BASES DE PARTICIPACI A A RUA DE
CAR ESTO TES 2019 PA AFO S
rga it a C issi de Reis i Car est tes
A b e sup rt de A u ta e t de Pa af s
Dia diu e ge 10 de ar a es 12.00 h
El Carnestoltes de Palafolls és una festivitat organitzada per la Comissió de Reis i Carnestoltes i
el Cafè de Palafolls amb la col·laboració i suport de l’Ajuntament de Palafolls. És una festa de
caràcter popular i festiva, volent per tant defugir qualsevol tipus de competitivitat. El
Carnestoltes que acull la nostra població és fruit de la col·laboració i de l’esforç de totes les colles
i comparses que hi participen.
Els eixos bàsics de celebració del Carnestoltes de Palafolls 2019, seran els següents:
Rua de carnestoltes, que enguany es celebrarà el diumenge dia 10 de març de 2019 a les 12.00
h del migdia.
*Es prega l’arribada de les colles a les 11.00 h a on se’ls indica, un cop confirmada la seva
participació.
Per poder participar a la Rua de Carnestoltes de Palafolls cal seguir les següents normes
adoptades per l’entitat organitzadora i col·laboradors organitzatius:
NORMES DE PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNESTOLTES DE PALAFOLLS 2019

1. Cal sol·licitar la inscripció prèviament (la inscripció és gratuïta). Les sol·licituds
d’inscripció es faran:
-

Mitjançant el formulari telemàtic habilitat al web municipal www.palafolls.cat (Les
places són limitades i el termini finalitza el dijous 28 de febrer de 2019). Les
carrosses seleccionades per participar a la Rua es regiran segons un barem detallat
en el punt 2.
La participació estarà limitada a un màxim de 10 carrosses i /o comparses amb el
suport econòmic de 100 euros (IVA inclòs). En el cas de carrosses i comparses que
estiguin en llista d’espera i finalment no puguin rebre l’ajut assignat si volen podran
participar igualment a la Rua sense aportació econòmica assignada.
Una vegada exhaurides les places o el termini es comunicarà per ordre d’inscripció
i segons el barem especificat en aquestes mateixes bases l’acceptació de la
sol·licitud de cada entitat i/o comparsa a la festa. Igualment es procedirà a efectuar
una llista d’espera si es dóna el cas.
La gratificació que des de l'organització s'atorga a les colles per participar a la Rua
és de 100 euros (IVA inclòs) per cada carrossa de 3 metres de llargada per 2 metres
d’amplada, aproximadament. La gratificació també podrà ser atorgada a comparses
sense carrossa amb un estil i una disfressa destacada i amb un mínim de 30
persones.

Cal remarcar que per poder rebre la gratificació corresponent cal que els vestits
o disfresses amb els quals es participa tinguin una mínima dignitat i treball per part
de la colla inscrita.

2. Gratificacions: A banda de la gratificació de 100 € per comparsa o carrossa seleccionada,
es gratificarà amb 500 € aquella carrossa que, segons els criteris de la Comissió de Reis
i Carnestoltes i el Cafè de Palafolls, sigui la millor d’entre totes les participants.

3. Les carrosses seleccionades per participar a la Rua es regiran segons un barem, en el
qual es valorarà per ordre d’importància, els següents elements:
 Ser una entitat o empresa del municipi (entre entitats es valorarà la participació
en l’organització d’activitats i la seva implicació en la promoció cultural i social
de Palafolls)
 L’antiguitat de participació i implicació en l’organització de la Rua de Palafolls
 Ser resident del municipi de Palafolls
 L’ordre d’inscripció

4. Cada colla o comparsa tindrà un nom o una al·legoria que determinarà la decoració de
la carrossa i/o el vestuari, al marge del nom de la colla o associació a la qual representin.

5. L’ordre de participació de les diferents colles i comparses es farà de manera aleatòria,
segons la disposició de la gent i la carrossa de cada comparsa el mateix dia i, si es dóna
el cas, es tindrà en compte el tipus de disfresses per evitar que hi hagi dues colles amb
disfresses similars seguides.

6. Cada colla designarà una persona que serà la responsable de la bona marxa de la seva
colla o carrossa, de guardar les oportunes distàncies entre les colles i vetllarà pel bon
comportament de tots els integrants.

7. Les carrosses hauran de situar-se al lloc que se’ls atorgui 45 minuts abans de la sortida
de la rua. La persona responsable tindrà cura que la gent desallotgi la carrossa tant aviat
com sigui possible a fi d’intentar que l’entrega de premis commemoratius i participació
a la festa de cloenda de l’acte es pugui fer immediatament.

8. Les colles participants hauran de seguir sempre les instruccions que es donin per part
de l’organització.

9. Queda prohibit l’ús de tota mena d’esprais de pintura, escumes, etc. Així com el
llançament d’ous o qualsevol altre material que pugui malmetre els vestits i decorats.

10. Les carrosses o comparses hauran de comptar amb un extintor contra incendis per
garantir la seva seguretat i la de la rua. El mateix dia es revisarà que aquest estigui en
una ubicació fàcil de la carrossa.

11. L’organització es reserva el dret de negar les gratificacions o restar-ne una
quantitat en cas d’incompliment de les normes.
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