
 

1 
 

 

CARNESTOLTES ARBÚCIES 2023 

BASES DEL CONCURS DE GRUPS PETITS ( de 3 a 9 persones)  
 

La rua de Carnestoltes a Arbúcies es celebrarà el divendres 17 de febrer de 2023. El concurs de 

grups petits només es celebrarà si hi ha un mínim de 3 inscrits.  

Es considera grup petit els formats com a mínim de 3 fins a 9 components.  

Abans d’iniciar les inscripcions cal recordar que, en cas de ser més de 10 components cal 

registrar-se a les Bases de Comparses i Carrosses.  

 

INSCRIPCIONS GRUPS PETITS 

Per a poder participar s’haurà d’emplenar la següent inscripció abans del 10 de febrer:  

Telemàticament a través del següent enllaç: 

https://docs.google.com/forms/d/16C91Aq-rxrdx6AJI1Znon_NPKz1h6Q-

FyTu7Pfg34TQ/edit  

O presencialment a l’Ajuntament d’Arbúcies (de dilluns a divendres de 9 a 14h).  

Cada grup haurà de tenir un representant, major d’edat, que serà el responsable de tot el que 

afecti aquell grup. El representant haurà d’assistir a la reunió que tindrà lloc el 13 de febrer a 

les 19h a l’Ajuntament d’Arbúcies on es decidirà per sorteig l’ordre de sortida, la ruta i 

l’organització en general.  

 

CELEBRACIÓ DE LA RUA 
 

La rua tindrà el recorregut següent: Lloc d'ordenació: Passeig de Palacagüina. 
Recorregut: C/ Francesc Camprodon, carrer Pont i finalització carrer de l’Estenedor 
per arribar al Pavelló de Can Delfí.  
 
Els grups petits participants a la rua hauran de dirigir-se al lloc determinat per a la 
seva ordenació a les 21.30h. La sortida serà a les 22h (passeig Palacagüina). 
 
Abans de l’inici de la rua s’entregarà el número d’ordre de sortida dels grups petits i 
de les comparses/carrosses participants. Aquest número s’haurà de posar en un lloc 
visible.  
 
El Jurat serà itinerant durant la rua, per aquest motiu els balls no poden ser estàtics 
sinó que hauran de ser mòbils en tot moment. Hi hauran dos punts de la rua que es 
podran fer els balls més estàtics (que després es repetiran al Pavelló de Can Delfí).  

https://docs.google.com/forms/d/16C91Aq-rxrdx6AJI1Znon_NPKz1h6Q-FyTu7Pfg34TQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/16C91Aq-rxrdx6AJI1Znon_NPKz1h6Q-FyTu7Pfg34TQ/edit
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Els balls fixes han de tenir un màxim de 2 minuts.  
 
Els grups participaran de forma cívica a la cercavila, abstenint-se de realitzar 
qualsevol acció que en pugui pertorbar el normal desenvolupament. 

 

Durant el recorregut de la rua s’haurà de deixar entre 10 i 15 metres de separació 
entre agrupacions. 
 
En cas de pluja, s’anul·la la desfilada i s’anirà, directament, al Pavelló de Can Delfí.  

 

PREMIS i AJUTS 

L’ajuntament a part dels premis atorgarà un ajut de participació als 10 primers 
inscrits:  
 

 
 

Els premis seran abonats al representant de cada grup segons la legislació vigent i un 
cop efectuada la tramitació administrativa. 
 
Cap grup podrà optar a més de 2 premis.  
 
Els premis/subvencions es pagaran mitjançant transferència bancària. Us recordem 
que els premis/subvencions tributen a Hisenda, per tant us recomanem que el 
número de compte sigui el de l’Associació/Colla amb el seu CIF corresponent. 
 
 
EL JURAT 
 
El jurat, designat per l’Ajuntament d’Arbúcies, serà una persona representant de cada 
grup partiipant, una de l’Associació de Festes Joves, una de la Comissió de Festes 
Adulta i una del departament de festes de l’Ajuntament d’Arbúcies.  
 
En el cas dels representants de cada grup, carrossa/comparsa, no podran avaluar el 
seu propi grup.  
 
Puntuaran de l’1 al 10 per igual originalitat, artesania, carrossa, animació, coreografia, 
vestuari i maquillatge. 

El veredicte del jurat es donarà a conèixer al final de la Rua (Pavelló de Can Delfí), un 
cop hagin arribat totes les comparses. El seu veredicte serà inapel·lable i no es podrà 
recórrer. 

 

CATEGORIA 
 

DESCRIPCIÓ 
AJUT 

PARTICIPACIÓ 
PRIMER 
PREMI 

SEGON 
PREMI 

TERCER 
PREMI 

 

GRUP PETIT 
De 3 a 9 

participants 

 

7€ /component 
 

200€ 
 

110€ 
 

80€ 
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La inscripció a la rua suposa l’accepta d’aquestes bases i de les previsions que 
s’hi determinen, inclosos els drets de caràcter econòmic.  

 


