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BASES PER A PARTICIPAR A LA RUA DE CARNAVAL 
 
Inscripcions 

 
- El període d’inscripció al concurs és fins al dijous dia 8 de febrer.  

 
- Les inscripcions s’hauran de fer a les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà 

(OMAC) de Mont-roig del Camp i de Miami Platja, de dilluns a divendres, de les 9 
hores del matí a les 14 hores del migdia. I a la seu electrònica www.mont-
roig.cat/seu-electronica    

 
- Al moment de la inscripció s’haurà d’especificar la categoria dins de la qual es 

concursa.  

 
- Qui no s’inscrigui en el termini previst no podrà participar en el concurs.  

 
- Cada grup nomenarà una persona responsable que serà l’única interlocutora 

vàlida amb l’organització. Aquesta persona haurà de facilitar, en el moment de 
formalitzar la inscripció, el seu nom, un telèfon, una adreça de contacte, una 
adreça electrònica, nombre de participants i nom de la disfressa. També haurà de 
tenir cura que el seu grup mantingui un comportament adequat i compleixi les 
bases. 

 
- En el cas del Carnaval de Miami Platja, en arribar al carrer de Màlaga, es durà a 

terme el “Miamodromo”, on els participants de la rua podran fer una exhibició de 
ball davant de tothom. Aquesta exhibició no serà de caràcter obligatori, però sí que 
serà valorada pel jurat.  

 
- Els grups que participin al “Miamodromo”, hauran de presentar la música 

específica per fer la seva exhibició sota el pont de llums, l’hauran d’enviar al 
correu electrònic festes@mont-roig.cat abans del 8 de febrer i posar el mateix nom 
del grup amb què s’han inscrit. La durada de la música serà d’un màxim de 2 
minuts.  

 
Concentració 
 

- El punt de trobada de la rua a Mont-roig serà a l’Avinguda de Catalunya. Els 
participants hauran de presentar-se al punt de trobada el dissabte dia 10 de febrer 
a les 16 hores per la rua infantil i a les 22 hores per la rua de lluïment.  
 

- El punt de trobada de la rua a Miami Platja serà a la Pista d’Estiu. Els participants 
hauran de presentar-se al punt de trobada el dissabte 10 de febrer a les 17.30 
hores.  

http://www.mont-roig.cat/seu-electronica
http://www.mont-roig.cat/seu-electronica
mailto:festes@mont-roig.cat


  2  

 
- La no presentació al punt de trobada suposarà la no participació en el concurs de 

disfresses.  
 
Categories del concurs 
 

- Comparses: 6 participants o més.  
 

- Carrosses: 6 participants o més, amb vehicle motoritzat.  
 
Premis 
 
- Es donaran 3 premis per les 3 primeres carrosses classificades i 3 premis per les 

tres comparses classificades. Els premis seran econòmics i es repartiran de la 
següent manera:  

 
 

 
 
 
 

 
- L’entrega dels premis es durà a terme durant el ball que es realitzarà al pavelló 

municipal.  
 

- El primer guanyador/a de la categoria carrossa, a part d’un premi econòmic serà 
escollit “Rei Carnestoltes 2018” i la seva carrossa serà l’encarregada d’encapçalar 
la rua de lluïment del Carnaval 2019.  

 
- El primer guanyador/a de la categoria comparsa, a part d’un premi econòmic serà 

escollit “Reina Carnestoltes 2018” i la seva comparsa serà l’encarregada de seguir 
la del rei Carnestoltes 2018, amb la segona posició de la rua de lluïment del 
Carnaval 2019. 

 
Jurat 

 
- Miami Platja: El jurat estarà format per tres persones, com a mínim i en tot cas en 

nombre imparell. Aquest no estarà situat en un punt fix del recorregut sinó que 
anirà valorant en conjunt tota la desfilada del dissabte dia 10 de febrer. El 
veredicte del jurat es donarà a conèixer durant el transcurs del ball. Aquest 
veredicte és inapel·lable i el jurat té la facultat per resoldre qualsevol 
circumstància no descrita en aquestes bases.  

 
- Mont-roig: El jurat estarà format pels propis participants. La categoria carrosses 

serà l’encarregada de votar a la categoria comparses i a l’inrevés.   
 
Valoració/Puntuació 

 
- El jurat en les seves votacions valorarà d’1 a 10 punts per temàtica. La suma 

total serà de 40 punts per la categoria de comparsa i de 50 punts per la categoria 
de carrossa.  

 

PREMIS CARROSSA COMPARSA 

1R PREMI 300€ 200€ 
2N PREMI 200€ 150€ 
3R PREMI 100€ 50€ 
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- La valoració de les comparses es basarà en: originalitat de la disfressa i 
maquillatge, treball confeccionat a mà, posada en escena i coreografia.  

 
- La valoració de la carrossa es basarà en: conjunció amb la comparsa, originalitat 

de la disfressa i maquillatge, treball confeccionat a mà i acabats/detalls del vehicle.  
 
Normes 

 
- Els grups hauran de seguir les normes i instruccions de l’organització. Les 

coreografies (balls) s’han de fer avançant per no interrompre el bon funcionament 
de la rua.  

 
- Només us podeu inscriure a una sola categoria.   

 
- L’organització facilitarà a cada grup un número de participant que caldrà posar en 

un lloc ben visible al llarg de tota la rua. 
 
- No es poden utilitzar focs artificials. 

 
- Es recomana als participants no abusar de les begudes alcohòliques. És obligatori 

vetllar per un consum responsable de begudes alcohòliques en el decurs de les 
rues. 

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

 
- Si s’ha de suspendre alguna desfilada a causa del mal temps, l’organització ho 

decidirà tenint en compte la meteorologia.  

 
 


