NORMES PER A LA PARTICIPACIÓ A LA RUA NOCTURNA DE
CARNESTOLTES 2017
DIVENDRES, 24 DE FEBRER DE 2017
COMPARSES I CARROSSES
Les inscripcions seran gratuïtes. El formulari el podeu despenjar de la pàgina web de
l’Ajuntament i reenviar-lo a l’adreça de correu electrònic malsina@scf.cat. També
podeu fer les inscripcions personalment a la Casa de la Paraula (carrer del Prat 16)
de dilluns a dissabte de 9:30 a 13:30 h i de dijous a dissabte de 17 h a 20 h.
El termini màxim per a fer la inscripció serà el dia 19 de febrer.
L’Ajuntament de Santa Coloma gratificarà econòmicament cadascuna de les
carrosses i comparses participants a la Rua que compleixin les següents condicions:
Carrosses:
- Gratificació de 70 euros a cada grup que porti una o més plataformes arrossegades
per un element de tracció mecànica.
- Les mides aproximades seran d’1’5 metres d’amplada per 3 metres de llargada.
- L’alçada màxima des del nivell del terra no sobrepassarà els 4 metres.
- La carrossa anirà guarnida al·legòricament d’acord amb el nom que se la inscrigui.
Comparses:
Rebran gratificació econòmica totes aquelles comparses que s’ajustin a les següents
condicions:
De 10 a 20 persones - 50 euros
De 21 a 50 persones – 60 euros
Més de 51 persones – 70 euros
El vestuari haurà d’ésser de conjunt i al·legòric i haurà de fer referència al nom de la
comparsa.
La inscripció resta oberta a tothom que vulgui participar-hi i que compleixi amb els
requisits que es detallen a continuació
1 - Les carrosses i comparses participants hauran de dirigir-se a la plaça Farners a
les 21:30 h. La sortida serà a les 22 h.
2 – L’ordre dels components de la Rua l’indicarà l’organització.
4 –Les comparses no es podran aturar durant el recorregut. La comparsa que no
compleixi amb aquest punt de la normativa es podrà quedar sense gratificació.
5 - El recorregut de la Rua serà el següent:
Plaça Farners, carrer Major, carrer Jacint Verdaguer, Passeig Sant Salvador, carrer
Moragas, carrer Sant Ignasi, carrer Sant Sebastià, passeig Sant Salvador, carretera
de Sant Hilari i passeig de la Nòria.
Final del recorregut: al passeig de la Nòria. Un cop acabada la rua les carrosses es
podran deixar al passeig de la Nòria o al carrer Guilleries.
6– Un responsable de l’organització us indicarà on s’ha de deixar la carrossa.

7 – La festa de la rua nocturna de carnestoltes es farà al poliesportiu de La Nòria.
8 - Per tal de poder coordinar el muntatge i el desenvolupament de la Rua de
Carnestoltes, cadascuna de les comparses i carrosses participants hauran d’aportar
una persona responsable d’organització que haurà de vetllar per la seva colla i
dirigir-la durant tot el recorregut.
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