a 
membre del jurat un representant propi. Aquest no podrà emetre vot a favor dels seus 
representats. El jurat es reunirà com a mínim dos dies abans del concurs per posar en 
comú els criteris i les normes a seguir. 

15. La puntuació s’atorgarà en funció dels aspectes següents: 

Bloc 1 
Originalitat en la temàtica escollida 
Coherència entre els elements del grup, comparsa o carrossa 
Reciclatge i sostenibilitat: ús de materials biodegradables, reutilitzats o reutilitzables 
  
Bloc 2 
Interacció amb el públic 
Constància de l'animació i/o coreografia durant el recorregut de la rua 
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Bloc 3 
Vestuari: Vistositat, dificultat d’elaboració, originalitat dels materials usats 
Coreografia o animació: Cohesió, complexitat, coherència amb la temàtica 
Maquillatge: Elaboració, espectacularitat 
  
Bloc 4 
Ambient musical 
Carrossa: Vistositat, elaboració, complexitat 
Comparsa amb remolcs o complements estructurals: Espectacularitat, dificultat 
d’elaboració 

La puntuació total resultarà de la suma de tots aquest aspectes, cadascun dels quals es 
valorarà per separat. 

16. En cas d’empat, es realitzarà una nova votació. Si no es desfà l’empat, el jurat té la 
potestat de repartir els premis. 

17. El veredicte serà inapel·lable i l’anunciarà el Rei Carnestoltes en finalitzar el sopar al 
Centre Cívic, el mateix dissabte 22 de febrer. 

PREMIS 

18. L’import dels guardons serà el següent: 

- 1r Premi carrossa: 250 €  

- 2n Premi carrossa: 150 € 

- 3r Premi carrossa: 75 € 

- 1r Premi comparsa: 150 € 

- 2n Premi comparsa: 100 € 

- 3r Premi comparsa: 50 € 

- 1r Premi grup: 100 € 

- 2n Premi grup: 50 € 

19. El jurat, durant la valoració, podrà concedir premis extraordinaris o accèssits que es 
lliuraran en el transcurs de la festa. 

20. El jurat decidirà també quina carrossa o comparsa tindrà el privilegi de portar el Rei 
Carnestoltes en el carnaval de l'any vinent. Els escollits rebran un premi especial de 150€ 
i tindran el dret d’utilitzar la carrossa i l’equip de música de l’Ajuntament. El premi es 
comunicarà en el transcurs de la festa i el seu import es farà efectiu durant la preparació 
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del Carnestoltes de l’any vinent. Aquest premi és acumulable a qualsevol altre que hagi 
rebut la carrossa o comparsa designada. 

21. Els premiats del carnaval de l’any passat poden optar a premi sense cap restricció. 

OBSERVACIONS GENERALS 

22. Persones i grups que vulguin desfilar sense opció a premi –amb o sense vehicle i/o 
carrossa– ho podran fer, ja que no és obligatori concursar. En aquest cas, no cal que 
s’inscriguin prèviament. Han de presentar-se a l’hora i el lloc designats i es situaran 
darrere dels concursants, en la posició que els assigni l’organització. 

23. Els conjunts de participants podran realitzar una actuació a l’escenari del Centre 
Cívic, entre la finalització de la rua i l’inici del sopar. L’actuació no pot sobrepassar els 
tres minuts de durada i no serà tinguda en compte per a la puntuació del concurs. Els 
participants que vulguin actuar, han de lliurar la música corresponent a l’organització en 
un llapis de memòria (pen-drive) degudament identificat, no més tard del dimarts 18 de 
febrer de 2020. 

24. La inscripció o la participació a la desfilada comporten l’acceptació que l’organització 
pugui fer difusió de les imatges preses en qualsevol moment de la rua, sopar o festa. 

25. L’Ajuntament s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys que es puguin 
produir. 

26. Tots els participants al concurs, així com el jurat, podran gaudir del sopar de carnaval 
a preu especial.  

27. L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol punt d’aquestes bases si fos 
necessari. Si calgués, es comptaria amb l’assessorament del jurat. En el cas que es 
decidís algun canvi, es difondrà oportunament. 

28. La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases. 

 


