
Ajuntament de Castellar del Vallès

Bases de la Rua de Carnaval 2023

Del 24 de gener al 13 de febrer

Les inscripcions a la rua de Carnaval són obertes fins al 13 de febrer.

Les característiques bàsiques de la participació a la rua de Carnaval de comparses i
carrosses són les següents:

1. La Rua de Carnaval tindrà lloc el dia 18 de febrer de 2023.

2. Podran participar a la Rua totes les entitats, associacions i grups del municipi
que s'inscriguin aportant una carrossa, una comparsa o les dues coses.

3. La sortida està prevista a les 17.30 hores.

4. El lloc de sortida serà el carrer de Portugal (al costat de l’Espai Tolrà).

5. Totes les colles inscrites s’hauran de situar entre les 17.00 hores i les 17.15
hores al lloc de sortida.

6. L’organització facilitarà un número d’identificació que les colles hauran de
portar ben visibles durant tot el recorregut.

7. Tots els vehicles que participin a la rua de carnaval han de disposar
d'assegurança i de la ITV en ordre de pagament i vigent. Aquesta
documentació,tot i ser necessària acreditar-la en la sol·licitud, caldrà tenir-la
durant la Rua de Carnaval per acreditar-la si qualsevol personal tècnic la
requereix.

8. L’itinerari de la Rua sortirà des del carrer Portugal, per continuar tot seguit
pels carrers de Portugal, de Suïssa, Barcelona, l'avinguda de Sant Esteve,
carrer Sant Pere d'Ullastre, Passeig Tolrà, carrer General Boadella, carrer
Major, Plaça Calissó, Passeig, carrer Pedrissos per tornar a l’Espai Tolrà.

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.
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11. Els grups participants seguiran les ordres indicades per les persones
de l’organització i el personal tècnic de l’Ajuntament.

12. El jurat 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 correctament prèviament, les quals li seran donades un número
d’identificació.

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

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

 

Podeu consultar les bases completes clicant aquí o a l'enllaç que trobareu a la
dreta d'aquesta mateixa pàgina.

Actes celebrats

Dissabte 18 de febrer
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S’obre fins al 13 de febrer el termini d’inscripció a la rua de Carnaval
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