RUA DE CARNESTOLTES 2018
1. DATA I LLOC
Aquest concurs es desenvoluparà en el marc de la Festa de Carnestoltes, que tindrà lloc al municipi de Lliçà
d’Amunt el dissabte 10 de febrer, a partir de les 17:30h, des de la Biblioteca de Ca l’Oliveres fins al Pavelló
d’Esports.
2. CATEGORIES DEL CONCURS
El concurs contempla sis categories:
- Categoria 1 de disfressa individual o parella infantil (de 0 a 10 anys).
- Categoria 2 de disfressa individual o parella (a partir d’11 anys).
- Categoria 3 de grup: de 3 a 10 persones, amb vehicle o sense.
- Categoria 4 de comparsa: a partir d’ 11 persones, amb vehicle o sense.
- Categoria 5 d’entitat local: ser entitat donada d’alta al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt. Només s’admetrà una inscripció per entitat.
- Categoria 6 de carrossa: implica portar un vehicle tipus camió / plataforma / remolc gran decorat que
permeti el transport de persones.
3. INSCRIPCIONS A LES DIFERENTS CATEGORIES
Totes les categories que vulguin participar al concurs i optar pels premis d’aquestes categories hauran de
formalitzar la seva inscripció mitjançant un formulari que trobaran, bé a l’ajuntament, o bé
descarregant‐lo al web municipal www.llicamunt.cat. En el moment de rebre la sol∙licitud se us assignarà
un número de participació.
Aquest número s’haurà de recollir a la taula d’inscripcions el mateix dia de la festa, 10 de febrer, entre
les 16:30h i fins les 17.15h.
La data límit per formalitzar la inscripció en aquestes categories serà fins el dia 7 de febrer i es podran
lliurar a l’OAC de l’Ajuntament, o bé per correu electrònic a cultura@llicamunt.cat.
El dia de la Rua no s’acceptaran inscripcions. És molt important que en cas de voler participar es faci la
inscripció prèvia per les diferents vies previstes.
4. FOTOGRAFIA
El dia de la Festa de Carnestoltes, abans de l’inici de la rua, i un cop recollit el número de participació, la
organització farà una fotografia a tots els inscrits. Aquestes serviran al jurat per a identificar‐los i a més, es
projectaran en una pantalla en el moment de fer el lliurament de premis. Posteriorment, us les podreu
descarregar en el web municipal www.llicamunt.cat

5. PREMIS
- Premi a la millor disfressa individual o de parella infantil: 100€
- Premi a la millor disfressa individual o de parella: 100€
- Premi a la millor disfressa de grup: 150€
- Premi a la millor entitat local: 200€
- Premi a la millor comparsa: 200€
- Premi a la millor carrossa: 400€
* Si s’escau, a aquestes quantitats s’aplicarà la retenció impositiva que estableix la legislació vigent.
La decisió del jurat serà inapel∙lable, fins i tot en el cas que algun premi es pugui declarar desert.
En la categoria d’entitat local no es podrà optar a més d’un premi.
6. IDENTIFICACIÓ DELS PARTICIPANTS
Tots els participants que s’inscriguin en aquest concurs, indistintament de la categoria en què ho facin,
hauran de recollir un número d’identificació, fins a 15 minuts abans de l’inici de la rua.
Qualsevol participant que no vagi degudament identificat amb el distintiu en un lloc visible, no podrà ser
reconegut pels membres del jurat i, conseqüentment, no podrà ser valorat i quedarà desqualificat del
concurs.
7. JURAT
El Jurat estarà format per 6 persones que puntuaran les disfresses seguint criteris definits per l’organització:
nombre de participants, originalitat, grau de dificultat, animació, música i cançó i coreografia. El seu
veredicte serà inapel∙lable.
8. SEGURETAT
- Cal atendre en tot moment les indicacions de la organització, Protecció Civil i Policia Local.
- Es recomana que els menors de 2 anys no vagin a dalt de les carrosses. En cas d'anar‐hi, hauran d'anar
acompanyats d'un/a responsable.
- Les comparses i carrosses, sota la seva pròpia responsabilitat, han de complir les normes mínimes de
seguretat que dicta el sentit comú cap als integrants i tercers.
- Les carrosses, hauran de portar dues persones visiblement identificades amb una armilla a banda i
banda de la carrossa per impedir que cap persona o element es puguin acostar.
- Està prohibit portar a la carrossa aparells que puguin provocar foc com planxes, estufes, etc.
- Està prohibit guardar qualsevol tipus de líquid inflamable al costat de generadors.
- Les carrosses hauran de portar extintors situats de forma visible i accessible, preferentment a mà del
conductor.
9. NOVES TECNOLOGIES
Afegim el Twitter i l’Instagram a la festa!
Podeu compartir tot allò que vulgueu a #carnavalalliça , des de fotos, comentaris, etc.
10. DISPOSICIONS FINALS
La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

