A la Regidora de Fires i Promoció Econòmica

C/ d'Avall, 31
17160 Anglès
Tel. 972420058
nmoragas@angles.cat

CARNESTOLTES 2018

Jo

amb DNI número

com a representant de :
nom carrossa:
nom comparsa:
i domicili a
mòbil

de

, amb CP

,

i correu electrònic

D E C L A R O R E S P O N S A B L E M E N T que:

En tant que participant a la Rua de Carnestoltes del 17 de febrer de 2018 que se celebra a Anglès, el
dia 17 de febrer de 2018:

En cas de portar un vehicle a motor i/o remolc de suport:
- Disposaré de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil obligatòria (assegurança cotxe), i ha
passat favorablement la inspecció de periodicitat de l’ITV.
- Prendre les precaucions pertinents a fi d'evitar la sobrecàrrega de les carrosses i extremaré les
precaucions en cas que hi vagin nens i nenes perquè no s'hi aboquin.
- No portaré elements adossats que sobresurtin excessivament de l’amplada de la carrossa i puguin
originar perill al públic assistent.
- Acataré la prohibició segons la qual els conductors dels vehicles participants a l'activitat el consum de
begudes alcohòliques o la ingesta o incorporació a l'organisme de drogues abans i durant el recorregut.
El conductor se sotmetrà als controls que la policia pugui ordenar abans de l'inici del recorregut i durant
el mateix per verificar el compliment d'aquest punt. En cas de comprovar-se la ingesta o incorporació a
l'organisme d'alcohol o drogues a algun dels conductors, no es permetrà la conducció del vehicle per
aquesta persona.

- Donarem compliment a les normes aprovades per l'Ajuntament de participació a la rua de
carnestoltes del dissabte 17 de febrer de 2018 que són les següents:
1.Preinscripció.
Per participar a la rua de carnestoltes caldrà presentar omplert el formulari que es troba a la pàgina de
participació de l’Ajuntament http://som.angles.cat/formulari/inscripcio-rua-carnaval-2018.
Les inscripcions seran gratuïtes, el termini màxim per a la seva presentació serà el dia 14 de febrer de
2018. Poden inscriure’s totes aquelles colles que vulguin participar a la rua a través d’una carrossa o
una comparsa.
-Carrossa: Conjunt de plataforma decorada.
-Comparsa: Grup de persones, acompanyades d’un vehicle per dur la música, o llum. Mínim 15 persones.
2.Condicions de participació.
1. Podran participar a la rua les colles que hagin formalitzat la seva inscripció en els termes anteriorment esmentats.
2. Les colles participants hauran de complir les instruccions dels organitzadors de la Rua, amb la finalitat d’aconseguir el correcte funcionament d’aquesta.
3. Cadascuna de les colles participants designarà una persona que actuarà com a representant per tal
de col·laborar en la coordinació i muntatge de la rua.
4. Les colles participaran de forma cívica a la cercavila, abstenint-se de realitzar qualsevol acció que en
pugui pertorbar el normal desenvolupament.
5. Els participants a la rua no podran beure alcohol al llarg del seu recorregut.
6. L’alçada màxima de les carrosses ha de ser de 4 metres i l’amplada màxima de 3 metres.
7. La carrossa haurà d’anar guarnida al·legòricament d’acord amb el nom amb que se la inscrigui.
3.Requisits tècnics.
Les mides de les carrosses seran de màxim 3 metres d’amplada per 4 metres d’alçada.
En el moment de la inscripció les carrosses i comparses hauran de presentar la següent documentació:
- En el cas dels vehicles de motor: un comprovant de l’ITV en vigor.
- En el cas de vehicles adaptats com a plataformes, una còpia de la factura d’un mecànic oficial autoritzat i inscrit en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya, on consti el següent: revisió
de frens, revisió del fre de mà, revisió dels pneumàtics, revisió motor.
- Assegurança de responsabilitat civil (segons el que disposa el Reial Decret 1207/2008, de 12 De desembre), pel que s’aprova la Llei de Responsabilitat Civil i assegurança en la circulació de vehicles de
motor.
- Serà obligatori dur a cada vehicle com a mínim un extintor amb la revisió i retimbrat en vigor. Aquests
requisits són obligatoris, sense els quals no es podrà participar a la rua.
4.Normes de la rua.
Abans del moment de la sortida es podrà fer revisió tècnica dels requisits esmentats i es podrà deixar
fora de concurs aquelles plataformes que no reuneixin les condicions assenyalades.

Serà obligatori dur a cada vehicle com a mínim un extintor amb la revisió i retimbrat en vigor.
En el cas dels grups que portin música davant i darrere, la condició és que la música de la carrossa de
darrere sigui menys potent que la que porten al davant.
Des del moment de la concentració, el conductor responsable del vehicle no podrà abandonar-lo per
cap motiu i haurà de seguir les instruccions que li pugui donar l’organització.
Durant la concentració i mentre no s’iniciï la rua, el volum de la megafonia dels diferents grups ha de fer
possible la comunicació entre les persones.
Al llarg del recorregut s’haurà de deixar entre 10 i 15 metres entre comparsa i comparsa.
Les carrosses i comparses participants hauran de dirigir-se al lloc de sortida de la rua a les 15.30 h
(Jardins de Can Cendra) La sortida serà a les 16.30 h.
També es farà entrega del número d’ordre de sortida. Aquest s’haurà de posar a un lloc visible de la
carrossa o vehicle. L’ordre de sortida de les comparses i/o carrosses l’indicarà l’organització i ja es farà
arribar per correu electrònic al dia de la celebració de la Rua.
El recorregut de la Rua serà el següent:
- Jardins de Can Cendra
- Plaça de la Rutlla
- Carrer Verneda
- Carrer Pablo Picasso
- Carrer Joan Coromines
- Passeig de l’Estació fins al Pavelló
El lliurament de premis es farà al Pavelló Esportiu. Per tal de poder coordinar el muntatge i el desenvolupament de la Rua de Carnestoltes, cadascuna de les comparses i carrosses participants hauran de
tenir una persona, major de 18 anys, responsable de la comparsa o carrossa que haurà de vetllar per la
seva colla i dirigir-la durant tot el recorregut.
5. El Jurat
El Jurat qualificador no estarà situat en un punt fix del recorregut sinó que anirà valorant en conjunt tota
la rua. El Jurat en les seves votacions valorarà d’1 al 10 punts els següents aspectes: coreografia, originalitat/tema, vestuari, maquillatge. I la carrossa serà valorada amb una puntuació d’1 a 10 punts.
El veredicte del Jurat serà inapel·lable.
6.Premis
S'atorgaran els següents premis:

1r premi:

2n premi:

carrossa

120€

comparsa

100€

comparsa:

3r premi:
70 €

comparsa:

50 €

7.Reunió informativa
El dijous 15 de febrer de febrer a les 20h a l’ajuntament es farà una reunió informativa amb l’assistència
del responsable de cada carrossa o comparsa, el cap de la Policia Local i les diferents regidories.
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