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BASES PER A PARTICIPAR A LA RUA CARNESTOLTES - TARDA 

Dissabte, 7 de març de 2020 

Aquestes bases són d’obligat compliment per a les persones i grups que vulguin participar a la 

Rua del Carnaval d’Artés.  

1. Convocatòria 

El Carnaval és una de les festes populars per excel·lència del calendari festiu d’Artés, ja que 

transforma l’espai públic del poble en un escenari teatral perquè la ciutadania surti al carrer.  

 

2. Definicions de les categories: 

COMPARSA:  Agrupació que organitza una presentació de música, ball i color, i que surt a 

interpretar-la a la rua de Carnaval.  

 Què entenem per comparsa: 

• Comparsa: grups a partir de 8 participants, i que porti o no un vehicle amb 

plataforma decorada. 

  

INDIVIDUAL O GRUPS INDIVIDUALS: Grup de persones disfressades homogèniament o en 

relació i format com a màxim per a 7 persones.  

Només us podeu inscriure a una sola categoria.  

Cada comparsa haurà de portar extintors.  

 

3. Inscripció 

3.1. Les inscripcions seran del 13 de febrer al 1 de març a les 00h a través de la pàgina 

participa.artes.cat.  

3.2. 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, i ha de tenir tota la documentació pertinent (documentació i l’assegurança en vigor del 

vehicle).  

4. Normes de desfilada de la rua i obligacions dels participants 
 
4.1. Cada grup nomenarà una persona responsable que serà l’únic interlocutora vàlida amb 
l’organització. Aquesta persona tindrà cura que el seu grup mantingui un comportament adequat 
i compleixi les bases.  
 
4.2. A partir de les 16:30h hi haurà la concentració de comparses, enguany el lloc de 
concentració s’explicarà als responsables de les comparses el dia de la reunió informativa 
que tindrà lloc el dia 3 de març. L’organització farà una revisió de cada grup pel compliment de 
les bases. La rua sortirà a les 17:30h, puntual.  
 
4.3. Identificació. Cada comparsa ha de portar un rètol visible, al llarg de tota la rua, amb el nom 
que la identifica i un número de participant . Aquest rètol serà facilitat per l’organització.  
 
4.4. Vehicles. És 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 
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estiguin al corrent), etc. Recordar que els vehicles que arrosseguin un remolc hauran de reunir 
les condicions de seguretat amb el sistema d’enganxament homologat.  
 
 
 
4.5. Desfilada 
 
El responsable de cada comparsa haurà de notificar l’arribada a davant del Casal de Joves el 
Kanal. D’altra banda, cada grup haurà de lliurar en format CD/ pen/ mp3 la música per tal de 
posar-la a la desfilada a la Sala Dos de Gener, si no s’ha fet prèviament. Tanmateix, al 
responsable també se li lliurarà coca reservada per cada comparsa.  
 
L’ordre de desfilada. L’ordre de desfilada el marcaran els organitzadors segons ordre d’entrada 
per registre i necessitats de l’organització. Tanmateix, l’organització es reserva la facultat de 
modificar sobre la marxa l’ordre de la desfilada per raons tècniques.  
 
Per afavorir un bon ritme a la rua s’hauran de seguir les instruccions de l’organització. Les 
coreografies (balls) s’hauran de fer avançant i no aturades.  
 
Per tal d’afavorir la fluïdesa de la rua, la distància màxima entre comparsa i comparsa serà de 3 
metres.  
 
A la cabina del vehicle tractor de la carrossa només hi pot haver el conductor. Queda prohibit que 
a la cabina hi vagi una altra persona. El conductor és el responsable directe de les persones que 
transporta. La seva atenció  a la conducció és fonamental, perquè en depèn la seguretat del 
públic més proper al pas del vehicle.  
 
Queda prohibit l’ús de foc a la rua, així com l’ús de pirotècnia, bengales i qualsevol altre article 
que pugui posar en risc el bon funcionament de l’acte (es podrà fer ús de pirotècnia freda).  
 
Els equips de música no es podran engegar fins a les 17:00h i s’hauran de desconnectar quan 
es finalitzi la rua. Es limita la potència dels equips de música entre 600 i 1.000 watts.  
 
Es recomana no consumir begudes alcohòliques durant el transcurs de la rua. Les persones 
encarregades de conduir un vehicle no poden haver consumit begudes alcohòliques i està 
totalment prohibit donar alcohol als menors d’edat.  
 

5. Es farà una reunió informativa el dia 3 de març a les 20h del vespre al Kanal de la 
rua per a tots els grups participants.  

 
6. Per a qualsevol aclariment o suggeriment us podeu dirigir a cultura@artes.cat.  

 

7. Incomplir aquestes bases i realitzar actes incívics pot donar lloc a la no participació a la 

rua.  
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