NORMES DE PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNESTOLTES MOIÀ 2019
MOIÀ, DISSABTE 9 DE MARÇ DE 2019
- Inscripcions: per poder participar a la Rua cal inscriure's mitjançant el formulari que trobareu al
web de l'Ajuntament (www.moia.cat).
- Data límit per les inscripcions: Dijous 7 de març de 2019 a migdia. Les inscripcions fora de
termini s'incorporaran a la Rua segons el criteri de l'organització. L'organització es reserva el dret a
no admetre inscripcions fora de termini.
- Reunió prèvia de colles: Dijous 7 de març a les 20:30h a Can Carner, per assignar l'ordre de
sortida a la Rua.
- Determinació de l'ordre de sortida a la Rua: L'ordre de sortida a la Rua es determinarà per
sorteig. Es faran dos sortejos diferenciats: les carrosses i comparses de caire familiar (amb nens
petits) a les que s'assignaran les primeres posicions, i la resta de participants.
- Vehicles participants a la Rua: Caldrà que els vehicles i carrosses s'adaptin a les dimensions dels
carrers de la vila i que puguin fer tot el recorregut de la Rua sense dificultats. Qualsevol vehicle que
no pugui fer tot el recorregut no podrà participar a la Rua. Es prega, per seguretat, degut a les
aglomeracions de públic i participants, que no s'utilitzin tractors i camions de grans dimensions o
vehicles en que els conductors tinguin la visibilitat molt reduïda. Qualsevol vehicle que a judici de
l'organització pugui representar un perill per la seguretat de públic o participants serà exclòs de la
Rua.
- Equips de música: la potència dels equips de música que es posin a les carrosses queda limitada a
5.000 W. Qualsevol carrossa que excedeixi aquest límit s'haurà de situar al darrere de tot de la Rua,
sigui quina sigui la posició que anteriorment se li hagi assignat al sorteig. La potència dels equips
serà verificada per un tècnic.
- Elements de seguretat: qualsevol vehicle que participi a la Rua ha de complir uns requisits
mínims de seguretat pel que fa a fiabilitat en el seu funcionament (motor, frens, direcció ...) caldrà
que les carrosses disposin d'uns mínims elements de seguretat com ara baranes per evitar caigudes.
Caldrà que tots els elements es fixin de forma sòlida i els equips de so es lliguin de forma efectiva.
Els generadors de corrent caldrà que se situïn en un punt del vehicle on no es pugui provocar cap
incendi. Queda prohibit reposar combustible amb els alternadors en funcionament. Es obligatori
portar un extintor a cada carrossa.
Recordem la necessitat de que els conductors responsables de cada vehicle s'abstinguin de consumir
alcohol. La Policia Local pot fer controls d'alcoholèmia si així ho creu oportú.
- Itinerari de la Rua: Sortida: carrer Nazari Alibés, Avinguda de la Vila, Sant Antoni, Plaça Major,
Forn, Sant Sebastià, Sant Josep, Jacint Vilardell, Tosca i sortida novament a l'Avinguda de la Vila
(baixada). Les carrosses amb nens tindran l'opció d'abandonar la Rua pel carrer de Santa
Magdalena. La resta de carrosses hauran d'esperar al carrer de la Tosca que l'Avinguda de la Vila
quedi novament lliure.
- Concentració de carrosses per l'inici de la Rua: carrers Nazari Alibés, Girona, Pl. Catalunya,
Onze de Setembre i Miquel Vilarrúbia. L'organització haurà procedit a senyalitzar l'espai de cada
carrossa segons els resultats del sorteig. El número d'ordre definitiu s'haurà de recollir el mateix dia

de la Rua a partir de les 16:30h a la Plaça Catalunya i acte seguit es podran començar a estacionar
les carrosses. L'inici de la Rua es farà puntualment a les 19.00h. Qualsevol carrossa que no s'hagi
situat en el seu lloc de sortida a l'hora d'inici de la Rua s'haurà de situar al darrera de tot.
- Final de la Rua: les carrosses podran estacionar-se al carrer Feliu Comadran i adjacents (zona
piscina municipal). Els participants s'hauran de dirigir a peu cap a l'Espai Cultural “les Faixes” on hi
haurà la festa. No es permetrà l'entrada ni l'estacionament de cap carrossa al recinte de l'aparcament
de “Les Faixes.
- Per un bon funcionament de la Rua es recomana que les comparses no facin parades llargues
per fer les coreografies. Hi haurà un espai a l'Avgda. de la Vila on se situarà “el jurat” i on s'haurà
reforçat la il·luminació per fer la parada de lluïment. Es prega que les coreografies siguin curtes i
que es puguin executar en moviment.
- La seguretat de la Rua anirà a càrrec de personal de protecció civil, policia local, mossos
d'esquadra i personal de l'Ajuntament. Preguem que feu cas a les indicacions dels membres de
l'organització.
- Comunicació amb els grups a fi de facilitar la comunicació ràpida de l'organització amb els
grups participants es crearà un grup de watshapp amb els telèfons dels representants de cada grup.
Aquest grup desapareixerà una vegada s'hagi celebrat l'activitat. Per altres comunicacions
s'utilitzarà l' e-mail que facilitin els representants de cada grup o les diferents xarxes socials de
l'Ajuntament.

