
CARNESTOLTES 2020
Data: Dissabte 7 de març

PROGRAMA
A les 16  h, inici de la rua: Cantonada C/Aumet amb C/Just Puig. 
Fi de festa al Pavelló de les Piscines:
- Balls de les colles i servei de bar (entrepans i begudes).

- A continuació DJ Namrud.

NORMATIVA RUA DE CARNESTOLTES DE CELRÀ 2020
L'Ajuntament de Celrà organitza, a través de l'Àrea de Cultura i amb la col·laboració
de les AMPES i AMIPES de Celrà i l'Associació de Comerciants, la Rua de Carnestoltes
2020.
Amb l'objectiu d'establir els criteris de celebració de la rua i per tal de fomentar-ne
la participació, s'estableix la següent normativa: 

1.- LA RUA
La Rua se celebrarà el dissabte 7 de març de 2020. S'iniciarà a les 16 h i tindrà el
següent recorregut:

- Lloc d'ordenació: C/Aumet (davant zona INS Celrà)

- Cercavila: Ctra. de Juià. 

- Acabament: Pavelló de les Piscines 

2.-  CONDICIONS  TÈCNIQUES  I  REQUISITS  SEGONS  MODALITAT  DE
PARTICIPACIÓ

2.1 Modalitats
Es pot participar en la rua en les modalitats següents:

a) Grup: Haurà d'estar format per un mínim de 3 persones i no pot excedir el
nombre de 10 membres, convenientment disfressats per l'esdeveniment. 

b) Comparsa: Haurà d'estar formats per més de 10 membre, degudament dis-
fressats per l'esdeveniment. Pot dur un vehicle de suport, que pot estar deco-
rat, però que no comptarà com a carrossa. 

c) Carrossa: Haurà d'estar format per més de 10 membres, degudament dis-
fressats per l'esdeveniment, i acompanyat per una carrossa muntada sobre
plataforma de mida mínima de 2,5 m de llarg x 1,5 m d'ampla, sense comptar
la tracció. Cal portar farmaciola. 

Els participants poden portar equip de so i música durant la rua.
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2.2 Coreografies
Les  colles  que vulguin  podran preparar  una coreografia  de  grup  que realitzaran
durant el ball de colles que es farà al Pavelló de les Piscines un cop hagi finalitzat la
rua. 
Els participants hauran de facilitar una única cançó (format mp3) a l'Àrea de Cultura,
abans del  dijous 5 de març,  presencialment o enviant-la  per correu electrònic  a
cultura@celra.cat. 

3.- INSCRIPCIONS
La inscripció a la rua estarà oberta fins al dilluns 2 de març (inclòs).
Per  formalitzar  la  inscripció  cal  enviar un correu electrònic  a  cultura@celra.cat o
també podeu demanar hora a l'Àrea de Cultura trucant al 872.723.265.

Dades necessàries per a la inscripció:
Nom i cognoms del representant:
Àlies de la colla (si en té):
Telèfon:
Correu electrònic:
Categoria a la qual es vol participar:
Nombre de participants (especificant adults i infants):
Mides de la carrossa:
Si es porta vehicle de suport en el cas de les comparses:

No s'acceptaran inscripcions rebudes fora de termini. 

3.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN LA RUA
Per participar en la rua cal formalitzar la corresponent inscripció. 
Els participants s'hauran de traslladar al lloc de sortida a les 15.30 h del mateix dia
de la celebració de la Rua.
Pel que fa a l'ordre de sortida, cada participant portarà un número que haurà de
recollir a l'Ajuntament de Celrà els dies 4 i 5 de març i que s'haurà de portar en un
lloc  visible  durant  la  cercavila.  Aquest  número  serà  el  que  ordenarà  l'ordre  de
sortida. 
Les colles participants hauran de complir les instruccions dels organitzadors de la
Rua, amb la finalitat d'aconseguir el correcte funcionament d'aquesta. 
Els grups participants han de vetllar pel bon funcionament de la rua i han d'intentar
mantenir una distància mínima de seguretat amb el grup antecessor.
Està permès llençar des de les carrosses confeti, serpentines o bombolles de sabó,
sempre que això no incomodi altres persones ni es realitzi amb malícia.

4.- PREMIS
No hi haurà premis.
L'Associació de Comerciants oferirà un obsequi als infants participants en la rua.
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