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Carnestoltes de Gironella 
8, 9 i 10 de març de 2019 

Bases del concurs de comparses 
 
 

 
 
 
1.OBJECTE 
El Carnestoltes de Gironella té un caràcter popular i festiu, cosa que 
s’aconsegueix amb la col·laboració i l’esforç de les comparses que hi participen. 
L’Ajuntament, des de la seva Regidoria de Cultura i Festes, tant 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 de Gironella se celebrarà el dissabte 9 de març de 
2019, durant la rua de carnestoltes per Gironella amb inici a les 17.30h davant 
de la Biblioteca de Gironella i amb el recorregut següent: Av. Països Catalan, 
Pont de les Eres, Avinguda Catalunya, carrer estació, Plaça Pi Margall, Ctra. De 
Casserres, Av. Catalunya, C/Estació fins a tornar a la Plaça Pi i Margall. 
 
Un cop acabada la rua , a 2/4 de 8 del vespre aproximadament, començarà la 
desfilada de comparses davant del jurat a la Pl. Pi i Margall.. 
 
 
2. PARTICIPACIÓ 
Podran participar en la rua de Carnaval totes aquelles comparses que ho desitgin 
amb un mínim de 8 persones per comparsa i que compleixin els requisits establerts 
en aquestes bases. Hi ha 2 categories, local i forana 
 
 
3. PREMIS 
El jurat valorarà cadascuna de les comparses participants i farà una classificació 
que obtindran els premis següents: 
 
CATEGORIA LOCAL (mínim la meitat dels integrants han de ser residents 
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a Gironella) 
PREMIS A LA MILLOR COMPARSA 
1er premi: 400€ 
2n premi: 200€ 
3r premi. 100€ 
 
PREMIS A LA MILLOR DISFRESSA 
1er premi. 300€ 
2n premi: 150€ 
3r premi: 100€ 
 
- Les comparses que participin a la categoria local només podran optar a un premi 
(a la millor comparsa o a la millor disfressa), en cap cas, una comparsa podrà 
guanyar dos o més premis.  
 
CATEGORIA FORÀNA (no residents a Gironella) 
1er premi: 250€ 
 
ALERTA: Desaconsellem les carrosses amb vehicle motoritzat i música. 
 
 
4.INSCRIPCIONS 
Les comparses s’hauran d’inscriure, de manera gratuïta,  via telemàtica a través de 
l’APP omplint el formulari “concurs de comparses” abans de divendres 8 de març. 
Les inscripcions es tancaran divendres 8 de març a les 00.00h.  
 
Cal indicar el nom de la comparsa, el número de participants, la categoria en què 
participen, si porten carrossa, si és motoritzada, si porten musica, un nom del 
responsable de la comparsa, el telèfon i correu electrònic. 
 
 
5. JURAT 
El jurat estarà compost per 5 persones de fora del municipi. 
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. 
El jurat estarà situat a l’escenari de davant la plaça Pi i Margall, on podrà observar 
de manera clara les diferents comparses i valorar-les. 
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7. ATORGAMENT DE PREMIS 
Un cop finalitzada la desfilada el jurat deliberarà allà mateix i en dirà els 
premiats. 
 
 
8.ALTRES CONDICIONS 
-Cada comparsa tindrà un nom i, evidentment el vestuari, si s’escau, anirà 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. 
 
- La rua l’obrirà la carrossa de la Perla. 
 
- L’ordre de sortida de la rua s’informarà al moment. 
 
-Es recomana carrosses, carretes, carretons sense motor, empeses manualment 
per a un bon funcionament de la rua i compactar-la millor; també sense música, 
ja que tota la rua estarà coberta amb la seva pròpia animació. En cas contrari, 
l’organització es reserva el dret de col·locar les carrosses motoritzades i amb 
música al final de la rua. 
 
-Cada comparsa designarà una persona, que serà la responsable de la bona marxa 
de la seva colla i de fer-la arribar a l’hora indicada al punt de sortida de la rua, és a 
dir, tot el que té relació a la responsabilitat i el bon comportament de la seva colla. 
 
-Les comparses hauran de situar-se al lloc que se’ls atorgui de sortida al llarg de 
l’Av. Països Catalans. 
- Les comparses amb carrossa s’han de presentar a la sortida a les 16.30h, I les 
comparses sense carrossa, a les 17.00h Les comparses que arribin més tard seran 
automàticament col·locades al final de la rua. 
 
-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. 
 



	

Plaça de la Vila, 13  08680 – Gironella (Berguedà) 
Tel. 93 825 00 33    Fax: 93 825 03 68         A/e: gironella@gironella.cat - www.gironella.cat 
	

-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 de Gironella 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’Ajuntament de Gironella perquè aquest pugui publicar les fotografies i filmacions 
que hi puguin haver. 
 
 
 

Gironella, febrer de 2019 

 


