
BASES DEL CONCURS DE COMPARSES  
 
 

 
 
1. OBJECTE  
 
El Carnaval d’Esparreguera té un caràcter popular i festiu i, per tant, defuig de qualsevol tipus 
de competitivitat, cosa que s’aconsegueix amb la col·laboració i l’esforç de les comparses que 
hi participen. L’organització, formada per la Regidoria d’Entitats Cultura i Festes de 
l’Ajuntament i els Amics de la Flama d’Esparreguera, tan sols té la tasca de coordinar i aglutinar 
els diferents actes i el que té a veure amb la seva organització. 
 
El concurs de comparses d’Esparreguera se celebrarà, conjuntament amb la Rua de Carnaval, 
el proper dissabte 25 de febrer de 2017, a les 6 de la tarda, amb el recorregut següent: plaça 
de la Sardana (davant La Passió), avinguda de Francesc Marimon, carrers de Sant Joan i de 
Baix, plaça de la Constitució, carrers dels Arbres, del Taquígraf Garriga i Gran, plaça de 
l’Ajuntament, carrer dels Cavallers, passeigs del Castell i dels Jocs Olímpics, acabant al Pavelló 
Municipal El Castell, on, cap a les 8 del vespre, totes les comparses que participen al concurs 
faran la seva coreografia d’exhibició i el Jurat els avaluarà. 
 
Un cop acabada l’exhibició de les comparses, a 2/4 de 10 de la nit aproximadament, es portarà 
a terme el ball de Carnaval i es farà el repartiment de premis. 
  
2. PARTICIPACIÓ  
 
Podran participar en la rua de Carnaval totes aquelles comparses que ho desitgin amb un 
mínim de 10 persones per comparsa i que compleixin els requisits establerts en aquestes 
bases.  
 
3. PREMIS  
 
El jurat valorarà cadascuna de les comparses participants i farà una classificació que obtindran 
els premis següents:  
 

- Premi a la comparsa més laboriosa: Trofeu + 250 € 

- Premi a la millor carrossa Trofeu + 150 € 

- Premi a la comparsa més original: Trofeu + 100 € 

- Premi a la millor coreografia: Trofeu 

- Premi especial a la millor comparsa infantil: Trofeu 

Totes les comparses participants rebran un diploma de participació. 

 
4. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD  
 
Les comparses s’hauran d’inscriure, de manera gratuïta, omplint la fitxa d’inscripció i entregant-
la a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Esparreguera. 
 
Qualsevol sol·licitud fora de termini no podrà optar al premi. 
 
 5. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD  
 
La data límit per a presentar la fitxa d’inscripció, degudament complimentada, serà el dimarts 
21 de febrer de 2017 a les 7 de la tarda. 
 
6. JURAT  
 
El jurat estarà compost per 5 persones: l’alcalde o el regidor d’Entitats, Cultura i Festes, un 
representant dels Amics de la Flama d’Esparreguera, una persona vinculada a les entitats de la 
vila, un emprenedor de la vila especialitzats en moda i costura i un vot popular. Durant la Rua 
es repartiran les butlletes per omplir i es recolliran en una urna que hi haurà en acabar la Rua al 
pavelló. 



El jurat actuarà amb la màxima llibertat i discrecionalitat i tindrà, a més a més de les facultats 
normals de discernir el premi i emetre la resolució, les d’interpretar les bases i determinar les 
normes del seu funcionament. La resolució del jurat serà inapel·lable. Si el Jurat ho creu 
oportú, es podrà declarar deserta alguna modalitat.  
 
El jurat avaluarà lliurement durant el recorregut de la Rua les diferents comparses i per valorar 
la coreografia de lluïment estarà situat a la tarima del pavelló, on podrà observar de manera 
clara les diferents comparses i valorar-les. 
 
7. ATORGAMENT DE PREMIS  
 
Durant el Ball de Carnaval, que es portarà a terme al Pavelló Municipal El Castell, es farà el 
lliurament dels premis. Les comparses rebran els premis oportuns.   
 
8. ALTRES CONDICIONS  
 

- Cada comparsa tindrà un nom i, evidentment, el vestuari i la carrossa decorada, si 
s’escau, aniran d’acord amb aquest nom, que serà amb el qual s’hauran inscrit. Cada 
comparsa portarà un rètol que facilitarà l’organització i que ha de portar en tot moment 
per distingir la comparsa. 

- Cal remarcar que per a poder optar als premis, els vestits de les comparses i carrosses 
han de tenir un mínim de dignitat.  

- L’ordre de participació de les diferents comparses es fixarà per sorteig i es portarà a 
terme el dijous 23 de febrer a les 7 de la tarda a Can Pasqual (c. dels Cavallers, 26). La 
rua l’obrirà la carrossa del Rei Carnestoltes i, a continuació, les comparses en l’ordre 
establert en el sorteig.  

- Les carrosses, si s’escau, aniran muntades, sempre, de cara a la direcció de la Rua 
amb la seva comparsa davant de la pròpia carrossa i amb la música dirigida cap 
endavant. En cas contrari, l’organització es reserva el dret de col·locar les carrosses 
muntades al revés, tipus camió, a la part final de la rua. 

- Les carrosses i comparses que portin qualsevol tipus de vehicle de motor hauran de 
disposar de la perceptiva assegurança de responsabilitat civil i el conductor n’assumirà 
la responsabilitat. És obligatori que les carrosses portin un extintor.  

- Cada comparsa designarà una persona que serà la responsable de la bona marxa de 
la seva colla i carrossa, de guardar distàncies entre les colles, de fer arribar la colla a 
l’hora indicada al punt de sortida de la Rua, és a dir, tot el que té relació a la 
responsabilitat i bon comportament de la seva colla.  

- Les comparses hauran de situar-se al lloc que se’ls atorgui de sortida a la plaça de la 
Sardana (davant La Passió), 15 minuts abans de l’hora fixada com la sortida del 
concurs de comparses (a les 6 de la tarda). Les comparses que arribin més tard de 
l’horari establert poden perdre el seu lloc i passaran al final de la rua.  

- Les mides de la carrossa han de tenir un màxim de 6 m de llargada per 2 m d’amplada. 
L’alçada màxima permesa és de 4 metres.. 

- Des de l’organització no es facilitarà ni carrossa, ni tractor ni tractorista.  
- Les colles participants a la Rua hauran de seguir sempre i en tot moment les 

instruccions que se’ls pugui donar per part dels responsables de l’organització. 
- L’Organització es reserva el dret de variar alguna d’aquestes normes de participació 

així com tot el referent al desenvolupament de la rua, si ho estima corresponent.  
- Les comparses que incompleixin les normes anteriors no podran optar a cap dels 

premis.  
- La participació de les comparses a la Rua del Carnestoltes d’Esparreguera implica 

l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes Normes de Participació alhora que se 
cedeixen els drets d’imatge de tots els participants de cada comparsa a l’organització 
perquè aquesta pugui publicar les fotografies i filmacions que hi hagi del Concurs. 

 
 
Esparreguera, gener de 2017 


