AJUNTAMENT DE BERGA
Regidoria de Festes

CARNAVAL 2018 |
BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL
CONCURS DE LA RUA I DEL BALL DE DISFRESSES
L’Ajuntament de Berga convoca el concurs de la rua i del ball de disfresses, que se celebrarà el dissabte 10 de febrer
de 2018, i anima a tothom a participar-hi d’acord amb les següents bases:

CONVOCATÒRIA I INSCRIPCIÓ















Podran participar en la rua els grups de persones, col·lectius o entitats que prèviament s’hi inscriguin.
Podran participar en el ball de disfresses persones a títol individual, grups, col·lectius o entitats que prèviament
s’inscriguin.
Les inscripcions es podran realitzar amb antelació a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Berga
(www.ajberga.cat), des del 26 de gener al 9 de febrer de 2018, ambdós inclosos. I el mateix dia, presencialment, per
la rua en el punt d’inici del recorregut (davant de ‘Cal Tonillo’, carrer del Roser) des de les 16:00h a les 16:30h, i pel
ball de disfresses a la carpa instal·lada al Vall des de les 21:30h a les 22:00h.
En el formulari d’inscripció caldrà detallar la següent informació, pel que fa a la rua: nom de la carrossa o comparsa,
breu descripció de la temàtica, número de persones integrants, modalitat de participació (carrossa, comparsa adulta o
comparsa infantil) i nom del representant, DNI, telèfon i correu electrònic de contacte.
S’entén per comparsa infantil aquella en què com a mínim la meitat dels seus membres tenen menys de 12 anys.
En el formulari d’inscripció caldrà detallar la següent informació, pel que fa al ball de disfresses: nom de la disfressa,
breu descripció de la temàtica, número de persones integrants, modalitat de participació (disfressa individual o en
grup de fins a tres persones o en grup de quatre o més persones) i nom del representant, DNI, telèfon i correu
electrònic de contacte.
Les carrosses que participin en la rua no podran superar els 4,5 metres d’alçada.
Es recomana que les carrosses es remolquin amb vehicles de menys de 3.500 kilograms.
Entre les carrosses participants es distribuiran de manera aleatòria aparells extintors contra incendis.
Es recomana moderar el volum dels altaveus instal·lats en les carrosses i que acompanyen les comparses.
L’Ajuntament de Berga es reserva el dret d’admetre o de rebutjar carrosses o vehicles que no reuneixin les
característiques oportunes per a mantenir el nivell de seguretat de la rua.

DESENVOLUPAMENT DE LA RUA








La concentració de les comparses i les carrosses, prèvia a la rua, es realitzarà davant de ‘Cal Tonillo’, carrer del
Roser, punt d’inici del recorregut, des de les 16:00h a les 16:30h del dissabte 10 de febrer de 2018.
En arribar al lloc de concentració, cada comparsa o carrossa haurà de recollir el número d’inscripció, que haurà de
col·locar en un lloc visible perquè pugui ser fàcilment identificat per l’organització i el jurat.
L’ordre de sortida de la rua coincidirà amb l’ordre d’arribada al lloc de concentració. L’organització es reserva el dret
de modificar aquest ordre i de recol·locar les comparses i les carrosses com consideri necessari per tal de garantir el
bon desenvolupament de la rua.
Els primers deu llocs de la rua estaran reservats per a les comparses i les carrosses infantils, entenent com a tals
aquelles en què com a mínim la meitat dels seus membres tenen menys de 12 anys.
Per a optar a algun dels premis del concurs, les comparses i les carrosses hauran de realitzar el recorregut establert.
El recorregut de la rua serà el següent: ‘Cal Tonillo’ – carrer del Roser – plaça de la Creu – ronda Moreta – plaça de
Viladomat.
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En el decurs de la rua no estarà permès que les carrosses o comparses facin moviments de retrocés ni es desviïn del
recorregut.
Les comparses i les carrosses participaran de manera cívica en la rua, abstenint-se de realitzar qualsevol acció que
pugui pertorbar el seu correcte desenvolupament.

PREMIS, JURAT QUALIFICADOR I CRITERIS DE VALORACIÓ



La regidoria de Festes de l’Ajuntament de Berga destinarà 5.200 euros en concepte de premis per al concurs de
Carnaval 2018.
S’estableixen quatre categories de premis pels grups participants en la rua i dues categories de premis per les
persones o grups participants en el ball de disfresses:
RUA

Millor Carrossa

Millor Animació

1r premi
2n premi
3r premi

1.000€
750€
500€

500€
400€
300€

Millor
Comparsa Adulta
400€
300€
200€

Millor disfressa individual o
en grup de fins a tres persones
Premi únic
100€
*Premis nets d’impostos i sotmesos a les retencions fiscals pertinents.
BALL DE DISFRESSES






Millor
Comparsa Infantil
300€
200€
100€

Millor disfressa en grup de
quatre o més persones
150€

Pels grups participants en la rua, hi haurà un jurat qualificador estàtic, situat a Cal Calderer, ronda Moreta, i un jurat
d’incògnit itinerant. En aquest punt, cada carrossa i comparsa disposarà de tres minuts com a màxim per a realitzar la
seva actuació.
Pels grups i persones participants en el ball de disfresses que es durà a terme a la carpa instal·lada al Vall, hi haurà un
jurat qualificador estàtic, que valorarà les persones inscrites en el concurs des de les 22:00h a les 00:00h.
El jurat tindrà en compte els següents criteris de valoració per a concedir els premis, puntuant cadascun en una
escala del 0 al 10 o del 0 al 5, segons el cas:
Millor Carrossa
Originalitat de la idea
0 - 10 punts
Posada en pràctica de la idea (els elements tècnics ajuden a plasmar la idea)
0 - 10 punts
Treball i elaboració (dimensió i detall)
0 - 10 punts
Interacció dels membres del grup amb la carrossa i amb el públic
0 - 10 punts
Puntuació màxima total: 0-40 punts
Millor Animació
Originalitat de la idea
0 - 10 punts
Treball i elaboració de la carrossa (dimensió i detall)
0 - 5 punts
Treball i elaboració de la disfressa o vestuari
0 - 5 punts
Coreografia
0 - 10 punts
Muntatge musical
0 - 10 punts
Interacció dels membres del grup entre ells i amb el públic
0 - 10 punts
Puntuació màxima total: 0-50 punts
Millor Comparsa Adulta
Originalitat de la idea
0 - 10 punts
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Treball i elaboració de la disfressa o vestuari
Treball i elaboració dels complements de la disfressa o vestuari
Interacció dels membres del grup entre ells i amb el públic

0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
Puntuació màxima total: 0-40 punts

Millor Comparsa Infantil
Originalitat de la idea
Treball i elaboració de la disfressa o vestuari
Treball i elaboració dels complements de la disfressa o vestuari
Interacció dels membres del grup entre ells i amb el públic

0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
0 - 10 punts
Puntuació màxima total: 0-40 punts
Millor disfressa individual o en grup de fins a tres persones
Originalitat de la idea
0 - 10 punts
Treball i elaboració de la disfressa o vestuari
0 - 10 punts
Treball i elaboració dels complements de la disfressa o vestuari
0 - 10 punts
Interacció dels membres del grup entre ells i/0 amb el públic
0 - 10 punts
Puntuació màxima total: 0-40 punts
Millor disfressa en grup de quatre o més persones
Originalitat de la idea
0 - 10 punts
Treball i elaboració de la disfressa o vestuari
0 - 10 punts
Treball i elaboració dels complements de la disfressa o vestuari
0 - 10 punts
Interacció dels membres del grup entre ells i amb el públic
0 - 10 punts
Puntuació màxima total: 0-40 punts






En cas d’empat en la puntuació màxima obtinguda per dos grups o persones participants que aspiren al mateix premi,
es realitzarà, per part del jurat, una nova puntuació fins a aconseguir el desempat.
Cada comparsa, carrossa, grup o persona participant només podrà obtenir un premi. En cas que fos mereixedora de
més d’un premi, se li concedirà el de major import econòmic.
El veredicte del jurat serà inapel·lable i no es podrà recórrer. Així mateix, si ho considera oportú i ho decideix per
majoria absoluta, podrà declarar desert algun premi.
Els premis del concurs de la rua i del ball de disfresses es donaran a conèixer a partir de les 00:00h del diumenge 11
de febrer de 2018, després del sopar popular a la carpa instal·lada al Vall.
Es farà entrega dels premis del concurs (xecs) durant l’acte de l’enterrament de la Sardina a partir de les 19.00h del
dimecres 14 de febrer de 2018 a la plaça del Forn.
.

OBSERVACIONS GENERALS





La participació en la rua i en el ball de disfresses implica la total acceptació de les bases.
Les persones i els grups participants hauran de seguir les instruccions de l’organització, amb la finalitat d’aconseguir
el correcte desenvolupament de la rua i el ball de disfresses.
En cap cas es podrà utilitzar material pirotècnic, ni al llarg de la rua ni durant el sopar popular i el ball de disfresses a
la carpa instal·lada al Vall.
El fet d’acudir als actes implica cedir els drets d’imatge a l’Ajuntament de Berga a través de l’enregistrament per a
fins propis de difusió.

Per a més informació del Carnaval 2018, podeu consultar l’apartat ‘Festes’ al web de l’ajuntament de Berga
www.ajberga.cat.
Berga, gener de 2018

