Bases
Concurs de Carrosses per Carnaval 2019
1. Les colles que vulguin participar a la Rua de Carnaval ho podran fer en dues
modalitats: comparsa o carrossa.
2. Per poder optar al premi de comparsa han de ser un mínim de 10 persones.
3. Es considerarà carrossa al conjunt de la plataforma decorada d’un mínim de 2,5
metres de llarg per 1,5 d’amplada, sense comptar la tracció, i amb una grup de gent
mínim de 10 persones.
4. Les carrosses que utilitzin vehicle hauran de disposar de les assegurances legals
adients. L’Ajuntament es reserva la facultat d’inspeccionar els vehicles per acreditar el
compliment de la normativa vigent.
5. Queda totalment prohibit llençar objectes i líquids des de la carrossa, incloent
caramels.
6. Queda totalment prohibit pujar a l’escenari on està situat el jurat.
7. Un cop començada la cercavila no es podrà afegir gent nova a la carrossa i tampoc
hi podrà haver canvis de gent entre carrosses.
8. L’Ajuntament s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys que es puguin
produir.
9. La inscripció al concurs es farà a les oficines de l’Ajuntament, del dia 4 de febrer al
1 de març de 2019 en horari d’oficina (de 9h a 14h). També es pot fer online enviant
un correu electrònic a culturaifestes@tremp.cat amb el nom de la comparsa/carrossa,
el nom d’un representant i un telèfon de contacte.
Les dades de caràcter personal sol·licitades formaran part d’un fitxer de l’Ajuntament
de Tremp i seran tractades de manera confidencial amb la finalitat d’organitzar el
concurs de carrosses de carnaval i informar-li d’altres activitats culturals de
l’Ajuntament. Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició
mitjançant escrit a culturaifestes@tremp.cat.
Per una bona organització de la festa no s’admetran inscripcions més tard de la
data i hora assenyalada.
10. La concentració de comparses i carrosses serà el dissabte 2 de març a les 17h a
la plaça de Capdevila. Les comparses i carrosses s’hauran de posar al lloc
corresponent al seu número de dorsal.

11. Caldrà que un representant de cada carrossa o comparsa presenti el document
annex a les bases on s’especificaran els detalls de la construcció i els costos per tal
que el jurat pugui valorar.
IMPORTANT: el jurat no farà preguntes als representants de cada carrossa o
comparsa durant la rua. El temps d’actuació davant del jurat ha de ser un màxim
de 3 minuts per comparsa o carrossa.
12. La sortida serà a les 17:30h. El grup que no sigui al seu lloc haurà d’afegir-se al
final de la rua.
13. El jurat estarà format per un representant de la Comissió de Festes, un
representant de La Casa del Sol Naixent, un representant de l’Ajuntament de Tremp,
un representant d’una entitat trempolina, i un representant de la colla d’Escudellers de
Carnaval i el seu veredicte serà inapel·lable.
14. El premis seran els següents:
- 1r Premi a la millor carrossa: 300€ i una panera de productes del Pallars
valorada amb 300€: es valorarà tant originalitat, realització, usos de material
en reutilitzat i caracterització dels components.
- 2n Premi de carrosses: 300€: es valorarà tant originalitat, realització,
usos de material en reutilitzat i caracterització dels components.
-

1r Premi a la millor comparsa: 200€: es valorarà el nombre de persones
participants, l’originalitat en la desfilada, caracterització i coreografia.

-

2n Premi a la millor comparsa: 100€: es valorarà el nombre de persones
participants, l’originalitat en la desfilada, caracterització i coreografia.

En cas d’empat es repartiran els premis. Totes les carrosses participants que no
siguin premiades rebran un petit obsequi.
15. El veredicte del jurat es farà públic el dissabte 2 de març just després del pregó
del rei Carnestoltes, a les 20h aproximadament, a la Pl. de Capdevila. Només
pujaran a l’escenari per recollir el premi un representant de la millor comparsa i un
representant de la millor carrossa.
16. La sortida i arribada seran obligatòries a totes les carrosses i comparses, sinó serà
motiu de desqualificació.
17. La participació en el concurs implica acceptar totes aquestes bases.
18. Els organitzadors es reserven el dret d’alterar les bases. Si això es produís,
s’anunciarà oportunament.

