CARNESTOLTES 2018
En motiu del Carnestoltes 2018, es convoca el tradicional Concurs de Comparses que tindrà
lloc el proper dia 10 de febrer de 2018 durant la Rua i s’anima tothom a participar-hi d’acord
amb les bases següents:

BASES CONCURS DE LA RUA
PARTICIPANTS: COMPARSES I CARROSSES
1. Hi poden participar entitats o col·lectius/grups de persones, en ambdós casos caldrà
nomenar un representant.
2. Les comparses poden anar amb carrossa no motoritzada. No hi podran participar
vehicles motoritzats.
3. Les comparses i carrosses poden ser satíriques, reivindicatives i humorístiques, però
mai comercials o publicitàries.
4. Les comparses que tinguin menys de 5 components podran integrar-se a la RUA, però
no optaran a cap premi.
5. Les carrosses participants hauran de ser guarnides en la major part i tots els seus
components hauran d’anar disfressats.
6. No es permet llançar ni donar objectes amb publicitat comercial.
7. Les comparses aniran acompanyades de llum i so per tal de poder fer un lluïment en tot
el seu recorregut.
8. La “banda sonora” i la il·luminació de la rua aniran a càrrec de la Direcció de Cultura.
9. Tot i això, si alguna comparsa vol portar la seva música, haurà de lliurar-la enregistrada
en un CD, amb el nom de la comparsa escrit en el mateix CD, en el moment de la
inscripció.
10. És necessari que en emplenar la fitxa d’inscripció a la Rua es detalli al màxim les
característiques de la comparsa:
a. si hi ha músics o batucada;
b. si hi ha algun element tipus carruatge o carretó (sempre sense motor);
c. si en forma part algun/a gegant/a;
d. si hi ha alguna persona que es mou en cadira de rodes, nens en cotxets, etc.

INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ
11. La inscripció s’ha de fer fins al divendres 2 de febrer a les 20h a les oficines de
Cultura (carrer Sant Josep, 9. Mataró) de 9 a 14 hores (de dilluns a divendres) i de 18 a
20 hores (de dimecres a divendres), excepte els divendres 22 i 29 (tancat a la tarda).
12. Totes les comparses hauran de designar una persona representant. Totes elles seran
convocades el dimecres 7 de febrer a les 19:30h del vespre a les oficines de Cultura per
celebrar una reunió d’organització prèvia. Aquesta reunió és de caràcter obligatori, i
la manca d’assistència implicarà la impossibilitat de participar en el concurs.
13. En aquesta reunió es lliurarà a la comparsa un rètol amb un número, que s’haurà de
col·locar en un lloc visible durant el transcurs de la Rua.
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14. Funcionament i organització de la Rua:
1) La concentració de comparses, prèvia a la desfilada, es farà a la Plaça de Cuba
(tram comprès entre el carrer de Sant Joaquim i el carrer de Cuba), a partir de
les 17:00 fins les 17:30 hores.
2) Durant la desfilada no hi podrà haver en cap punt del recorregut aturades per
exhibició. Les coreografies s’hauran d’elaborar tenint en compte que la comparsa
sempre vagi avançant.
3) Les comparses i les persones representants en nom d’elles es comprometen a
seguir les instruccions de funcionament que rebran el dia de la reunió i les
indicacions que els hi siguin fetes per l’organització durant la Rua.
4) Les persones participants es comprometen específicament a complir amb els
horaris acordats i a no abandonar la rua fins al final, exceptuant causes de força
major.

PREMIS I JURAT
15. El jurat estarà constituït per 5 membres vinculats al món cultural i artístic de la ciutat
nomenats pel regidor de Cultura, a proposta de la Comissió de Carnestoltes.
16. Actuarà de secretari/a un tècnic/a de cultura.
17. El jurat emetrà el seu veredicte i proposarà els tres premis següents:
a. 1er. Premi a la millor comparsa: 500 €
b. 2on. Premi a la millor comparsa: 300 €
c. Premi especial del jurat : 200 €
El premi especial del Jurat vol premiar algun aspecte concret que a opinió dels
membres del jurat sigui destacable, ja sigui per la constància, l’esforç, la dedicació o
l’actitud a la Rua.
El premi a la millor comparsa, a més, tindrà l’honor de participar a l’Arribada d’en
Pellofa de l’any 2019, seguint els criteris definits per la Comissió de Carnestoltes.
18. Els criteris que es tindrà en compte per a la concessió dels premis seran :
a. L’originalitat
b. El grau de dificultat en l’elaboració del vestuari.
c. La posada en escena.
19. Atès el caràcter sociocultural de la rua de carnestoltes, el jurat no podrà deixar cap
premi desert. La lectura del veredicte es farà al final de la Rua, al Nou Parc Central.
20. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
21. El veredicte serà elevat al regidor de Cultura perquè adopti la resolució corresponent.
22. Els premis seran abonats a l’entitat o a representant del grup un cop presentada la
documentació necessària per efectuar la tramitació administrativa, i si es cas, amb les
retencions que correspongui,

DISPOSICIÓ FINAL
23. La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació de les normes que
s’estableixen en les presents Bases i la conformitat amb les decisions del Jurat.
24. L’organització verificarà el compliment d’aquestes bases en totes les comparses i es
reserva el dret de privar la sortida a aquelles que representin un risc evident per a les
persones, el seu entorn i la festa.

Mataró, 21 de novembre de 2017.
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