
BASES DE LA RUA DE CARNESTOLTES DE RIPOLL 2020

INFORMACIÓ BÀSICA DE LA RUA OFICIAL DE CARNESTOLTES

• La Rua Oficial de Carnestoltes serà el dissabte dia 29 de febrer de 2020 a les 17:30h i sortirà des
de l’Av. Del Tèxtil (Zona del Pla). 

• La concentració de carrosses i comparses serà a partir de les 16h a la zona del Pla. Tots els grups
hauran d’estar al seu corresponent lloc de sortida a les 17h.

•  El recorregut de la rua oficial  serà el següent: C. Concepció Ducloux,  Ctra. Barcelona, Passeig
Ragull, C. Macià Bonaplata, Passeig Sant Joan, Pont d'Olot, C. Bisbe Morgades, Pl. Ajuntament, C.
Berenguer el vell, Ctra. Ribes, C. Del Prat, C. Nou, Pl. Gran  i  Ctra.  Barcelona  (on  es  farà  la
representació davant el jurat)1.

• El jurat serà mòbil durant tota la rua i començarà a fer les valoracions a partir de les 17h.

• La representació dels grups davant el jurat es farà a la Ctra. Barcelona (davant de l’escola Joan
Maragall), i ha de tenir una durada màxima de 3 minuts incloent el temps d'entrada. 

• Per tal d'agilitzar la rua és imprescindible que la marxa de les carrosses, comparses i grups no
s'aturi en cap moment. 

• El veredicte del jurat i l'entrega dels premis es farà públic a la mitja part del Ball de Carnestoltes
que es celebrarà el mateix dissabte dia 29 de febrer a partir de la 1h de la matinada al Pavelló
Municipal de Ripoll.

INFORMACIÓ BÀSICA DE LA RUA GOLFA DE CARNESTOLTES

• La Rua Golfa de Carnestoltes serà el dissabte dia 29 de febrer de 2020 a les 23:30h i sortirà des
de la Plaça de l’Ajuntament. 

• El recorregut de la rua golfa serà el següent: Pl. Ajuntament, C. Berenguer el vell, Ctra. Ribes, C.
Del Prat, C. Nou, Pl. Gran i Ctra. Barcelona fins al Pavelló Municipal d’Esports.

•  Durant tot el recorregut, el  jurat també valorarà els diferents grups, per tal d’escollir el “més
golfo”.

• El veredicte del jurat i l'entrega dels premis es farà públic a la mitja part del Ball de Carnestoltes
que es celebrarà el mateix dissabte dia 29 de febrer a partir de la 1h de la matinada al Pavelló
Municipal de Ripoll.

1 El recorregut pot patir algun tipus de modificació



INSCRIPCIONS A LA RUA OFICIAL I A LA RUA GOLFA

• El full d’inscripció es pot descarregar a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Ripoll i es pot
entregar fins el dijous 20 de febrer de 2020 a l’Ajuntament de Ripoll (de dilluns a divendres de 8h a
14h) i al Casal de Joves el Galliner (de dimarts a divendres de 16h a 20h). 

• La sortida dels grups durant la rua oficial es realitzarà per categories, en el següent ordre:

 Grups no inèdits

 Grups petits

 Comparses B

 Comparses A

 Carrosses

• L’ordre de cada grup, dins la seva categoria, s’assignarà a través d’un sorteig que es realitzarà
davant de públic el divendres dia 21 de febrer de 2020, a les 20h al Casal de joves El Galliner.

• L’ordre de sortida dels grup de la rua golfa estarà assignat per sorteig, entre tots els grups que
s’hi inscriguin. El sorteig es farà davant de públic el divendres dia 21 de febrer de 2020, després del
sorteig de l’ordre de la rua oficial, al Casal de joves El Galliner. 

• Per qüestions tècniques demanem a tots els grups, que a l'hora de fer la inscripció a la rua de
Carnestoltes  2020,  incloguin un USB en el  que hi  hagi  la  música que es  farà servir  durant  la
representació davant del jurat. D'aquesta manera, en cas de problemes tècnics, aquesta es podrà
realitzar sense inconvenients.

• Fins el dijous dia 27 de febrer de 2020 els grups que vulguin poden fer entrega d’un petit dossier
amb la informació i l’explicació dels passos seguits par tal d’elaborar la disfressa, la carrossa i/o la
comparsa, pel coneixement del jurat. 

ASPECTES TÈCNICS

• És obligada la utilització de material biodegradable a l’hora de llençar confeti o altres, i en cap
cas es podrà llençar al públic aigua, foc o altres objectes que puguin ocasionar danys físics, durant
les rues.

•  Aquells grups que portin element motoritzat, hauran de portar un extintor  i  dues  falques
practicables per tal d'aguantar el vehicle en cas d'averia. 

• En cas de participar amb vehicle, aquest ha de tenir l’assegurança a tercers. L’organització queda
exempta de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o danys materials i/o personals. 



• Entre els dies 24 i 27 de febrer, els membres de la comissió de festes passaran a fer una revisió
de  les  carrosses  i  comparses,  per  tal  de  comprovar  els  aspectes  tècnics  i  la  documentació
demanada,  especialment pel  que fa a  l’assegurança.  En cas que la carrossa o la comparsa no
compleixi amb els requeriments tècnics, i aquests no es puguin resoldre abans de l’inici de la rua,
la comissió de festes es reserva el dret a excloure-la del concurs. 

•  Es considera CARROSSA qualsevol tema escènic acompanyat d’una plataforma mòbil
motoritzada, de com a mínim 4 metres de llargada, sense incloure l’element de tracció. En cap cas
la carrossa pot excedir les mesures de 3,40 metres d’amplada i 4 metres d’alçada amb elements
fixes (es pot superar el límit de 4 metres d'alçada si es dota d'algun element mòbil o retràctil). 

•  Es considera COMPARSA A qualsevol tema escènic acompanyat d’una plataforma mòbil
motoritzada de menys de 4 metres de llargada, sense incloure l’element de tracció. En cap cas la
comparsa pot excedir les mesures de 3,40 metres d’amplada i 4 metres d’alçada amb elements
fixes (es podrà superar el límit de 4 metres d'alçada si es dota d'algun element mòbil o retràctil). 

• Es considera COMPARSA B qualsevol tema escènic que no vagi acompanyat de cap plataforma
motoritzada. Els grups participants en aquesta categoria poden portar  un vehicle amb música,
però aquest no es tindrà en compte en la valoració final. 

•  Es considera GRUP PETIT qualsevol tema escènic, de 5 o menys participants, que no  vagi
acompanyat de cap plataforma motoritzada. En aquesta categoria s’acceptaran tota menta
d’elements escènics no motoritzats.

•  Es considera GRUP NO INÈDIT qualsevol tema escènic, vagi acompanyat de plataforma mòbil
motoritzada o no, que hagi participat prèviament a una altra rua de Carnestoltes. 

ASPECTES GENERALS

• Cada carrossa, comparsa i grup haurà de portar el rètol d'identificació amb el número assignat, i
que es lliurarà el dia del sorteig de l'ordre de grups.

• Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb la Comissió de Festes a través del correu
electrònic lacomideripoll@gmail.com trucant a l’Ajuntament de Ripoll de dilluns a divendres de 9h
a 13h o al Casal de Joves el Galliner de dimarts a divendres de 16h a 20h. 

• La Comissió de Festes es reserva el dret d’introduir aquells canvis o modificacions que es creguin
oportuns, sempre que aquests suposin una millora general.

• Es prega a totes les colles que la beguda passi el més desapercebuda possible. 

•  Durant  les  rues,  és  important  que les  colles  participants  estiguin  al  cas  de les  indicacions  i
instruccions  dels  membres  de  la  Comissió  de  Festes,  per  tal  d’aconseguir  un  correcte
funcionament.

mailto:lacomideripoll@gmail.com


PUNTUACIONS I CRITERIS DE VALORACIÓ

Les puntuacions dels grups les efectuarà el jurat del Carnestoltes 2020, amb un màxim de 100
punts, sota els següents criteris de valoració: 

• Categoria Carrossa: Disfressa (màxim 30 punts), carrossa (màxim 55 punts) i exhibició davant el
jurat (màxim 15 punts)

•  Categoria  Comparsa  A:  Disfressa  (màxim 55  punts),  element motoritzat  (màxim 30  punts)  i
exhibició davant el jurat (màxim 15 punts)

• Categoria Comparsa B: Disfressa (màxim 80 punts) i exhibició davant el jurat (màxim 20 punts)

• Categoria Grup Petit: Disfressa (màxim 80 punts) i exhibició davant el jurat (màxim 20 punts)

• Categoria Més Golfa: Gent que porta (màxim 25 punts), vestuari i carrossa (màxim 25 punts) i
música i animació (màxim 50 punts)

• Categoria Grups no inèdits: Es valoraran en funció dels criteris de cada categoria 

PREMIS

• Carrosses: 1r premi 2.000€ - 2n premi 1.000€ - 3r premi 500€
• Comparses A: 1r premi 850€ - 2n premi 450€
• Comparses B: 1r premi 500€ - 2n premi 250€
• Grups petits (grups de2 a 5 persones): 250€
• Carrossa més golfa: 350€
• Grups no inèdits: 250€


