Ajuntament de Llubí

Departament de Cultura

Bases per a la participació a la Rua 2020
1. Inscripció
1.1. Les inscripcions seran gratuïtes i s’hauran de realitzar entre el dilluns 17 de febrer i el
dissabte 22 de febrer fins a les 12.30h a les oficines municipals.
1.2. Només podran optar als premis, aquells grups i persones que hagin realitzat la seva
corresponent inscripció dins l’horari establert.
1.3. Els grups que portin un vehicle a motor podran triar a la categoria en la que es volen
inscriure; carrossa, comparsa o ambdues. Els grups que s’inscriguin a les dues categories
només podran percebre premi d’una de les dues categories.
1.4. Hauran de participar a la desfilada (amb el seu numero de participació ben visible), des del
començament, al carrer Sant Feliu/Jaume I, fins a la seva finalització a la plaça de
l’església.
1.5. El fet d'inscriure's, pressuposa el coneixement de les presents Bases, la qual cosa implica
l'acceptació de les mateixes.

2. Jurat
2.1. Els membres del Jurat seran nomenats per l'Organització de la Rua.
2.2. Qualsevol reclamació d'algun participant es realitzarà únicament per escrit, una vegada
finalitzada la desfilada. Queda totalment prohibit qualsevol enfrontament verbal entre
participants i jurat o organitzadors, abans, durant i després del concurs, podent ser
penalitzat, per previ acord de l'Organització.
2.3. Totes les deliberacions del Jurat tindran caràcter secret i inapel·lable.
2.4. Si el Jurat estimés que els grups o persones que participen no tenen suficient qualitat,
podran declarar deserts els premis o premi que poguessin correspondre-li o afegir-lo a una
altra categoria.
2.5. El Jurat no podrà concedir cap premi ni accèssit, que no estigui recollit en el present
reglament.
2.6. En cas d'existir empat en les puntuacions de dos o més grups o persones, el Jurat procedirà
al desempat dels mateixos, guanyant aquell que hagi rebut les notes més altes per la majoria
dels membres del Jurat.
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2.7. A efectes de puntuació es valorarà l’originalitat, la dificultat en l’elaboració de la disfressa
o carrossa, ús de materials reciclats i la posada en escena.
2.8. En el cas de la categoria individual, si es tracta d¡un menor i va acompanyat d’un o més
adults, es valorarà només la persona inscrita. Si la disfressa és en grup, s’ha de fer la
inscripció com a comparsa.

3. Desfilada
3.1. Concentració
3.1.1. Individuals: davant l’ajuntament.
3.1.2. Carrosses: C/ Sant Feliu (al tram que va de davant el teatre fins a la plaça del Molí de
Son Rafal)
3.1.3. Comparses: C/ Jaume I.
3.2. Itinerari: Sant Feliu, Creu, Roca Llisa, Born, Costa, Sineu, Fàbrica, Plaça de la Carretera,
Sa Farinera, Traginers, Mestre Vidal, Dr. Fleming i Plaça de l'Església.*
*Una vegada acabada la volta, es podran deixar les carrosses al carrer Rector Tomàs, per
això demanem que no s’aparquin abans d’arribar a la plaça, al carrer Doctor Fleming, per tal
de facilitar la circulació de la resta de participants.
3.3. Normes per facilitar la tasca al jurat que ha de puntuar i pel bon desenvolupament de la
Rua
No amollar coets durant la Rua per seguretat dels participants i espectadors.
Els individuals que desfilin aniran a distància uns dels altres de manera que els membres
del jurat puguin fer una valoració més encertada de la seva disfressa .
Les comparses i carrosses cuidaran que en tot moment del recorregut les distàncies entre
grups sigui d’uns 3 m, aproximadament.
Els participants de comparses i carrosses no podran abandonar, en cap moment, el seu
lloc a no ser, per causa justificada.
La festa dels participants no ha d’impedir, en cap moment, que els espectadors deixin de
contemplar la desfilada de la Rua així com es mereix.
Els participants no deixaran les restes de les carrosses i disfresses als carrers. Si algun
grup no respecta aquesta norma podrà ser sancionat segons l’ordenança de convivència.
L’Ajuntament habilitarà poals de fems al final del recorregut i el punt verd romandrà
obert de les 18.00h fins a les 21.00h. per aquells que vulguin anar a tirar el fems allà.
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4. Premis
4.1. Individuals
1r- 50€

2n- 30€

4.2. Comparses
1r- 300€

4t- 150€

7è- 50€

2n- 250€

5è- 100€

8è- 50€

3r- 200€

6è- 75€

9è- 50€

1r- 300€

4t- 150€

7è- 50€

2n- 250€

5è- 100€

8è- 50€

3r- 200€

6è- 75€

9è- 50€

4.3. Carrosses

4.4. Premi especial de 50€ al més jove i al més gran disfressats.
4.5. Premi especial de 100€ al millor ambient carnavalesc.
4.6. Si el jurat ho considera, pot haver-hi un premi especial de 100€ pel millor conjunt de
comparsa i carrossa.
4.7. En finalitzar la desfilada es donarà a conèixer la decisió del Jurat i es farà el lliurament dels
premis a la Plaça de l’Església. Degut a les mides reduïdes del cadafal, es recomana que
pugin, com a màxim, 3 participants a recollir el premis.
5.

Observacions generals
5.1. Els participants a la desfilada acceptaran les presents bases.
5.2. L’incompliment de qualsevol dels apartats de les presents bases, porta implícit la pèrdua
dels premis que li poguessin correspondre.
5.3. L'organització es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte no contemplat a les bases.
5.4. En cas de climatologia adversa el dia de la Rua, l'organització dictaminarà si aquesta es
realitza o es suspèn, per això, l’organització es reserva el dret d'alterar o modificar si
calgués, el lloc, data i hora de la desfilada.
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