
 

 

 

 

BASES CARNAVAL 2020 - RIELLS I VIABREA 

 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea, mitjançant la seva Regidoria de Festes, organitza la 

Rua de Carnaval 2020. Aquest esdeveniment consisteix en una rua i en un posterior 

ball de carnaval. Amb l’objectiu d’establir els criteris de celebració i participació, 

s’aproven les següents bases. 

 

ORGANITZACIÓ 

 

1. L’organització de l’acte depèn de la regidoria de festes de l’Ajuntament de Riells 

i Viabrea, i té la finalitat de garantir una festivitat d’alt nivell artístic. La data de 

realització de la rua de carnaval 2020 serà l’1 de març de 2020.   

 

PARTICIPACIÓ 

 

2. Per inscriure una carrossa o comparsa, cal facilitar les següents dades a 

l’Ajuntament de Riells i Viabrea: 

 

- Nom de la colla. 

- Tema de la carrossa o comparsa. 

- Nom responsable major d’edat. 

- Telèfon i adreça electrònica de contacte. 

- Número de participants. 

- Mides de totes les carrosses i/o remolcs, ja siguin artístiques o de suport 

tècnic.  

 

3. La inscripció es pot fer per via telefònica (938 470 085), per correu electrònic 

(serveispersones@riellsiviabrea.cat) o presencialment al Centre Cultural La Casa 

Nova (C/esquirols nº1), en horari de 9 a 20 h de dilluns a divendres. 

 

4. La data límit d’inscripció serà el dia dimarts 25/02/20, a les 14.00 h.  

 

5. Abans del dia dimarts 25/02/20 les colles hauran de facilitar a 

l’organització l’arxiu d’àudio de la cançó que ballaran en el pavelló 

municipal. Igualment, el dia de l’acte, hauran de dur en suport USB la 

mateixa cançó per preveure imprevistos. Les cançons podran tenir una 

durada màxima de 3 minuts. Poden facilitar aquest arxiu enviant-lo per 

correu a serveispersones@riellsiviabrea.cat.  

 

6. El màxim de comparses que podran inscriure’s en aquesta rua són 15. 
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COMPARSES 

 

7. El tema serà lliure. No hi podrà participar cap comparsa amb elements d’anteriors 

edicions d’aquesta mateixa localitat. 

 

8. Les comparses participants, per optar a premi, hauran d’estar formades, com a 

mínim, per 10 persones. Si bé podrà desfilar disfressat tothom qui ho desitgi, 

prèvia inscripció. 

 

9. En cas que la comparsa necessiti acompanyants, aquests també hauran d’anar 

corresponentment disfressats. 

 

10. La participació d’una comparsa totalment infantil requerirà el suport d’una 

persona adulta com a responsable. 

 

11. És obligatori que les actuacions, balls  i/o mostres s’efectuïn en marxa. Es 

penalitzaran les parades voluntàries. Cal que el so no entorpeixi la bona marxa 

de les altres colles participants. 

 

12. El fet de participar a la rua l’any 2020 comporta el consentiment perquè la imatge 

de tots els participants pugui ser utilitzada per difondre i/o publicitar l’activitat 

per part de l’ajuntament de Riells i Viabrea. 

 

13. Es permetrà a les colles participants fer constar els patrocinadors en la seva 

desfilada. 

 

CARROSSES 

 

14. Les carrosses hauran de tenir una mida d’entre 4 i 10 metres de longitud, amb 

un màxim de 4 metres d’amplada i 4 metres d’alçada (la longitud dels vehicles 

que les remolquin no computarà com a mida de la carrossa). Tot projecte 

que requereixi unes mides especials, restarà condicionat a un estudi previ per 

part de l’organització de la rua. La decisió serà inapel·lable. 

 

15. Les despeses, permisos i responsabilitats de desplaçament dels remolcs de les 

carrosses aniran a càrrec de la colla participant. 

 

16. S’haurà de comunicar al moment de la inscripció si s’usarà o no carrossa i les 

seves mides. 

 

 

PUNT DE CONCENTRACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA RUA 

 

17. La composició i ordre de la rua es realitzarà per sorteig obert al públic el 

dia dijous 27/02/20, comunicant-se posteriorment a tots els participants el 

resultat. L’Ajuntament es reserva el dret a modificar l’ordre de la rua si hi ha 

motius tècnics que així ho motivin (sonorització de les carrosses, etc...). 



 

 

 

18. El punt de concentració serà el C/ Montnegre alçada Plaça del Mercat. 

Cada comparsa i cada carrossa s’haurà de situar en el lloc que l’organització els 

hi indiqui. L’organització facilitarà un número a cada colla a fi que el jurat pugui 

identificar-la. En el mateix carrer podran aparcar autobusos. S’enviarà a cada 

colla participant un plànol de la rua, on constarà la zona d’aparcament, 

el tram de trobada i el recorregut de la rua.  

 

19. La rua començarà a la Plaça del Mercat i finalitzarà al pavelló municipal (Av/ 

Can salvà).  

 

20. Es recomana als participants que accedeixin al municipi en vehicle particular que 

aparquin al pàrquing de davant de l'ajuntament (Carretera GI-552) i es dirigeixin 

al punt d'inici de la rua a peu. D'aquesta manera els cotxes quedaran propers al 

pavelló i serà més fàcil accedir-hi al finalitzar la rua. 

 

21. Els horaris previstos de l’acte són: 

- 16 h, Concentració de les comparses al Carrer Montnegre. 

- 17 h, Inici de la rua. 

- 18h, Arribada al pavelló i inici dels balls. 

 

22. Les carrosses s'aparcaran al camp de sorra del costat del pavelló. Es 

demana que es respectin les zones delimitades. 

 

23. L'entrada al pavelló per les comparses serà per la tercera porta de l'ala est de 

l'edifici, que comunica amb el camp de sorra (pàrquing). És important que només 

s'utilitzi aquesta porta per accedir al recinte per tal que la organització general 

no es vegi afectada. 

 

24. L'accés al pavelló s'haurà de fer respectant l'ordre de les comparses, ja que la 

distribució d'espera condicionarà l'accés a la pista per realitzar els balls 

d'exhibició. 

 

25. Les actuacions es realitzaran de manera ordenada, cal seguir les indicacions dels 

organitzadors. 

 

26. Un cop finalitzat el ball d'exhibició, si les comparses volen abandonar el 

recinte del pavelló ho hauran de fer per les portes habilitades ubicades 

a l'ala sud de l'edifici. 

 

NORMATIVA 

 

27. S’han de seguir les indicacions dels organitzadors, de la guàrdia municipal 

i de Mossos d’Esquadra per tal de garantir que la rua es celebri amb la major 

seguretat possible. 

 

28. Els conductors de les carrosses hauran d'estar acreditats i disposar de 

l'assegurança del vehicle. 



 

 

 

29. Cal que cada carrossa disposi d'extintor de seguretat. 

 

30. S'haurà de dur el nom i el número en un espai visible. L'esmentat número serà 

facilitat pels organitzadors. 

 

31. Està totalment prohibit el consum d'alcohol durant la celebració de la rua i 

els balls d'exhibició. 

 

PREMIS 

 

32. Enguany s'ofereixen els següents premis:  

 

PREMI 

COMPARSES 

PREMI 

CARROSSES 

PREMI LOCAL 

COMPARSA 

PREMI LOCAL 

CARROSSA 

POSICI

Ó € 

POSICI

Ó € POSICIÓ € 

POSICI

Ó € 

1 800 1 500 1 200 1 200 

2 600 2 400      

3 400 3 300      

4 250        

5 200        

6 100        

7 75        

8 75             

 

33. Només podran accedir als premis locals les colles del municipi.  

 

34. S’entendrà únicament que són colles locals aquelles que el 50% +1 dels seus 

participants estiguin empadronats a Riells i Viabrea.   

 

35. Els premis locals no són acumulatius amb els premis de comparses ni amb els de 

carrosses. En el cas que la colla local més ben valorada sigui també candidata als 

3 primers premis, se li atorgarà el premi de major valor econòmic. En aquest 

supòsit, el premi local serà atorgat a la colla local més ben valorada que quedi 

fora de les 3 primeres posicions.  

 

VALORACIÓ I JURAT 

 

36. La Regidoria de Festes escollirà els membres del Jurat entre personalitats 

vinculades al món de la cultura popular i les festes de Riells i Viabrea i/o municipis 

de l’entorn.   

 

37. Cada membre del jurat valorarà de l’1 al 10 els següents aspectes de les 

comparses: Coreografia, originalitat, vestuari, maquillatge i dificultat de 

la producció.  

 



 

 

 

38. Cada membre del jurat valorarà de l’1 al 10 els següents aspectes de les 

carrosses: Originalitat, efectes visuals i sonors, guarnit de la carrossa, 

coreografia dels integrants i dificultat de la producció. 

 

39. El Jurat es podrà moure lliurement per tot el recorregut de la rua, a fi i efecte de 

valorar la posada en escena de les colles no només en el moment del ball, sinó 

que també en el conjunt de l’acte.  

 

40. El Jurat podrà deixar deserts els premis quan consideri que no existeix cap colla 

amb la qualitat suficient per aconseguir-los.  

 

41. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.  

 

ALTRES 

42. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.  

 

RESUM DE TERMINIS 

 

CONCEPTE DIA 

Data límit d'inscripció 25/02/2020 

Data límit enviament arxiu 

àudio 25/02/2020 

Data sorteig ordre de la rua 27/02/2020 

Dia Carnaval Riells i Viabrea 01/03/2020 
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