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Bases i inscripcions a la Rua de Carnaval 2017

Del 25 de gener al 19 de febrer de 2017

Amb motiu de la Festa de Carnaval, la Comissió de Festes i la Regidoria de Cultura
convoquen el concurs de colles participants a la Rua de Carnaval 2017, que tindrà
lloc dissabte 25 de febrer.

1. La Rua de Carnaval tindrà lloc el dia 25 de febrer de 2017
2. Podran participar a la Rua totes les entitats, associacions i grups que

s’inscriguin aportant una carrossa, una comparsa o les dues coses
3. Només s’acceptaran inscripcions realitzades de forma telemàtica a través de

la web de l’Ajuntament abans del 20 de febrer de 2017
4. La sortida està prevista a les 17 hores
5. El lloc de sortida serà el carrer de Portugal (al costat de l’Espai Tolrà
6. Totes les colles inscrites s’hauran de situar entre ¾ de 5 i les 5 de la tarda al

lloc de sortida
7. L’organització facilitarà un número d’identificació que les colles hauran de

portar ben visibles durant tot el recorregut
8. Tots els vehicles que participin a la rua de carnaval han de disposar

d’assegurança i de la ITV en ordre. Les carrosses participants hauran de
disposar també d’una còpia de l’assegurança de responsabilitat civil que
l’organització demanarà abans de l’inici de la rua

9. El lloc d’arribada serà la plaça de la Fàbrica Nova
10. Cap colla deixarà, durant el recorregut, la rua un cop es doni per començada

aquesta, seguint l’itinerari acordat
11. Els grups participants seguiran les ordres indicades per les persones de

l’organització
12. El jurat, format per la comissió de Festes i voluntaris, estarà repartit durant tot

el recorregut i no anirà identificat. Per tant, es recomana als participants
lluïment durant tot el temps que duri la Rua.

13. Només podran participar en la rua les carrosses i comparses inscrites
prèviament.

14. En cas de pluja o amenaça prou clara, l’organització es reserva el dret a
posposar o anul·lar la Rua

15. La inscripció a la Rua suposo l’acceptació d’aquestes bases i de les mesures
de les condicions tècniques i de seguretat que inclouen

Actes celebrats

Dissabte 25 de febrer de 2017
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