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CARNESTOLTES 2019 Arbúcies 
Bases del concurs de carrosses i comparses 

 
• El concurs està dirigit a tots els participants de la Rua de Carnestoltes que desitgen 
participar-hi a través d’una carrossa o una comparsa majors de 12 anys. 

 

• Es considera carrossa al conjunt de la plataforma decorada amb unes mesures 
superiors a 2 m d’amplada per 4 m de llargada més una comparsa mínima de 15 
persones. 
 

• Les coreografies no poden excedir de 2 minuts, i hauran de ser mòbils al llarg de la 
rua (no hi haurà aturades per exhibició), excepte al pavelló de Can Delfí on es farà 
una coreografia final. El incompliment suposarà la pèrdua de l’ajut que l’ajuntament 
atorga a les comparses. 

 

• Un cop iniciat el recorregut, es farà un control estricte a totes les comparses (amb o 
sense carrossa), que no mantinguin una distància màxima d’uns 5 metres, 
aproximadament, envers a la seva comparsa predecessora. 
 
L’únic objectiu d’aquesta base és evitar una rua feixuga i de visió descontrolada pel 
públic assistent. El incompliment suposarà la pèrdua de l’ajut que l’ajuntament atorga 
a les comparses. 

• La inscripció es farà a través d’una butlleta degudament complimentada i subscrita 
pel seu responsable, que es presentarà al registre de l’Ajuntament o adjuntant-la en una 
instància genèrica a través d’E-TRAM. Termini de presentació: divendres 22 de febrer.  

 

• La inscripció és gratuïta 

 

• El sorteig de les colles per determinar l’ordre de sortida es farà el dimecres dia 27 de 
febrer a les 20 h a l’ajuntament. L’assistència del responsable o d’un delegat de la 
carrossa o comparsa és important tant per ser presents en el sorteig com per recollir 
l’imprès numerat, indicatiu de la seva posició de sortida, el qual haurà de ser 
visible el dia de la rua: 
 

Comparsa amb carrossa: Part davantera del vehicle 
 
Comparsa sense carrossa: Al dorsal de qualsevol dels seus participants 

 

• Les comparses o carrosses que no tinguin representació o delegació el dia del sorteig 
hauran de responsabilitzar-se en demanar l’imprès indicatiu del seu ordre de sortida 
al correu electrònic: turisme@ajarbucies.cat. 

 

• El jurat estarà format per persones de l’Associació de Comerciants d’Arbúcies i de la 
comissió de festes (jove i adulta) o aquelles a qui la comissió designi. 
 

• NOMÉS durant el temps de concentració el jurat valorarà si es compleixen les 
normes exigides i s’anotarà la totalitat de l’ajut a percebre. Per aquest motiu, és 
INDISPENSABLE LA MÀXIMA PUNTUALITAT, en cas contrari, i amb la rua iniciada, 
només s’optarà als premis. 
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• Cap colla podrà optar a més de dos premis. 

• El veredicte del jurat es farà públic el divendres 1 de març al Pavelló de Can Delfí 

• En cas de pluja, s’anul·la la desfilada i s’anirà, directament, al Pavelló de Can Delfí. Els 
grups que actuïn al Pavelló i que disposin de carrosses, per tal de poder valorar si els hi 
correspon o no l’ajut assignat, caldrà que les tinguin disponibles per un proper dia a acordar 
juntament amb la Comissió de Festes 

 

• L’ajuntament podrà atorgar un ajut a les comparses (màxim 11 grups) que participin 
en la rua i hagin fet la seva inscripció abans del dia assenyalat i reuneixin les condicions 
marcades en aquestes bases: 

 
-carrossa: 100 € 
 
-comparsa (mínim de 10 components majors de 12 anys) : 75 €          

PREMIS 

Es concediran premis valorant els següents conceptes: el vestuari, l’originalitat, el treball, la 
coreografia, l’animació i la diversió. 

1r premi: 500 € 

2n premi: 300 € 

3r premi: 150 € 

4t premi (atorgat per l’Associació de Comerciants d’Arbúcies): 100 € en bons, a 
bescanviar a qualsevol dels comerços de l’associació. 

Els premis seran abonats al representant de cada comparsa segons la legislació vigent i un 
cop efectuada la tramitació administrativa, exceptuant el 4t premi, el qual serà entregat el 
mateix divendres. 

Les comparses de la nit del divendres que estiguin formades, exclusivament, per 
participants infantils, seran gratificades amb una coca o coques (en funció dels participants 
de la comparsa), la qual podrà ser demanada per la comparsa/es en el dia que elles 
considerin oportú trobar-se i fer la celebració. 

HORARI I LLOC DE SORTIDA: 

Concentració a les 9 del vespre al Psg. Palacagüina. Inici rua a les 10 del vespre.  
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Cal complir les recomanacions de seguretat del Departament de Interior per a les 
festes de Carnestoltes. 

Recomanacions per a participants de cavalcades i rues 

• Recordeu la importància de conèixer el recorregut, les vies d’evacuació, les zones de 
més aglomeració i els consells d’autoprotecció dels plans d’autoprotecció. 

• No manipuleu cap tipus d’element elèctric per al qual no estigueu autoritzat. 

• Disposeu d’extintors ubicats en llocs de fàcil accés per poder apagar qualsevol conat 
d’incendi.  

• Tingueu clares les possibles vies de sortida del vehicle i del recorregut. 

• Eviteu sobrecarregar les instal·lacions elèctriques. 

• Deixeu espai suficient entre comparsa i comparsa per evitar accidents i interaccions 
en cas d’incendi. 

• Seguiu les indicacions del vostre responsable de grup i adreceu-vos-hi en cas de 
dubte. 

• Si conduïu algun dels vehicles de la rua, no prengueu begudes alcohòliques i porteu 
l'aigua en ampolles de plàstic. 

• No deixeu materials accessibles al públic que puguin suposar un perill per a la seva 
integritat física (per exemple pirotècnia, elements amb flama, etc.). 

• Si les carrosses o disfresses són de materials combustibles o fàcilment inflamables, 
recordeu de no utilitzar cap element amb flama o guspires a les proximitats. 

• No llenceu pirotècnia ni elements amb flama o guspires cap al públic, ja que també 
podrien dur disfresses combustibles o inflamables. 

• A les carrosses, hi ha d’anar personal que sàpiga com funciona el generador —com 
s’apaga— i també utilitzar extintors. 

• Està totalment prohibit carregar combustible amb els generadors en marxa. 

• El combustible s’ha de portar en dipòsits homologats i cal deixar-lo en zones 
ventilades, lluny de focus de calor. 

• La instal·lació elèctrica de les carrosses ha de ser adequada i ha de disposar de 
butlletí d’instal·lador o certificat d’idoneïtat. 

• Tots els vehicles han de disposar de la ITV i de l’assegurança corresponents. 

• Compliu amb totes les mesures de seguretat, amb l’objectiu de minimitzar la 
possibilitat d’accidents. 

• Col·laboreu amb l’ajuntament en la difusió dels consells per a la població. 


