Bases per a la participació en la rua de Carnestoltes 2020 de la Bisbal d’Empordà aprovades per
Decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR000201 i amb data 05/02/2020.
La rua de carnestoltes de la Bisbal d’Empordà serà el 29 de febrer de 2020 a partir de 16 h, i amb el recorregut de
carrer 6 d’octubre, avinguda les Voltes i passeig Marimon Asprer.
La capacitat de la rua de la Bisbal d’Empordà és de 27 colles. Els criteris d’acceptació són:
Estricte ordre d’inscripció.
Són prioritàries les colles de la Bisbal. Per ser considerada colla de la Bisbal cal que com a mínim la
meitat de les persones que la formen siguin del municipi.
En el cas que una colla no pugui venir per problemes tècnics d’última hora, no s’admetrà cap colla nova.
Per a qualsevol dubte o consulta els participants es poden posar en contacte amb l’Àrea de Joventut al telèfon 617
558 990.
En cas de previsió de pluja la rua s’ajornaria per al dissabte 7 de març. Totes les colles rebrien l’avís el divendres
28 de febrer.

1. INSCRIPCIONS
Les inscripcions a la rua de Carnestoltes de la Bisbal d’Empordà del dia 29 de febrer de 2020 seran de l’11 al 14
de febrer, de 8 a 20 h, en línia, a través de la instància genèrica: bit.ly/2G7Pd2d
Cada colla farà una tramesa amb la documentació necessària: Inscripció degudament emplenada, DNI de la
persona responsable de la colla, carnet de conduir del conductor/a i assegurança vigent del vehicle.
No acceptarem inscripcions sense la documentació demanada o fora de termini.
Una vegada finalitzat el període d’inscripció, es comunicarà a la persona que ha fet la tramesa de cada colla si
estan o no admesos a la rua i, en cas d’estar admesos, el seu número d’identificació per a la desfilada.
L’ordre de la desfilada dependrà de la potència dels altaveus i de la seva direcció. Les primeres colles són les que
porten els altaveus de menor potència, en la mesura que sigui possible.

2.

RECORREGUT I HORARI

El recorregut de la rua serà: sortida del carrer 6 d’Octubre (a partir de Terracotta Museu), avinguda les Voltes i
passeig Marimon Asprer. L’aparcament dels vehicles serà al camp de futbol antic.
La concentració de les colles es farà al carrer 6 d’Octubre a les 15 h i l’inici de la rua serà a les 16 h
aproximadament; per a més ordre, hi haurà marcat l’espai corresponent a cada colla.
Disposarem de dos escenaris, el primer estarà situat al passeig Marimon Asprer, a l’alçada del Teatre Mundial, on
hi haurà la presentació de les colles, el seu últim ball i l’entrega d’obsequis per part d’autoritats. El segon serà al
final del Passeig on hi haurà un discjòquei posant música perquè tothom pugui ballar (participants i no participants
de la rua).
Es disposarà de cadires per a espectadors/es al passeig Marimon Asprer des de l’escultura de la Sardana fins al
Teatre Mundial.
Disposarem de quatre lavabos públics, dos situats a l’inici i dos al final del recorregut.

3.

NORMES DE PARTICIPACIÓ

Per participar a la rua és obligatori haver-s’hi inscrit prèviament. No s’acceptaran colles que no hi estiguin inscrites.
La coreografia o ball que realitzaran les colles ha de ser itinerant.
El mínim de participants per colla és de 10 persones.
En cas de participar amb vehicle, aquest ha de tenir l’assegurança a tercers vigent.
En tot moment s’ha de mantenir el ritme de la desfilada per tal de no deixar una excessiva distància entre colles que pogués
provocar la invasió del públic assistent (no pot superar els 20 metres)
S’han de seguir les directrius que marqui el personal de l’organització, el qual anirà degudament acreditat.
Es recomana que cada colla porti en primer pla un rètol amb el seu nom i material adequat per tapar els equips de so en el
cas de previsió de pluja.
Cada colla respectarà l’ordre de sortida i posarà la seva música segons vagi sortint per no interrompre l’actuació de la resta
de participants.
És obligatori que cada colla porti un extintor al seu vehicle amb el certificat vigent.
No es poden subministrar begudes alcohòliques a menors de 18 anys. Queda totalment prohibit, i es penalitza, tenir a la
vista i exhibir-se amb ampolles de begudes alcohòliques en el transcurs de la rua.
No es pot llençar pirotècnia ni elements amb flames o guspires durant la desfilada.
La Policia Local, conjuntament amb Protecció Civil del municipi farà un control d’alcoholèmia al conductor/a de cada vehicle
abans d’iniciar la rua i en el cas que es cregui convenient, també durant el recorregut.
Cada colla tindrà una persona responsable d’ordre intern que serà el titular de la inscripció per tal que l’organització el pugui
localitzar, tant prèviament com posteriorment a la realització de la rua, per possibles imprevistos.
Cada colla portarà acompanyants degudament identificats que vetllaran per la seguretat dels i les participants així com de
les persones que miren la rua per evitar atropellaments; fins a 20 persones, 2 acompanyants; fins a 40, 4 acompanyants;
fins a 60, 6 acompanyants.
Al llarg del recorregut hi haurà uns punts de ball en els quals les colles podran realitzar la seva coreografia itinerant per tal
de no alentir el desenvolupament de la rua, que són: carrer 6 d’Octubre, les Voltes, passeig Marimon Asprer, on hi haurà la
presentació.
La desfilada s’acaba al final del passeig Marimon Asprer; per la qual cosa és molt important seguir les ordres dels
organitzadors i de la Policia Local pel que fa al lloc i moment d’aturada del vehicle i al moment d’apagar la música.
El lloc d’aparcament del vehicle una vegada acabi la rua serà l’antic camp de futbol. Cal apagar la música del vehicle.
Tot i la presència d’agents de seguretat ciutadana l’organització recomana precaució en la pròpia vigilància dels equips de
so de cada carrossa o vehicle.
És imprescindible un comportament cívic i responsable amb les persones de la resta de colles així com amb el personal de
l’organització de l’acte i el mobiliari urbà. L’organització es reserva el dret de no tornar a acceptar les colles que no
compleixin aquesta normativa en properes edicions d’aquesta activitat.
La participació a la rua del carnestoltes de la Bisbal d’Empordà suposa l’acceptació d’aquests criteris.
L’organització es reserva el dret d’introduir-hi canvis o modificacions sempre que aquestes suposin una millora general.
Cal respectar la normativa de trànsit en el trajecte dels vehicles des de la seva sortida fins l’arribada al punt d’inici de la rua.

FITXA D’INSCRIPCIÓ A LA RUA DE CARNESTOLTES 2020
LA BISBAL D’EMPORDÀ

Jo ................................................................................ amb DNI ........................................ i amb número de telèfon
......................................................... i com a responsable de la colla................................................................
del municipi de ........................................................ he llegit, entenc i accepto la normativa exposada

per

participar a la rua de Carnestoltes, el dissabte 29 de febrer de 2020, organitzada per l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, i em comprometo a fer el traspàs d’aquesta informació a la resta de
components de la colla i al conductor/a del vehicle.
RECORDATORI: No es poden subministrar begudes alcohòliques a menors de 18 anys. Queda totalment prohibit,
i es penalitza, tenir a la vista i exhibir-se amb ampolles de begudes alcohòliques en el transcurs de la rua.
NOM I CONGNOMS 2n RESPONSABLE:

TELÈFON:

NOM DE LA COLLA:
TEMÀTICA O BREU DESCRIPCIÓ DE LA DISFRESSA:

NOMBRE DE PARTICIPANTS : INFANTS_______ ADULTS_______ TOTAL________
ADREÇA ELECTRÒNICA:
POTÈNCIA DELS ALTAVEUS:
ON BALLEU?: DAVANT VEHICLE

DARRERE VEHICLE

TIPUS DE VEHICLE:
LONGITUD DEL VEHICLE:

AMPLADA DEL VEHICLE:

No acceptarem inscripcions si:
- Falta omplir algun dels camps demanats
- Falta la documentació demanada

