CONCURS DE COMPARSES DEL CARNAVAL 2020

1. Convocatòria

6. Normes de desfilada de la rua i obligacions dels participants

1. 1. El Carnaval és una de les festes populars de la ciutat que
gaudeix d’un alt volum de participació de la ciutadania. Les rues de
Carnaval esdevenen aparadors de la vitalitat de la ciutat, i de la
transformació de l’espai públic en un escenari d’interacció colorit i
festiu. Són alhora la millor expressió de la participació popular i de
l’art efímer en la seva vessant col·lectiva, amb l’esforç i dedicació
d’associacions i col·lectius de la ciutat que esdevenen protagonistes
de l’essència i manteniment d’aquesta celebració a la ciutat.

6. 1. Identificació. Cada comparsa ha de portar un rètol visible amb el nom
que la identifica. Aquest rètol serà confeccionat pel mateix grup (lletres
negres sobre un fons de color blanc).

1. 2. La data de celebració del concurs es fixa en el marc de la rua
organitzada la tarda del dissabte 22 de febrer de 2020.
1.3. Hi pot participar qualsevol col·lectiu format per un mínim de 5
persones participants.
2. Premis
Hi haurà tres premis que el jurat atorgarà al primer, segon i tercer
classificats, segons la major puntuació obtinguda, i que seran de
1.400 €, 700 € i 400 €, respectivament, sobre els quals es
practicaran les retencions fiscals que hi corresponguin.
L’abonament del premi i la retenció fiscal es faran al representant
de la comparsa que consti en el formulari d’inscripció.

6. 2. Vehicles. Es permet la participació amb qualsevol tipus de vehicle:
carrosses, cotxes (sempre que tinguin com a màxim 8 metres de llargada i
que la documentació i l’assegurança estiguin al corrent), etc.
6. 3. Desfilada
 Per tal d’afavorir la fluïdesa de la rua, la distancia màxima entre
comparsa i comparsa serà de 3 metres.
 Les comparses efectuaran coreografies o figures en moviment; mai
no podran ser coreografies aturades per tal d’evitar una excessiva
retenció a la rua general.
 L’ordre de les comparses es marcarà des de l’organització segons el
nombre de participants i les necessitats tècniques de l’organització.
Tanmateix, l’organització es reserva la facultat de modificar sobre la
marxa l’ordre de la desfilada per raons tècniques.
 L’ús de pirotècnia està prohibida i, per tant, podrà ser confiscada per
l’organització.
 Es limita la potència dels equips de música a entre 600 i 1.000
watts.
6. 4. El no seguiment de les pautes que l’organització marqui durant els
preparatius de la rua suposarà la desqualificació del grup.

3. Jurat i veredicte
3. 1. El jurat del concurs de comparses estarà format per diverses
persones vinculades al món de l’animació cultural i al teixit
associatiu de la ciutat. El jurat hi circularà d’incògnit prl recorregut
de la rua i puntuarà els participants segons els criteris valoratius
d’aquestes bases reguladores. Totes les votacions es realitzaran
puntuant de 1 a 10, sense fraccions, i se signaran per part de cada
membre.
3. 2. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en l’acte
de lliurament de premis que se celebrarà el dimarts següent, 25 de
febrer de 2020, a l’auditori del Museu Municipal Castell (MMUC).

7. Participar-hi sense concursar
Les comparses que vulguin simplement desfilar sense opció a premi ho
podran fer, ja que no és obligatori concursar. En aquest cas caldrà indicarho al formulari d’inscripció, doncs és necessari comunicar la intenció de
participar i assistir a la rua a efectes d’organització
Les comparses que no desitgin concursar desfilaran a partir de l’última
comparsa inscrita en el concurs, i s’endreçaran en l’ordre que li assigni
l’organització.
8. Convocatòria i lloc de concentració

4. Criteris de valoració
El jurat premiarà les comparses tenint en compte els criteris
valoratius següents: el conjunt del col·lectiu (fins a 10 punts), la
creativitat del vestuari (fins a 10 punts), el suport d’elements com
vehicles o carrosses (fins a 5 punts) i l’ambient musical (fins a 5
punts).
5. Inscripció
5. 1. Es poden fer les inscripcions fins al dia 17 de febrer de 2020 a
qualsevol de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC).
5. 2. En el moment de la inscripció s’ha de fer constar el nom del
col·lectiu i també el nom, cognoms i telèfon del representant.
També s’ha d’especificar si es participa amb algun element mòbil
(vegeu punt 6 d’aquestes bases reguladores). En cas que així sigui,
caldrà presentar també la documentació i l’assegurança en vigor
del vehicle.

La convocatòria de les comparses inscrites serà a les 18 h a la plaça
Pearson. Allà es col·locaran en l’ordre assignat per tal d’iniciar la rua a les
18.30 h al llarg de l’itinerari següent: pl. Pearson, av. Barcelona, pg.
Francesc Macià, c. Montserrat i pl. Dr. Guardiet.
9. La participació a la rua comporta l’acceptació plena d’aquestes bases.
Informació i consulta de les bases:


Text complet de les Bases del Concurs de Comparses:
https://bop.diba.cat/temp/03_022016003902.pdf



Convocatòria 2020. Seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí:
https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/564
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