
AJUNTAMENT DE  
LA POBLA DE SEGUR  
 

AV. Verdaguer, 35  
25500 La Pobla de Segur (Lleida)  

BASES DEL CONCURS DE LA RUA DE CARNESTOLTES

Criteris de valoració  

1. Conjunt del col·lectiu
2. Creativitat i vistositat

disfresses més currades i que impliquin un grau d’originalitat
3. Escenografia del vehicle o carrossa

treball fet per construir
4. Ambient musical. 
5. Originalitat del tema
6. Alegria a la rua: Volem la màxima efusivitat 

cada comparsa o carrossa
del jurat. 

La votació per al primer, segon i tercer premi i per al premi a millor comparsa es farà a 
través d’una enquesta tancada per al jurat. Per votar, el jurat es regirà per aquests 
criteris i els resultats de l’enquesta seran publicats a la pàgina web de l’Ajuntament  
així com a les seves xarxes socials. 
recorregut de la rua i es valorarà si cal fer un punt fix en una de les voltes

Hi haurà una enquesta popular que es publicarà a les xarxes socials de l’Ajuntament 
perquè hi pugui votar tothom que vulgui. Els guanyadors d’aquesta enquesta rebran 
premis especials.  

Tots els premis es lliuraran

CATEGORIES 

Comparsa 

1. No podran ser una comparsa un 
qualsevol altre vehicle motoritzat que remolqui una estructura.

2. Mínim de 5 persones
3. Caldrà fer una mica d’espectacle

Carrossa 

1. Vehicle motoritzat que remolqui una 
2. Mides màximes: 7x3
3. Mínim de 5 persones

PARTICIPANTS 

Rua de Carnestoltes  

Premis: 

• Millor comparsa 100
• 1r premi de carrossa
• 2n premi de carrossa 100
• 3r premi de carrossa 50
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BASES DEL CONCURS DE LA RUA DE CARNESTOLTES  

col·lectiu. 
i vistositat del vestuari: El jurat valorarà molt positivament les 

disfresses més currades i que impliquin un grau d’originalitat. 
vehicle o carrossa: En el cas de les carrosses, es jutjarà el 

treball fet per construir-la i la seva espectacularitat. 

Originalitat del tema.  
Alegria a la rua: Volem la màxima efusivitat celebrar el Carnestoltes i, per tant, 

o carrossa ho haurà de donar tot per satisfer el primmirat criteri 

La votació per al primer, segon i tercer premi i per al premi a millor comparsa es farà a 
través d’una enquesta tancada per al jurat. Per votar, el jurat es regirà per aquests 

i els resultats de l’enquesta seran publicats a la pàgina web de l’Ajuntament  
així com a les seves xarxes socials. Els membres del jurat seran al llarg de tot el 

i es valorarà si cal fer un punt fix en una de les voltes

Hi haurà una enquesta popular que es publicarà a les xarxes socials de l’Ajuntament 
perquè hi pugui votar tothom que vulgui. Els guanyadors d’aquesta enquesta rebran 

lliuraran al ball a la 1.30 de la nit.  

No podran ser una comparsa un tractor amb remolc, un camionet, 
ltre vehicle motoritzat que remolqui una estructura. 

de 5 persones 
Caldrà fer una mica d’espectacle 

Vehicle motoritzat que remolqui una plataforma o estructura 
Mides màximes: 7x3 
Mínim de 5 persones 

Millor comparsa 100 
1r premi de carrossa 150 
2n premi de carrossa 100 
3r premi de carrossa 50 
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l jurat valorarà molt positivament les 

En el cas de les carrosses, es jutjarà el 

Carnestoltes i, per tant, 
ho haurà de donar tot per satisfer el primmirat criteri 

La votació per al primer, segon i tercer premi i per al premi a millor comparsa es farà a 
través d’una enquesta tancada per al jurat. Per votar, el jurat es regirà per aquests 

i els resultats de l’enquesta seran publicats a la pàgina web de l’Ajuntament  
Els membres del jurat seran al llarg de tot el 

i es valorarà si cal fer un punt fix en una de les voltes.  

Hi haurà una enquesta popular que es publicarà a les xarxes socials de l’Ajuntament 
perquè hi pugui votar tothom que vulgui. Els guanyadors d’aquesta enquesta rebran 

camionet, un tràiler o 
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Rua adolescents (12- 18)  

o No està permès beure alcohol o fumar
o Si s’arriba borratxo es desqualifica la comparsa
o Caldrà un pare responsable per a cada grup

Premis: 

• 1r premi: 100 € 
• 2n premi: 60 € 

Rua de pares motivats  

Premis: 

• 1r premi: 100 € 
• 2n premi: 60 € 

Caldrà que el representant de cada carrossa premiada passi a recol
l’Ajuntament a partir del dilluns següent

A recollir el premi hi ha de venir la major part de

INSCRIPCIONS 

Fins el dia 3 de febrer a l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 8 a 15h
a 13h. Cada grup s’haurà d’ins
inscripció ha de ser major d’edat i ha de donar el s
podrà fer la inscripció fora de termini o el mateix dia de la rua.

HORA I LLOC DE CONCENTRACIÓ DELS

La concentració dels participants de la rua infantil serà a les 19h al Pavelló Municipal 
d’Esports. Aquesta recorrerà l’av. 
concentrarà amb la resta de carrosses de les colles per continuar 

La concentració dels participants a la rua de Carnestoltes serà de 
passeig Ribera de Segur. A tots els inscrits se’ls assignarà un número que hauran de 
portar en un lloc ben visible durant tota la rua, i que recollirà el representant
lloc de concentració.  

IMPORTANT!!! Els inscrits que no hagin recollit el número abans de les 20h podran 
participar a la rua però no optaran a CAP premi.

RECORREGUT  
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No està permès beure alcohol o fumar 
s’arriba borratxo es desqualifica la comparsa 

Caldrà un pare responsable per a cada grup 

Caldrà que el representant de cada carrossa premiada passi a recol
l’Ajuntament a partir del dilluns següent. 

a de venir la major part de la colla, si no quedarà desert.

de febrer a l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 8 a 15h
grup s’haurà d’inscriure en una de les categories. La persona que fa la 

major d’edat i ha de donar el seu NIF. En casos excepcionals es 
podrà fer la inscripció fora de termini o el mateix dia de la rua. 

HORA I LLOC DE CONCENTRACIÓ DELS  PARTICIPANTS 

ls participants de la rua infantil serà a les 19h al Pavelló Municipal 
sports. Aquesta recorrerà l’av. Sant Miquel fins al passeig Ribera de Segur, on es 

concentrarà amb la resta de carrosses de les colles per continuar la rua.

La concentració dels participants a la rua de Carnestoltes serà de 
A tots els inscrits se’ls assignarà un número que hauran de 

portar en un lloc ben visible durant tota la rua, i que recollirà el representant

IMPORTANT!!! Els inscrits que no hagin recollit el número abans de les 20h podran 
a rua però no optaran a CAP premi. 

 

 

Inici de la rua infantil al Pavelló Municipal 
d’esports fins al passeig Ribera de Segur, on 
es concentrarà amb la resta de carrosses per 
continuar la rua. D
es baixarà per 
tornarà a pujar per l’Av. St. Miquel fins al 
Passeig, es baixarà per l’Av. Catalunya i per 
l’Av. St. Miquel fins al Pavelló on serà el Fi de 
Recorregut.  
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Caldrà que el representant de cada carrossa premiada passi a recollir-lo per 

la colla, si no quedarà desert. 

de febrer a l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 8 a 15h i dissabte de 9 
. La persona que fa la 

En casos excepcionals es 

ls participants de la rua infantil serà a les 19h al Pavelló Municipal 
asseig Ribera de Segur, on es 

la rua. 

La concentració dels participants a la rua de Carnestoltes serà de 19.30 a 20h al 
A tots els inscrits se’ls assignarà un número que hauran de 

portar en un lloc ben visible durant tota la rua, i que recollirà el representant al mateix 

IMPORTANT!!! Els inscrits que no hagin recollit el número abans de les 20h podran 

 

de la rua infantil al Pavelló Municipal 
d’esports fins al passeig Ribera de Segur, on 
es concentrarà amb la resta de carrosses per 

Del Passeig Ribera de Segur 
es baixarà per l’avinguda Catalunya, es 
tornarà a pujar per l’Av. St. Miquel fins al 
Passeig, es baixarà per l’Av. Catalunya i per 

Miquel fins al Pavelló on serà el Fi de 
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SOL·LICITUD D'INSC
 

En/Na ............................................................................................, major d’edat, 

amb DNI .......................................... i domicili a 

.................................................................... amb telèfon de contacte 

......................................... i correu

sol·licita  inscriure a l’associació o colla 
denominada:.............................................................
 
a la rua del Carnestoltes:  
 
 
 
En la categoria de            comparsa                carrossa
 
Veure bases per inscriure’s en una categoria o l’altra. Els inscrits en la categoria de carrossa no 

podran guanyar el premi de comparsa, així com els inscrits en la de comparsa no podran guanyar 
el de carrossa.                

 
i en representació d'aquest col·lectiu es compromet  a complir la següent 
normativa de funcionament de la rua
 
 

 Els vehicles que participin en la rua han de disposar d’assegurança i la ITV passada.
 

 Les carrosses han de disposar de les instal·lacions
protegits i caldrà que disposin d’un butlletí elèctric o de revisió d’un electricista.

 
 A les carrosses no hi poden haver elements de flama, guspires o que generin molta 

escalfor si els materials de decoració no són ignífugs.
adequats al tipus de foc previsible.

 
 

 La mida màxima de la carrossa o element que acompanyi la comparsa no pot 
sobrepassar 7x3 m . Per tal de facilitar el recorregut de la rua. (Sobrepassar aquestes 

mides serà motiu de desqualificació per optar als premis). 
 

 Evitar que a la plataforma de les carrosses hi hagi moltes persones pel risc de caigudes o 
d’accidents. Si no van assegudes durant el recorregut, garantir que tenen una tanca o 
element de protecció de suficient alçada
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SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ A LA RUA DE CARNAVAL 2018

En/Na ............................................................................................, major d’edat, 

.......................................... i domicili a 

.................................................................... amb telèfon de contacte 

......................................... i correu-e ......................................................

inscriure a l’associació o colla 
denominada:............................................................. 

    Infantil  

comparsa                carrossa 

Veure bases per inscriure’s en una categoria o l’altra. Els inscrits en la categoria de carrossa no 

podran guanyar el premi de comparsa, així com els inscrits en la de comparsa no podran guanyar 

i en representació d'aquest col·lectiu es compromet  a complir la següent 
normativa de funcionament de la rua : 

Els vehicles que participin en la rua han de disposar d’assegurança i la ITV passada.

Les carrosses han de disposar de les instal·lacions de llum i cablejat degudament 
protegits i caldrà que disposin d’un butlletí elèctric o de revisió d’un electricista.

A les carrosses no hi poden haver elements de flama, guspires o que generin molta 
escalfor si els materials de decoració no són ignífugs. Caldrà que es disposi d’extintors 
adequats al tipus de foc previsible. 

La mida màxima de la carrossa o element que acompanyi la comparsa no pot 
. Per tal de facilitar el recorregut de la rua. (Sobrepassar aquestes 

squalificació per optar als premis).  

Evitar que a la plataforma de les carrosses hi hagi moltes persones pel risc de caigudes o 
d’accidents. Si no van assegudes durant el recorregut, garantir que tenen una tanca o 
element de protecció de suficient alçada per evitar la caiguda. 

Pares motivats  
 

Joves 12

Rua Carnestoltes
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RIPCIÓ A LA RUA DE CARNAVAL 2018  

En/Na ............................................................................................, major d’edat, 

.......................................... i domicili a 

.................................................................... amb telèfon de contacte 

e ...................................................... 

Veure bases per inscriure’s en una categoria o l’altra. Els inscrits en la categoria de carrossa no 

podran guanyar el premi de comparsa, així com els inscrits en la de comparsa no podran guanyar 

i en representació d'aquest col·lectiu es compromet  a complir la següent 

Els vehicles que participin en la rua han de disposar d’assegurança i la ITV passada. 

de llum i cablejat degudament 
protegits i caldrà que disposin d’un butlletí elèctric o de revisió d’un electricista. 

A les carrosses no hi poden haver elements de flama, guspires o que generin molta 
Caldrà que es disposi d’extintors 

La mida màxima de la carrossa o element que acompanyi la comparsa no pot 
. Per tal de facilitar el recorregut de la rua. (Sobrepassar aquestes 

Evitar que a la plataforma de les carrosses hi hagi moltes persones pel risc de caigudes o 
d’accidents. Si no van assegudes durant el recorregut, garantir que tenen una tanca o 

Joves 12-18   

Rua Carnestoltes  
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 Els conductors de les carrosses no han de distreure la seva conducció, ni llençant 
caramels o confeti ni saludant a la gent. Han d’estar ben descansats per garantir l’atenció 
i en cas de trobar-se malament demanar que el substitue
begudes alcohòliques durant la rua ni superar la taxa d'alcoholèmia permesa per la 
legislació vigent. 
 

 Els participants a les carrosses no podran beure begudes alcohòliques mentre duri l'acte.
 

 
 Mentre duri la rua hi haurà alm

carrossa que l'anirà seguint a peu sense participar de la celebració i desenvoluparà les 
següents funcions: vigilar que els assistents no s'apropin a les rodes, informar al 
conductor de possibles incidències, evitar que es pugi i baixi de la carrossa en marxa, 
vigilar el llançament d'objectes des de i cap a la carrossa.
 

 La participació a la rua comporta l’acceptació de les bases del concurs.

 
 
 
 
 

Signatura 
 
 
 
 
 
La Pobla de Segur, ____ de 
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Els conductors de les carrosses no han de distreure la seva conducció, ni llençant 
caramels o confeti ni saludant a la gent. Han d’estar ben descansats per garantir l’atenció 

se malament demanar que el substitueixin. En cap cas podran beure 
begudes alcohòliques durant la rua ni superar la taxa d'alcoholèmia permesa per la 

Els participants a les carrosses no podran beure begudes alcohòliques mentre duri l'acte.

Mentre duri la rua hi haurà almenys una persona (vestida amb armilla d'alta visibilitat) per 
carrossa que l'anirà seguint a peu sense participar de la celebració i desenvoluparà les 
següents funcions: vigilar que els assistents no s'apropin a les rodes, informar al 

s incidències, evitar que es pugi i baixi de la carrossa en marxa, 
vigilar el llançament d'objectes des de i cap a la carrossa. 

La participació a la rua comporta l’acceptació de les bases del concurs. 

egur, ____ de __________ de 2018 
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Els conductors de les carrosses no han de distreure la seva conducció, ni llençant 
caramels o confeti ni saludant a la gent. Han d’estar ben descansats per garantir l’atenció 

ixin. En cap cas podran beure 
begudes alcohòliques durant la rua ni superar la taxa d'alcoholèmia permesa per la 

Els participants a les carrosses no podran beure begudes alcohòliques mentre duri l'acte. 

enys una persona (vestida amb armilla d'alta visibilitat) per 
carrossa que l'anirà seguint a peu sense participar de la celebració i desenvoluparà les 
següents funcions: vigilar que els assistents no s'apropin a les rodes, informar al 

s incidències, evitar que es pugi i baixi de la carrossa en marxa, 


