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17’30h: Recollida de números de dorsals de les comparses al

d’informació  de sortida de  la rua ubicat a l’Avinguda de

(cantonada c/ Santa Clara). 

18’00h: Concentració de comparses i carrosses a l’Avinguda de la 

Línea. 

18’30h: Sortida de la Rua de Carnaval

Recorregut: Sortida Av. La Línia, C/Sant Antoni fins l’

C/Major, C/St.Pere, C/Crehueta, C/Santa Clara fins a la Fàbrica Rogelio 

Rojo.  

A continuació.... 

Benvinguda del Rei Carnestoltes, 

premis. 

24’00h: Festa de disfresses a la Sala Polivalent “La Fàbrica”
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: Recollida de números de dorsals de les comparses al Punt 

d’informació  de sortida de  la rua ubicat a l’Avinguda de la Línia 

Concentració de comparses i carrosses a l’Avinguda de la  

: Sortida de la Rua de Carnaval. 

La Línia, C/Sant Antoni fins l’Ajuntament, 

C/St.Pere, C/Crehueta, C/Santa Clara fins a la Fàbrica Rogelio 

,  espectacle de circ i entrega de 

: Festa de disfresses a la Sala Polivalent “La Fàbrica”. 

    



 

 

BASES RÚA DE CARNAVAL 2016BASES RÚA DE CARNAVAL 2016BASES RÚA DE CARNAVAL 2016BASES RÚA DE CARNAVAL 2016 

1.- S’hi podran inscriure comparses i carrosses. Les carrosses no 

tindran límit de mida. S’entén com a comparsa un grup de més 

quatre persones i s’entén com a carrossa qualsevol tema escènic 

representat sobre una plataforma mòbil. 

2.- Les inscripcions per participar a la Rua seran totalment gratuïtes 

i es podran fer personalment o per telèfon a: 

• Ajuntament de Masquefa, C. Major, 93, de 10’00h a 14’00h 

de dilluns a divendres. Telf: 93 7725030.  

• Casal de Joves, C/ Santa Clara, 16-22 (Fàbrica Rogelio Rojo), 

de dimarts a dissabte de 17’00h a 20’00h. Telf: 93 772 85 21.  

• També es podrà formalitzar aquest tràmit enviant un e-mail 

a:  joventut@masquefa.net. 

El termini d’inscripcions serà entre els dies 20 de gener i 3 de 

febrer. 

3.- Cada comparsa designarà una persona responsable que exercirà 

la funció de jurat del concurs de premis per comparses.  

 

4.- L’organització desqualificarà aquella comparsa que presenti un 

membre del jurat en evident estat etílic.  

5.- Per la concessió de premis, s’establiran dues categories: 

- CATEGORIA A: Comparses de més de 20 participants: 

1er Premi 200 € 

2on Premi 150 € 

3er Premi 100 € 

 

- CATEGORIA B: Comparses de menys de 20 participants: 

1er Premi 200 € 

2on Premi 150 € 

3er Premi 100 € 

 

6.- En el moment d’inscriure’s, s’hauran de donar aquestes dades: 

- Nom de la comparsa o carrossa. 



 

 

- Nom de la persona designada per la comparsa per formar part del 

jurat. 

- Número dels integrants de la comparsa. 

- Si es disposarà o no d’equip de música. 

- Nom, e-mail i mòbil d’un responsable d’ordre durant la desfilada 

de la comparsa. 

7.- El dimarts 9 de febrer a les 17.30h al Casal de Joves, es 

reuniran els representants de les comparses amb la Regidoria de 

Joventut i Participació Ciutadana per tal de conèixer els criteris de 

valoració de la Rua: 

-   Disseny, vistositat artística i elegància. 

-   Originalitat, maquillatge i màscares. 

-   Dinamisme intern i coreografia. 

-   Qualitat acústica, lluminosa i impacte visual. 

-   Critica Social. 

8.- Cada comparsa que porti carrossa haurà de tenir coberta 

l’assegurança de responsabilitat civil del vehicle. 

9.- L’ordre de sortida de les comparses i carrosses serà aleatori i es 

tindrà en compte el fet que es porti o no equip de música. 

10.- La concentració de carrosses i comparses tindrà lloc a 

l’Avinguda de la Línia, a les 18’00h del dissabte 13 de febrer, on hi 

haurà un Punt d’Informació a la sortida de la Rua per tal de que 

cada comparsa pugui retirar el seu número dorsal i confirmar 

l’assistència. Sortida a les 18’30h. 

11.- En el cas que la inscripció es realitzi per telèfon, el responsable 

de la comparsa haurà de signar l’acceptació de les bases i el full 

d’inscripció en el moment de recollir el número dorsal. 

 12.- Es recomana que cada comparsa o carrossa porti la música 

pròpia. Cal tenir en compte la potència perquè es pugui sentir 

clarament. 

13.- Durant la Rua, els inscrits tindran cura d’exhibir clarament el 

número dorsal lliurat per tal de poder ser valorats i puntuats. 

14.- L’organització no es fa responsable dels danys i/o desperfectes 

que es puguin produir. La responsabilitat pels danys o desperfectes 

correspon als seus autors de manera personal i exclusiva. 



 

 

15.- La participació a la Rua suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

L’organització resoldrà els imprevistos i la seva decisió serà 

inapel·lable. L’organització es reserva el dret d’introduir els canvis 

que cregui necessaris sempre que el seu criteri representi una 

millora general. 

 

BASES DEL CONCURS BASES DEL CONCURS BASES DEL CONCURS BASES DEL CONCURS 
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1.- Podrà participar qualsevol comerç de Masquefa al concurs 

d’establiments comercials disfressats. 

2.- Les inscripcions per participar al concurs seran totalment 

gratuïtes i es podran fer personalment o per telèfon a: 

• Ajuntament de Masquefa, c/ Major, 93, de 10’00h a 14’00h 

de dilluns a divendres.  Telf: 93 7725030.  

• Casal de Joves, c/ Santa Clara, 16-22 (Fàbrica Rogelio Rojo), 

de dimarts a dissabte de 17’00h a 20’00h. Telf: 93 772 85 21.  

• També es podrà formalitzar aquest tràmit enviant un e-mail 

a:  joventut@masquefa.net. 

El termini d’inscripcions serà entre els dies 20 de gener i 3 de 

febrer. 

3.- Els establiments han d’estar a punt el dijous 11 de febrer i no es 

podran retirar fins el diumenge 14 de febrer després de la rua de 

carnaval. 

4.- Durant els dies 11,12, i 13 de febrer, el jurat passarà pels 

comerços participants per tal de puntuar-los.  

5.- El jurat d’establiments disfressats estarà format per un membre 

de l’Associació de Comerços i Serveis de Masquefa i dos 

professionals de l’àmbit artístic. El jurat puntuarà segons els 

següents criteris de valoració: 

-   Disseny, vistositat artística i elegància de l’establiment. 

-   Originalitat, maquillatge i màscares del personal. 

-   Dinamisme intern de l’establiment. 

-   Qualitat acústica, lluminosa i impacte visual de l’establiment. 

-   Crítica Social. 



 

 

6.- Hi haurà tres premis: 

- 1er Premi 200 € + emissió gratuïta d’una falca al dia a la 

ràdio municipal durant 3 mesos (en les dates en que acordin el 

comerç guanyador i l’emissora). 

- 2on Premi 150 € + emissió gratuïta d’una falca al dia a la 

ràdio municipal durant 2 mesos (en les dates en que acordin el 

comerç guanyador i l’emissora). 

- 3er Premi 100 € + emissió gratuïta d’una falca al dia a la 

ràdio municipal durant 1 mes (en les dates en que acordin el 

comerç guanyador i l’emissora). 

7.- El veredicte del jurat es farà públic en el transcurs de la Festa de 

tarda de Carnaval, el dissabte 13 de febrer a la Sala Polivalent del 

Recinte Rogelio Rojo. També s’anunciarà a la web 

www.masquefa.cat, www.jocomproamasquefa.com i a la revista 

municipal “Masquefa Batega”. 

8.- En el moment d’inscriure’s, s’hauran de donar aquestes dades: 

- Nom i adreça del comerç. 

- Nom, e-mail i telèfon de la persona de contacte del comerç. 

- La persona de contacte del comerç haurà de signar l’acceptació de 

les bases i el full d’inscripció al concurs. 

 

9.- La participació al concurs d’establiments comercials disfressats 

suposa l’acceptació d’aquestes bases. L’organització es reserva el 

dret d’introduir els canvis que cregui necessaris sempre que el seu 

criteri representi una millora general. 

 

 

 


