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Carnaval Alcover 2019 

BASES CARNAVAL ALCOVER 2019 

La Rua del Carnaval d’Alcover tindrà lloc el proper 2 de març a partir de les 18:00h al Pàrquing de la 

Fira. 

Bases per a la participació de comparses amb carrossa: 

1. Totes les comparses que vulguin optar a premi tindran l’obligació d’estar inscrits abans del 

dia 25 de febrer a les 19:30h. 

2. Les inscripcions es podran fer mitjançant la web municipal (www.alcover.cat)  i al Punt 

d’Informació Juvenil (PIJ) de 10:30h a 12:30h i de 16:30h a 19:30h. 

3. A més de la fitxa d’inscripció, el conductor/a de la carrossa ha de presentar una fotocòpia 

del Permís de Conduir. 

4. Totes les comparses que vulguin participar han de complir els següents requisits: 

4.1 Dimensions màximes permeses de la carrossa: 

Alçada :4 metres 

Amplada: 2,5 metres 

4.2 Les carrosses han de dur incorporades les proteccions de les rodes per tal de 

garantir la seguretat dels espectadors. 

4.3 La càrrega no ha de comprometre l'estabilitat del vehicle. 

*L’incompliment d’algun d’aquests requisits o l’absència del permís de conduir 

serà motiu d’exclusió de la carrossa a la Rua. 

5. El conductor/a de la carrossa no podrà consumir  begudes alcohòliques abans i durant el 

recorregut de la rua. Els cossos de seguretat poden realitzar controls durant el transcurs de 

l'acte. 

6. La distància entre les comparses participants és recomanable que sigui inferior a 10 metres 

per garantir la visualització de l’espectacle.  

7. Els participants de la Rua del Carnaval que reparteixin caramels des de les carrosses hauran 

de llençar-los a una distància prudencial per garantir la seguretat dels espectadors (mínim 

3 metres de la carrossa). 

8. És imprescindible que la carrossa tingui la identificació VISIBLE. 

9. Segons estableix la legislació vigent, el consum de qualsevol tipus de begudes 

alcohòliques està prohibit als menors de 18 anys i, per a la resta, s’ha de fer d’una forma 

moderada i responsable, sense fer ostentació. Qualsevol comparsa o carrossa que 

participi en aldarulls o similars quedarà desqualificada i no optarà als premis d’aquesta 

edició ni podrà participar en properes edicions. 

 

 

 

 



Ajuntament d’Alcover 

Regidories de Joventut i Cultura 
 
 
 

 
 

Carnaval Alcover 2019 

Bases per a la participació de grups sense carrossa: 

1. Tots els que vulguin optar a premi podran inscriure’s abans del dia 25 de febrer a les 

19:30h o bé, excepcionalment, una hora abans de l’inici de la rua. 

2. Les inscripcions es podran fer mitjançant la web municipal (www.alcover.cat) i al Punt 

d’Informació Juvenil (PIJ) de 10:30h a 12:30h i de 16:30h a 19:30h. 

3. La distància entre les comparses participants és recomanable que sigui inferior a 10 

metres per garantir la visualització de l’espectacle.  

4. És imprescindible que la comparsa tingui la identificació VISIBLE 

5. Segons estableix la legislació vigent, el consum de qualsevol tipus de begudes 

alcohòliques està prohibit als menors de 18 anys i, per a la resta, s’ha de fer d’una 

forma moderada i responsable, sense fer ostentació. Qualsevol comparsa o carrossa 

que participi en aldarulls o similars quedarà desqualificada i no optarà als premis 

d’aquesta edició ni podrà participar en properes edicions. 

Itinerari Rua: 

1.La Rua comptarà amb el següent itinerari: 

Pàrquing Fira Avinguda Catalunya Plaça Lluís Companys (EXHIBICIÓ)Av. de Tarragona Av. 

de Reus  Plaça el Portal(EXHIBICIÓ)Av. Montblanc  Muralla Anselm Clavé  Església Nova 

 Raval del Carme  C.de les Rodes  Pavelló Municipal d’Alcover. 

 

- Les comparses que vulguin llençar caramels hauran de recollir-los al punt d’inici de la rua. 

- Per tal d’evitar retencions de llarga durada:  

*Les exhibicions de les comparses (que no són obligatòries) únicament es podran dur a terme en 

els escenaris indicats anteriorment: al pas per la plaça Lluís Companys i pel Portal. 

*Les exhibicions de les comparses es faran en moviment perquè el recorregut sigui més fluid. 
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Premis: 

1. Els premis es repartiran en dues categories: comparses amb carrossa i comparses 

sense carrossa. 

2. El grup de comparses amb carrossa comptarà amb un total de 10 premis, distribuïts de 

la següent manera:  

 1r:  450€ (per l’elaboració de la carrossa del 2020) 

 2n:  250€ 

 3r:  200€ 

 4t:  85€ 

 5è:  85€ 

 6è:  85€ 

 7è:  85€ 

 8è:  85€ 

 9è:  85€ 

 10è: 85€ 

 

3. El grup de comparses sense carrossa comptarà amb un total de 5 premis.  

 1r:  100€ 

 2n:  75€ 

 3r:  50€ 

 4t:  30€ 

 5è:  30€ 

 

4. El jurat d’ambdues categories estarà format pels mateixos participants de la Rua 

(criteris a valorar: originalitat, elaboració, creativitat i exhibició) 

5. Cada comparsa, segons la categoria, disposarà d’un full en què atorgarà la puntuació, 

de més a menys, segons el criteri de cada grup. 

6. Queda completament prohibit atorgar-se cap puntuació a un mateix. 

7. L’organització entregarà el mateix dia,mitja hora abans de l’inici de la Rua, el full 

pertinent. 

8. L’organització el recollirà, un cop finalitzada la Rua, al Pavelló Municipal. 

9. En cas d’empat, la classificació es resoldrà a cara o creu 

10. L’entrega de premis es realitzarà a l’interior del recinte poliesportiu un cop finalitzada 

la Rua. 

11. La comparsa guanyadora de la Rua 2019 tindrà el privilegi de portar el Rei Carnestoltes 

a l’edició del 2020. 

 

 


