CARNAVAL SANT JOAN DESPÍ 2014
BONES PRÀCTIQUES:
CONDICIONS PER PARTICIPAR-HI

I.- ACTIVITAT: RUA DEL DISSABTE 1 DE MARÇ
•

Les comparses inscrites al Carnaval hauran de preveure la seva
participació en la rua en la data indicada (horari de durada estimat de
16.00 h a 20.30 h.

•

En el cas d’anul·lació de la rua per causes climatològiques, es
posposarà al dia següent , DIUMENGE , en horari de matí. (horari
estimat de 10.00 h a 14.00 h)

•

Les entitats participants com a comparses hauran de preveure la
seva participació, en el cas d’aquest canvi de data a la rua de Carnaval
assenyalat en el punt anterior.

II.- SUBVENCIÓ I JUSTIFICACIÓ
Es detallen en el document de les bases específiques de subvencions.
Annex Carnaval’14 aprovades per a l’any en curs
Les entitats que han participat en edicions anteriors han d’estar al dia de
la justificació de la subvenció rebuda com a comparsa a la rua per part de
l’Ajuntament .
III.- LES ENTITATS - COMPARSES PARTICIPANTS
1.- Les entitats que vulguin participar com a comparsa a la rua de carnaval,
hauran de formalitzar la inscripció dins del termini establert a aquestes bases.
2.- Una vegada formalitzada la inscripció, si es dones variació significativa en el
número previst de components de la comparsa, s’ha de comunicar a
l’organització, per tenir-ho en compte a efectes de garantir el bon funcionament
de la rua.
3.- Una persona de cadascuna de les entitats participants haurà de formar part
de la Comissió Organitzadora del Carnaval, que tindrà programades dues
reunions dins del seu calendari de treball:
a. REUNIÓ de planificació del programa d’activitats.
b. REUNIÓ d’organització de la rua de Carnaval.
4.- Cadascuna de les entitats participants ha d’assignar una persona
RESPONSABLE DE COMPARSA per al desenvolupament de la rua.

El/la RESPONSABLE DE COMPARSA té les següents funcions:
•

Formar part de la comissió organitzadora del Carnaval.

•

És el referent de la rua per a les persones de la seva comparsa.

•

És qui ha de vetllar perquè aquestes siguin puntuals al seu lloc
d’ubicació de concentració de la rua, i desenvolupin el recorregut
correctament .

•

És el referent de la comparsa per a les persones de l’organització del
Carnaval durant la rua. Ha de comunicar a l’organització qualsevol
incidència que pugui sorgir durant la rua.

•

És qui serà a l’espai de concentració de la rua per senyalitzar el lloc de
la seva entitat.

•

Portarà el ritme de la comparsa, vetllant per mantenir les distàncies
prudencials amb la comparsa del davant, intentant, per qüestions de
seguretat, no deixar espais buits que puguin facilitar la incorporació de
públic al recorregut de la rua.

•

Portarà a les persones de la seva comparsa que hagin de recollir el
record de la rua cap a l’escenari, en el moment d’arribada de la rua a la
festa de cloenda.

IV.- LES CARROSSES:
1.- Les comparses que porteu carrossa heu d’assegurar-vos del correcte estat
d’aquesta així com del generador que heu de col·locar a la carrossa si fos el
cas, demanant al propietari la documentació de vigència del vehicle (ITV,
permís de circulació, permís de conduir, assegurança del vehicle, documentació
del vehicle).
2.- És obligatori que tots els vehicles portin un petit extintor.
3.- Vetllar perquè la ubicació del generador al vehicle sigui l’apropiada, per tal
d’assegurar que no hi ha cap risc d’accidents per a les persones que hi
aniran.
Heu d’assegurar que les característiques del generador son les idònies per al
funcionament de l’equip de so.
4.- En cas que l’equip de megafonia del vehicle sigui de l’entitat,
aquesta haurà d’assegurar la seva correcta col·locació, a fi d’evitar

qualsevol risc d’accidents. La potència dels equips de so per als vehicles no
podrà ser superior a 800 W.
5.- En cas que l’equip de megafonia de la carrossa el posi l’organització, el
vehicle haurà d’estar disponible el dia que es determini per la seva col·locació,
així com l’entitat haurà de portar la música gravada en el sistema indicat per
l’organització.
6.- S’han d’assegurar que no hi hagi cap element de la decoració que pugui
ocasionar accidents a les persones que hi van; així com s’han de subjectar
correctament tots els elements decoratius de la carrossa.
7.-Per ajudar a la identificació de les compares, tant a nivell organitzatiu com
per al públic que visita la rua, cada comparsa ha de portar el cartell indicatiu del
nom de la seva entitat, facilitat per la organització, durant tot el recorregut.
8.- Es recomana que les comparses que portin infants, assegurin una
ràtio d’un adult cada 10 infants. Els infants que han d’anar a sobre dels
camions han d’estar acompanyats per adults.
9.- S’han d’evitar pujades i baixades de les persones del camió durant el
recorregut.
10.- S’aconsella portar un petit equip de supervivència (aigües, farmaciola,
mocadors ..).
11.- El vehicle ha de seguir les instruccions del responsable de la
Comparsa i el personal d’organització, que marcarà en tot moment les
distàncies amb la comparsa del davant.
V.- RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES:
Cas de sorgir qualsevol incidència durant el recorregut de la rua, s’han de
comunicar sempre al responsable de la comparsa, que juntament amb el
personal de l’organització, miraran les possibilitats de solució.
Algunes de les situacions que poden produir-se:
1.- En cas de mal funcionament de l’equip de sonorització. Se intentarà
intervenir sobre la marxa; però per qüestions de seguretat, no s’ha de parar el
vehicle durant el recorregut.
2.- En cas d’avaria del vehicle durant la rua. Es determinarà si es pot
arreglar de forma immediata, o en cas contrari, s’haurà de prescindir del
vehicle i s’haurà de fer sortir del recorregut per no dificultar el
desenvolupament de la rua.

3.- Qualsevol indisposició per part de components de l’entitat, el
responsable de la comparsa juntament amb el personal d’organització,
contactaran amb el personal de la Creu Roja que anirà a la rua (La Creu Roja té
previst tot un protocol d’intervenció, en cas que sigui necessari de fer evacuació
d’alguna persona que ho necessités).
VI- CORRESPONSABILITAT:
Es tasca de tots i totes garantir el funcionament de l’activitat. Ens
comprometrem a complir i vetllaran per fer complir a totes les persones
implicades a les comparses, els diferents apartats relacionats en aquest
document de bones pràctiques, en benefici al correcte funcionament del
Carnaval a Sant Joan Despí.
GRACIES PER LA VOSTRA VALUOSA COL·LABORACIÓ!

