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MESORT] 

BASES DE PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNAVAL I CONCURS DE DISFRESSES 

2023  

   

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt organitza, a través de la Regidoria de Festes, la Rua de 
Carnaval 2023, una activitat de caràcter popular i festiu.  

Amb l’objectiu d’establir els criteris de celebració de la Rua i per tal de fomentar-ne la 
participació, s’aproven les següents Bases:  

   

1. DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ  

La Rua de Carnaval es celebrarà el diumenge 19 de febrer de 2023 a les 11.00 h. Les 
comparses que l’Ajuntament hagi acceptat es concentraran al pati de l’Espai Cívic Les 
Escoles a partir de les 10.15 h.    

La Rua tindrà el següent recorregut: concentració a l’Espai Cívic Les Escoles, carrers 
Ignasi Bufalà, Manuel Moreno, Anselm Clavé, Nou, Mestra Viladrosa, Àngel Guimerà i 
plaça de la Vila.  

   

2. INSCRIPCIONS   

La inscripció és gratuïta i consisteix en presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament 
una instància genèrica acompanyada del Full d’inscripció per a participar a la Rua de 
Carnaval i Concurs de disfresses. Podeu presentar la instància genèrica i el Full 
d’inscripció per a participar a la Rua de Carnaval de manera presencial a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (plaça de la Vila, 1) o bé de 
manera telemàtica a través de la Seu electrònica: https://seu-
e.cat/ca/web/vilassardedalt/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/15316932  

El termini per a realitzar les inscripcions serà del 16 de gener fins al 10 de febrer del 
2023.   

La participació estarà limitada a 15 carrosses i 25 comparses.  

Es podran presentar comparses sense carrossa.  

   

3. PARTICIPACIÓ  

3.1. Sobre els participants de la Rua  

Cada comparsa tindrà un nom o al·legoria que determinarà el vestuari i la decoració de la 
carrossa, al marge del nom de la colla o entitat a la qual representin.  

El vestuari o disfresses tindran una mínima dignitat i treball per part de la comparsa.  

Les carrosses hauran d’estar decorades amb el motiu de la comparsa. És recomanable 
que tingui sonorització i amplificació musical. No poden ser cotxes particulars. I hauran de 
passar el vistiplau de l’organització abans de sortir.  

L’ordre de la col·locació de les carrosses i comparses es realitzarà per ordre d’arribada. 
L’organització es reserva el dret de possibles modificacions.  

La comparsa ha d’estar integrada per un mínim d’1 persona i un màxim sense 
determinar.  

https://seu-e.cat/ca/web/vilassardedalt/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/15316932
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Cada comparsa designarà una persona, la qual serà responsable de la  bona marxa de la 
seva comparsa i carrossa, de guardar les oportunes distàncies entre les comparses i 
vetllarà pel bon comportament de tots els integrants.  

Les comparses hauran de seguir sempre les instruccions que doni l’organització.  

Les comparses que participin amb carrossa hauran de portar la documentació vigent 
següent: ITV i pòlissa d’assegurança.  

L’organització es reserva el dret de negar la participació en cas d’incompliment 
d’aquestes normes.  

3.2. Condicions per al concurs de disfresses  

L’organització facilitarà un número identificador a cada comparsa participant a la Rua.  

El jurat valorarà les comparses durant el desenvolupament de la Rua.  

   

4. JURAT  

El jurat estarà format per diverses persones de la zona relacionades amb el món de la 
cultura i la vida social de Vilassar de Dalt.  

La identitat de les persones integrants del jurat es donarà a conèixer en el moment de fer 
públic el veredicte.  

   

5. VEREDICTE I PREMIS  

Quan la Rua arribi a la plaça de la Vila, el jurat farà públic el seu veredicte, el qual serà 
inapel·lable.  

A criteri del jurat es lliuraran quatre premis consistents en 175,00 euros  cadascun 
d’acord amb les següents categories:  

 Premi a la millor disfressa individual o en parella 

 Premi a la comparsa més original 

 Premi a la comparsa amb millor vestuari 

 Premi a la comparsa amb millor animació 
   

6. ACCEPTACIÓ  

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les Bases, així com l’acceptació 
de les decisions del jurat i de l’organització.   

L’organització es reserva el dret de variar les bases, així com el desenvolupament de la 
Rua si es considera convenient.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


