LA TORNABODA 2019, EL CARNAVAL DE GAVÀ
BASES DE PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNAVAL DE GAVÀ
L’Ajuntament de Gavà, organitza a través del Departament Cultura, la Rua de Carnestoltes
2019.
Amb l’objectiu d’establir els criteris de celebració de la rua i per tal de fomentar-ne la
participació, s’aproven les següents Bases.
ACTES PREVISTOS:
Amb motiu del Carnaval Tornaboda 2019, l’Ajuntament de Gavà organitza diversos actes
festius, entre els dies 28 de febrer i 6 de març. Entre aquests s’inclou la Rua.
La rua de Carnaval de Gavà tindrà lloc el dissabte 2 de març de 2019. L’hora d’inici és a les
17 h de la Plaça Catalunya. Les comparses participants caldrà que es concentrin a partir de
les 16.30 h a la plaça Catalunya. Tindrà el següent recorregut: plaça Catalunya, avinguda
l’Eraprunyà, rambla de Maria Casas, Pl. Josep Tarradelles, c. dels Màrtirs dels setge de
1714, c. Sant Pere fins la plaça de Jaume Balmes.
INSCRIPCIONS:
Per a participar a la rua de carnaval de Gavà cal inscriure’s prèviament a través d’una
butlleta de participació, que caldrà omplir adequadament. La inscripció és gratuïta i cal
formalitzar-la, entre el 21 de gener i el 8 de febrer de 2019, mitjançant formulari específic
d’inscripció que s'haurà de presentar de la següent manera:


Les Entitats i Associacions amb personalitat jurídica: Al Registre electrònic de
l'Ajuntament de Gavà (https://eseu.gavaciutat.cat/



Les Agrupacions de persones sense personalitat jurídica: A l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament de Gavà (de dilluns, dimecres i divendres de 9 h a 14.30
h i dimarts i dijous de 9 a 19 h) o al Registre electrònic de l'Ajuntament de Gavà
(https://eseu.gavaciutat.cat/)

La rua té un caràcter popular i festiu, i en cap cas competitiva.
Tipologia de participació de la comparsa:
Per a poder-ne participar cal que la comparsa tingui un mínim de 10 persones i un nom
que la identifiqui.
a) Comparsa sense carrossa.
b) Comparsa amb carrossa
Les comparses que participin amb carrossa* , hauran de portar la documentació següent,
en vigència:
-

ITV al corrent

-

Pòlissa d’assegurança vigent.
*El que considerem com a carrossa: camió fins a 3.500 kg. de tonatge, plataforma
arrossegada per vehicle amb enganxall homologat

CELEBRACIÓ DE LA RUA:
Formen part de la rua les carrosses i comparses que hagin formalitzat la corresponent
inscripció.
L’ordre de la col·locació de les carrosses i les comparses es realitzarà per ordre d’arribada.
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ DE LES COLLES:
Les comparses inscrites tindran dret a confetti i a xiulets que es repartirà entre les 16.30 i
les 17 h, des del lloc de sortida. També es podrà recollir el confetti prèviament, el mateix
dissabte al matí, entre 8 i 14 h, en el magatzem de PRESEC, al Carrer dels Oficis, 2, previ
avís al departament de Cultura.
Les carrosses hauran d’estar decorades amb el motiu de la comparsa. És preferible que
tingui algun element de sonorització i amplificació musical. No poden ser cotxes
particulars i hauran de passar pel control de seguretat que es realitzarà abans de sortir.

A les carrosses participants se’ls proporcionarà generador per a la instal·lació de llum i so.
Aquest es muntarà a la nau del magatzem de PRESEC a la zona industrial (C. dels Oficis, 2),
de 8 a 14 h.
Caldrà designar un responsable de la comparsa/carrossa.
Un cop s’arriba a la plaça Jaume Balmes, un responsable assignat recollirà el confet del
grup participant per a la “batalla de confetti”. Recordem que la lluita es simbòlica i que
s’ha de viure amb seny i alegria.
QÜESTIONS FINALS:


La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Gavà es reserva el dret de variar alguna
d’aquestes normes, així com el desenvolupament de la rua, si es creu convenient.



La inscripció a la rua de carnaval de Gavà representa l’acceptació d’aquestes bases.



Totes les comparses inscrites queden convocades a una reunió que tindrà lloc el
proper dimarts 12 de febrer a les 18 h a la sala d’actes de la Biblioteca Josep Soler
Vidal.



Per a qualsevol dubte o aclariment podeu adreçar-vos al Departament de Cultura
de l’Ajuntament de Gavà, en horari d’oficina, o via correu electrònic a
cultura@gava.cat
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