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INSCRIPCIÓ RUA I CONCURS DE DISFRESSES 
 

Representant (Nom i Cognoms)  

Adreça  

Població  

Telèfon  

Correu electrònic  

  

Nom Disfressa  

Número de components  

Edats dels participants Entre  [          ]   i   [          ]  anys 

  

Carrossa  (Marqueu amb una X)    Sí  [  ]                    No  [  ] 

Mesures Allargada:               Amplada:              Alçada: 

Música  (Marqueu amb una X)    Sí  [  ]                    No  [  ] 

  

Observacions que 
vulgueu donar a conèixer 

 

 
Inscripcions fins el 21 de febrer de 2017, a les 12h. 
Aquesta documentació s’ha de lliurar PRESENCIALMENT a la: 
Regidoria de Festes, Ajuntament de Cabrils 
Centre Cívic La Fàbrica 
Domènec Carles, 21  08348 Cabrils 
a/e: festes@cabrils.cat 
Per més informació podeu trucar a: 
Regidoria de Festes: 93 753 01 57 
 
El sotasignat declara conèixer les bases de participació així com les responsabilitats dels danys particulars 
que pugui causar derivades d’una actuació negligent.         
 
Data                                                                                                                                                        Signatura 



 
BASES DE LA RUA DE CARNAVAL 2017 
 
1.- INSCRIPCIONS 
 
Podran participar a la Rua de Carnaval del dia 25 de febrer de 2017 totes 
aquelles comparses formades per un mínim de 4 persones, parelles i persones 
a títol individual. 
 
El període d’inscripció serà fins el 21 de febrer de 2017 a les 12h. Les 
inscripcions es podran fer al Centre Cívic “La Fàbrica” (Domènec Carles, 21) de 
dilluns a divendres de 9 a 14h, enviant el full d’inscripció a la següent adreça 
electrònica: festes@cabrils.cat; o bé presencialment a l’inici de la Rua, el 
mateix dia de la seva celebració. 
 
Cada participant s’inscriurà sota un lema al·legòric, relacionat amb la disfressa 
que portin els seus membres. 
 
 
2.- RUA DE CARNAVAL I BALL 
 
La Rua de Carnaval tindrà lloc el dissabte 25 de febrer de 2017. La 
concentració serà a les 11h i la sortida a les 12h, als Horts de Santa Creu, hi 
siguin o no tots els participants. Els participants que no surtin a l’hora seran 
penats. El circuit de la Rua transcorrerà pels carrers de Cabrils i finalitzarà als 
Horts de Santa Creu, on se celebrarà una animació que començarà a les 13h. 
Les carrosses no podran entrar als Horts de Santa Creu, i s’hauran d’estacionar 
al al Torrent Roig, que s’habilitarà a tals efectes.  
 
La col·locació dels participants en la Rua serà per ordre d’arribada. 
 
Les comparses que ho desitgin podran portar publicitat. 
 
La Regidoria de Festes lliurarà a cada participant un número d’identificació que 
s’haurà de col·locar en un lloc visible durant el transcurs de la Rua. 
 
Els participants, per poder optar al premi, hauran d’inscriure’s i hauran de 
completar tot el circuit de la Rua. Per tal de complementar el seu espectacle, 
podran utilitzar confetti, serpentines o similars. En cap cas es permetrà llançar 
caramels al públic. 
 



L’entrada dels Horts de Santa Creu serà fluïda i sense exhibicions 
específiques.  
 
El servei de control podrà penar aquelles actuacions que entorpeixin el 
desenvolupament de la Rua.  
 
 
3.- PREMIS I JURAT 
 
Els premis a les comparses són els següents: 
1r. premi: 432,10€* 
2n. premi: 308,64€* 
3r. premi: 185,19€* 
Dos accèssits de 148,15€* 
 
El premi per a individual o parella és el següent: 
Premi únic: 185,19€ 
 
*Nota: Sobre l’import dels premis hi haurà la retenció fiscal corresponents (19%). 
 
El jurat estarà compost per persones de la Comissió de Festes i d’altres 
d’independents, que faran una valoració en funció de la simpatia i coreografia, 
el treball i l’originalitat i vistositat de totes i cadascun dels participants, i que es 
repartiran per tot el recorregut de la Rua. El veredicte del jurat i l’entrega de 
premis es farà públic, aproximadament, a les 14h, al finalitzar el Ball de 
disfresses.  
 
 
4.- EN CAS DE MAL TEMPS 
 
En cas de mal temps, s’avisarà als participants  a partir de les 9h del dissabte, 
25 de febrer de 2017, per aplaçar la Rua al dissabte, 4 de març de 2017, al 
matí.  
 
La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases, 
que seran publicades al més aviat possible en un mitjà de comunicació local.  
 
També seran posades a disposició dels interessats en horari d’obertura del 
Centre Cívic “La Fàbrica” (Domènec Carles, 21). 
 
 
 
Cabrils, febrer de 2017 
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