
 
 

 
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNAVAL D’HORTA 2020,  

QUE  TINDRÀ LLOC EL DISSABTE 22 DE FEBRER DE 2020 A LES 18:15h 

 

1. Dia, hora, lloc de concentració, recorregut i final de festa de la cavalcada: 

La rua se celebrarà el dissabte 22 de febrer de 2020 a partir de les 18:15h. El lloc de concentració serà a Pantà 

de Tremp al costat del Parc dels Garrofers (rotonda de la Clota) per als participants i a l’Avinguda Vidal i 

Barraquer per als vehicles. Una vegada estiguin tots els vehicles s’aniran traslladant a Pantà de Tremp junt 

amb els seus participants per ordre de sortida. 

L’hora de concentració serà a les 16:30h pels vehicles i a les 17:30h per als participants. 

El recorregut de la rua és el següent: 

Sortida de Pantà de Tremp, Dante Alighieri, Estoril, Granollers, Passeig Maragall, Tajo, Lisboa, Porto i final a 

l’Avinguda de l’Estatut. 

   

  Recoreregut      Final de festa        Estacionament de vehicles al final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantada de vehicles a les 16:30h       Concentració de participants a les 17:30h 



2. Condicions per participar a la Rua de Carnaval:  

Tothom pot participar a la Rua de Carnaval d’Horta. Tanmateix hi ha diferents possibilitats de participar: amb 

opció de premi i sense premi. En tot cas tots els participants hauran de seguir les ordres de l’organització i de 

la guàrdia urbana, sobretot al finalitzar la Rua. Per participar amb opció a premi, caldrà que el grup ompli la 

inscripció que podreu trobar a la pàgina web del Cor d’Horta, que és la que us adjuntem, o a la oficina del Cor 

d’Horta (Galeries d’Horta – Pl. d’Eivissa, 6 local 5). 

3. Participar sense opció a premi:  

Les persones que vulguin simplement desfilar sense opció a premi, ho podran fer. S’hauran d’inscriure com a 

persona o grup sense opció a premi per tenir-los en compte, i desfilaran on la organització els ubiqui. 

4. Concursar amb opció a premi:  

- Es considera comparsa un grup mínim de 8-10 persones amb una disfressa igual o que faci referència a un 

mateix tema.  

- Les comparses poden anar amb o sense vehicle. 

- Les comparses que vagin amb vehicle, hauran de portar un aparell extintor de focs. Així mateix queda 

prohibit emprar qualsevol tipus de pirotècnia i/o efectes especials que suposin la utilització de foc i/o 

aigua. En tot cas hauran de complir la normativa vigent en matèria de circulació (ITV, assegurança i permís 

de circulació) i a més tenir una assegurança de responsabilitat civil si és el cas. L’organització queda 

exempta de qualsevol responsabilitat en cas d’accident, danys materials o personals. Hi hauran controls 

d’alcoholèmia i drogues abans d’iniciar-se la rua i els conductors hauran de donar 0,00mg/l en aire. És a 

dir no es podrà prendre cap estupefaent. 

- El vehicle no ha de superar la mida d’un autobús per a poder circular per a tots els carrers. Recordeu que 

segons normativa, les decoracions, altaveus... no poden passar més del 10% de l’alçada del vehicle.  

- S’haurà d’informar amb 10 dies d’antelació de les característiques del vehicle i aportar la documentació 

requerida físicament, per correu electrònic a info@corhorta.com o per WhatsApp a 660065497, a la 

organització per tal de que la mateixa ompli una fitxa per a presentar a Guàrdia Urbana i Districte d’Horta 

Guinardó. 

- En cap cas es podrà llençar aigua ni cap objecte que pugui fer mal. Tampoc podrà exhibir-se cap tipus 

d’al·lusió i propaganda política.  

- En cas que la comparsa tingui algun patrocinador aliè a la pròpia organització de la mateixa, s’haurà de 

posar en coneixement previ al Cor d’Horta per tal d’abonar la quota corresponent a publicitat aliena a la 

rua de Carnaval que serà de 100€. 

- El Jurat està format per un grup de representants de la Federació de Comerç Cor d’Horta i per membres 

de diferents entitats sòcio-culturals del barri i personalitats del Districte d’Horta Guinardó. 

El Jurat estarà ubicat a davant de les Galeries d’Horta en un espai reservat i també hi haurà dues persones 

que donaran voltes per la rua per valorar el comportament, actituds i aptituds durant tota la rua. 

- Els premis es faran efectius al finalitzar la Rua el mateix dissabte 22 de febrer de 2020. Per optar als 

premis es tindrà en compte: la temàtica original, l’elaboració artística de les disfresses, l’actuació grupal 

mailto:info@corhorta.com


del ball i del comportament en la rua i la comparsa més sostenible. La millor puntuació de cada 

característica s’emportarà el primer, segon i tercer premi en vals de compra de 500 €, 250 € i 150 €. 

- Hi haurà un premi de 100 € per a la comparsa infantil que es valorarà a part de totes les demés comparses, 

per a optar a aquest premi s’haurà d’haver omplert la casella de comparsa infantil i portar com a mínim 10 

nens. 

- El jurat valorarà el respecte de totes les ideologies i creences ja sigui a nivell polític com religiós, el 

respecte per la vida, drets fonamentals i igualtat de gèneres. Es puntuarà de forma negativa aquelles 

comparses amb actitut discriminatòria. També es valoraran les comparses més sostenibles amb disfresses 

manofacturades amb elements reciclats. 

- Els participants a la rua, hauran de dur obligatòriament un distintiu d’identificació exposat visiblement que 

facilitarà la organització al realitzar la inscripció.  

- Cada comparsa haurà de dur la seva pròpia seguretat que anirà al costat dels seus components. No podran 

anar disfressats i hauran d’anar senyalitzats. 

- En tot cas cada comparsa haurà de fer cas a les ordres de la organització pel bon funcionament de la Rua. 

- Tot i que sigui una rua de carnaval, s’han de complir totes les normatives municipals, per tant els 

membres de les comparses no podran beure alcohol en el transcurs de la rua. Intentem tenir cura del 

format familiar i intentem donar exemple als menors participants i als que ens estan veient. 

- L’organització es reserva el dret de no autoritzar la participació a la Rua, en cas de no complir algunes 

d’aquestes exigències i podrà fer qualsevol canvi si ho considera oportú.  

 

Jo, ________________________________________ amb DNI ____________________________________ 

representant de la comparsa _______________________________________________________________ 

Actuo en nom de la mateixa per a signar aquestes bases, a comunicar-les als membres de la comparsa, i a 

respectar-les pel bon funcionament de la Rua de Carnaval d’Horta. 

 
Signatura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperant gaudir de la seva presència i col·laboració, ens acomiadem molt atentament: 
 

La organització.  

La organització es reserva el dret de poder fer possibles modificacions en aquesta informació. 


