ARBECA
29 DE FEBRER DE 2020

BASES DE LA RUA
DE CARNAVAL

1. Les persones que vulguin participar a la Rua de Carnaval ho
podran fer en diverses modalitats: carrossa, comparsa o
individualment.
2. Les carrosses o comparses hauran d’ anar identificades amb el
títol corresponent.
3. La rua l’ encapçalarà la carrossa de LO NINOT DEL REI
CARNESTOLTES, on s’ hi podran afegir totes les persones que
vulguin participar individualment a la rua.
4. Només optaran al premi i a la compensació econòmica les
carrosses i comparses que s’ hagin inscrit prèviament. La
inscripció es farà a la Biblioteca Municipal de 5 a 8 del vespre fins
el dia 21 de febrer de 2020.
5. Les carrosses sortiran segons l’ ordre d’ arribada i s’ inclouran les
comparses entremig.
6. Les carrosses no podran sobrepassar l’ alçada de 3,80 metres ni la
llargada de 6 metres.
7. Les carrosses hauran d’ incloure seguretat durant el recorregut:
dues persones al davant i dues persones al darrera, com a mínim.
8. La concentració de carrosses i comparses serà a les 17:30 h. a la
Cooperativa (gasolinera). Les carrosses es posaran en fila a
mesura que arribin, una darrera l'altra. La sortida serà a les 18.00
h. El grup que no hi sigui, haurà d’ afegir-se al final de la rua.

posar al lloc corresponent al seu número. La sortida serà a les
18.00 h. El grup que no hi sigui, haurà d’ afegir-se al final de la rua.
9. Es donarà a cada carrossa i comparsa un sac de confeti de 5 kg.
10. Les carrosses i comparses no es podran aturar durant la rua i
hauran de mantenir una distància constant de 10 metres de la
carrossa o comparsa anterior.
11. El recorregut de la rua serà: c/Lleida - c/Alcalde Mullerat - Av. dels
Portals - c/Anselm Clavé - Pl. Lluís Companys - c/Anselm Clavé Av. dels Portals - c/Molí Vell - Pl. Generalitat.
12. L’ espectacle serà opcional i s’ inclourà a la rua fent una parada a
l’ Avinguda dels Portals (alçada farmàcia) per fer-ne una petita
representació. Es prega que l’ espectacle no duri més de 3 minuts
per tal de facilitar el desenvolupament de la rua.
13. El jurat estarà format per un membre de cada carrossa o
comparsa, per membres de la Comissió de Festes i per joves de la
Quinta del 2002.
14. En la modalitat carrosses, hi haurà dos premis en forma de lot de
productes locals: a la més original i a la més sostenible.
15. En la modalitat comparsa, hi haurà un premi en forma de lot de
productes locals a la més original.
16. En la modalitat individual, hi haurà un premi en forma de lot de
productes locals a la disfressa més original.
17. Cada carrossa o comparsa només podrà optar a un premi.
18. Hi haurà compensació econòmica per totes les carrosses i
comparses inscrites. En el cas de les carrosses serà de 150 euros i
en el cas de les comparses de 75 euros.
19. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis, així com la
compensació econòmica, si no s’ assoleixen els mínims de criteris
de qualitat.
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