41è CARNAVAL DE CENTELLES
BASES PER A PARTICIPAR A LA RUA - dissabte 19 de febrer de 2022 Aquestes bases són d’obligat compliment per a les
persones i grups que vulguin participar a la Rua del
Carnaval de Centelles.
1. 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.
Categories de comparsa:
• Comparsa Grup A: grups a partir de 26 participants, i que
porti o no un vehicle amb plataforma decorada.
• Comparsa Grup B: grups entre 10 i 25 participants i que
porti o no un vehicle amb plataforma decorada.

INDIVIDUAL o grups d’individuals: Grup de
persones disfressades homogèniament o en relació i
format com a màxim per a 9 persones.
2. Només us podeu inscriure a una sola categoria.
3. Per portar el rei Carnestoltes cal que us apunteu al
sorteig. El rei ha d’anar diferenciat i obrirà la rua del
Carnaval. Aquest comparsa no participarà al concurs
de la rua i durant els 2 anys següents no podrà tornar
a portar el rei. Hi haurà una aportació de 600 euros.
4. Cada grup podrà triar el seu lloc de sortida que es farà
per rigorós ordre d’inscripció. Les inscripcions seran
del 24 de gener a les 9 del matí al 6 de febrer a les
12 de la nit a través de la pagina web de l’Ajuntament:
www.centelles.cat Les comparses podran presentar un
dossier explicatiu de la disfressa i de la comparsa
perquè el Jurat tingui més elements per a valorar.
5. Cada grup nomenarà una persona responsable que
serà l’única interlocutora vàlida amb l'organització.
Aquesta persona tindrà cura que el seu grup mantingui
un comportament adequat i compleixi les bases.
6. A partir de les 4 de la tarda hi haurà la concentració de
comparses al carrer de la Indústria. L’organització farà
una revisió de cada grup pel compliment de les bases.
De 5 a 6 de la tarda el Jurat farà una visita i podrà fer
preguntes a cada comparsa. La rua sortirà a 2/4 de 6
de la tarda, puntual.
7. L’organització facilitarà a cada grup un número de
participant que caldrà posar en un lloc ben visible al
llarg de tota la rua. D’altra banda, cada grup haurà de
lliurar en format CD la música per tal de posar-la a
l’arribada al pavelló municipal.
8. Es farà la reunió informativa de la rua per a tots els
grups participants el dimecres 9 de febrer, a les 9 del
vespre, lloc per determinar.
9. Per al bon funcionament de la rua s’hauran de seguir
les instruccions de l'organització. Les coreografies
(balls) s’han de fer avançant per no interrompre el
desenvolupament de la rua.
10. No es poden utilitzar focs artificials.

11. Cada comparsa haurà de portar extintors, dos les del
grup A i un les del Grup B.
12. El Jurat que decidirà els premis estarà format per un
mínim de tres persones. La valoració de les
comparses es basarà en: la posada en escena, la
disfressa i el maquillatge (si no hi ha maquillatge es
puntuarà 0). Per als premis de carrossa es basarà en:
conjunció amb la comparsa, dificultat i acabats/detalls.
13. La quantia dels premis d’enguany és:
Comparsa Grup A
1r.......................500€
2n......................400€
3r.......................350€
4t.......................300€
5è......................250€
Comparsa Grup B
1r.......................300€
2n......................200€
3r.......................150€
4t.......................100€
Individual
1r........................100€
2n.........................80€
3r..........................50€
Carrossa
(Vehicle gran i decorat que desfila amb una comparsa)

Premi especial Grup A ... 300€
Premi especial Grup B ... 200€
14. Per a qualsevol aclariment o suggeriment dirigiu-vos a
centellescultura@diba.cat
15. Pel sol fet de participar a la rua del carnaval les
comparses, a partir de 10 persones disfressades,
tindran dret a percebre 50 euros per grup. Sempre
que assisteixin a la reunió prèvia d’informació sobre la
rua. Aquests diners s’entregaran el mateix dia de la
rua.
16. Incomplir aquestes bases o realitzar actes incívics pot
donar lloc a la desqualificació al concurs i no poder
participació a la rua.
Recorregut de la rua del Carnaval 2022:
Sortida de davant la residència Sant Gabriel, carrer de
Torres i Bages, carrer de Fortià i Solà, Rambla de l’Aigua,
avinguda de les Escoles, el Passeig, carrer d’Anselm Clavé,
carrer del Marquès de Peñaplata, carrer de l’Estació, Av.
Ildefons Cerdà, carrer de Sant Francesc Xavier i Pavelló
municipal.
Rei Carnestoltes 2023
Per portar el Rei Carnestoltes el Carnaval 2023 heu d’apuntarvos pel sorteig que es farà al ball de Carnaval a la inscripció
d’aquest any.

