CARNAVAL 2019 -- CONCURS DE DISFRESSES
Convocam el tradicional Concurs de Disfresses de Carnaval, segons les següents Bases:

1. Les persones o entitats interessades poden participar en dues modalitats: Carrossa i
Comparsa.
2. Es considera carrossa quan el gruix de la disfressa col·lectiva se situa en un vehicle, sigui
quina sigui la seva forma de tracció.
3. Es considera comparsa quan el grup de persones disfressades va a peu, encara que duguin
un vehicle com a complement de la desfilada. En cas de dubte entre “carrossa” i “comparsa”,
valdrà la decisió del grup participant a l’hora de la inscripció.
4. Per participar al concurs, les persones o entitats interessades s’hauran d’inscriure
prèviament al Servei Municipal de Cultura, amb indicació de títol i persona representant. Ho
poden fer personalment, a les oficines del servei al Claustre del Carme (9.00 a 14.00 h), a
l’adreça electrònica cultura@ajmao.org, per mitjà del formulari que trobareu a la pàgina
electrònica www.ajmao.org o al telèfon 971353280.
5. Les persones o entitats interessades es podran inscriure fins al dia 22 de febrer de 2019.
6. Condicions de seguretat:
En el cas de la modalitat Carrossa, les condicions de seguretat per a la participació són les
següents:
a) Els vehicles han de comptar amb la corresponent documentació prevista pel Reglament
general de vehicles i la resta de normativa de referència. A més, han de comptar amb
extintors i cobrir els laterals de la carrossa amb faldons que tapin les rodes.
b) En la mesura que sigui possible, el decorat haurà de ser de material ignífug, amb punts
d’ancoratge segurs i fàcilment desmuntables, i cap part d’aquest podrà sobresortir dels
laterals.
c) Els equips de llum i so, així com el cablejat, estaran protegits i hauran de ser revisats
per personal tècnic competent.
d) No es podrà emprar foc de cap casta a les carrosses.
e) Abans del 27 de febrer de 2019 s’indicarà el nom de la persona conductora de la
carrossa i, en la mesura que sigui possible, un llistat de persones participants.
f) La persona que conduesqui la carrossa i les persones que l’acompanyin a la cabina, si
n’hi ha, no podran consumir begudes alcohòliques, ni abans ni durant la rua, ni tampoc
llançar caramels, confeti o altres materials al públic, per evitar que aquest s’aproximin a
la zona de risc de la carrossa i per evitar la pròpia distracció en la conducció.
g) Les mesures màximes de les carrosses no podran sobrepassar els límits següents:
Altura: 4 metres; amplària: 2,50 metres; llargària: 7 metres, si és vehicle únic; en cas
que sigui tractora i remolc, la llargària de 7 metres es compta únicament per al remolc.
En el moment de la inscripció, la persona representant de la carrossa signarà el document
d’acceptació de les condicions de seguretat, que els facilitarà el Servei Municipal de Cultura.
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7. Per participar al concurs, les carrosses i comparses que optin al premi han de prendre part a la
Rua carnavalesca que tindrà lloc el dissabte 2 de març. El jurat visitarà les carrosses a la plaça
de s’Esplanada, abans de l’inici de la rua, i posteriorment se situarà a la plaça de la Constitució.
Els grups participants, si volen, podran fer un nombre de ball, coreografia o d’altra casta
d’acció, a la mateixa plaça. En aquest cas, ho hauran de comunicar en el moment de la
inscripció. L’exhibició no podrà excedir de 5 minuts; les persones concursants podran fer ús
dels equips de so i llum extraordinaris que instal·larà l’Ajuntament a la plaça. S’estableix un
premi especial a la millor coreografia o representació.
Es farà una reunió prèvia, preparatòria, amb una persona representant de cada carrossa i
comparsa el dia 25 de febrer de 2019, a les oficines del Servei Municipal de Cultura, a les 20.30
h.
8. L’itinerari serà el següent: s’Esplanada (concentració a les 18.30 h i sortida a les 19.00 h), ses
Moreres, costa de sa Plaça, plaça Constitució (on es farà la coreografia o representació), carrer
de Sant Roc, plaça Bastió, ses Moreres, plaça Esplanada, on acabarà el recorregut.
9. Els premis1 seran els següents:
Carrosses

Un premi de
Dos premis de
Dos premis de

500 euros
200 euros
150 euros

Comparses

Un premi de
Dos premis de
Dos premis de

250 euros
150 euros
100 euros

Coreografia o acció a la plaça 250 euros, compatibles amb altres premis
A més, tots els grups inscrits i que desfilin rebran un detall original de participació.
10. El jurat valorarà els següent apartats:

-

L’enginy i inventiva en el conjunt de la disfressa
El treball propi a l’hora de crear la disfressa
La posada en escena de la disfressa
La participació i la cooperació en l’elaboració

11. Tots els premis es lliuraran a l’inici del Ball de Carnaval, per la qual cosa haurà de ser-hi
present una persona representant de cada grup participant.
Héctor Pons Riudavets
Tinent d’Alcaldia de Cultura, Festes i Port
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_______________________________________________________________________________
Información
de documento electrónico
Versión NTI:http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/V1.0/documento-e
Identificador documento:ES-07032-2019-AB55B519-372C-486C-9A83-D64771D741F5
Órgano:Ajuntament de Maó
Fecha y hora:12/02/2019 14:56:20
Identificador :ES-07032-2019-AB55B519-372C-486C-9A83-D64771D741F5

Identificador (Pdf417):ES-07032-2019-AB55B519-372C-486C-9A83-D64771D741F5

Código QR:ES-07032-2019-AB55B519-372C-486C-9A83-D64771D741F5

Puede validar el documento en: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx
PONS RIUDAVETS HECTOR - 41510265
Motiu Signatura electrònica
Localitat Maó
FECHA:12/02/2019 14:56:20

