
Inscripció per al Concurs de Comparses 
 

RUA DE CARNESTOLTES 2017 
 

Nom de la Comparsa__________________________________________________ 
 
Quantitat de participants_______Motiu disfressa________________________ 
 
Porten carrossa:        SI          NO 
 
Nom del representant_______________________________Telèfon___________ 
 
Població_________________ Concurs de coreografies:        SI           NO 
 
 

Autorització  
 
 
En/na___________________________________________________, en nom propi o en 
  
representació de la comparsa_____________________________________________ 
 
 
autoritzo el Departament de Cultura a: 
 

Segons la Llei 15/2003 de protecció de dades, a introduir les dades 
d’aquesta butlleta a la base de dades del Comú d’Andorra la Vella perquè 
s’utilitzin amb finalitats informatives i estadístiques. En qualsevol moment el 
titular de les dades confidencials podrà exercir el dret d’accés, de 
rectificació i de supressió de les seves dades mitjançant una sol·licitud 
adreçada al Comú d’Andorra la Vella. 
 
 

A realitzar fotografies i material audiovisual en el qual pugui aparèixer, 
en relació amb l’activitat realitzada, i a utilitzar les fotografies o els 
muntatges audiovisuals per difondre’ls posteriorment en revistes, 
publicacions, tríptics informatius i publicitaris així com en altres documents 
anàlegs, ja sigui en suport paper o digital, sempre que no se’n faci un ús 
comercial. 
 
 
Data i signatura 
 
* Els Comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany declinen qualsevol responsabilitat dels actes 
dels participants, així com de qualsevol accident i/o qualsevol desperfecte que pugui ocasionar un 
vehicle, una carrossa o qualsevol element mòbil participant. Les comparses hauran de tenir 
contractada una assegurança de responsabilitat civil a tercers i presentar el document acreditatiu de 
dita assegurança en el moment de presentar la inscripció. 



Informació General1 
 
Data i hora de la Rua de Carnestoltes: dissabte 25 de febrer, a les 18 h 
Convocatòria: a les 17 h a la plaça Guillemó d’Andorra la Vella 
Recorregut: Sortida de la plaça Guillemó - c/ Dr. Nequi – av. Príncep Benlloch – av. 
Meritxell – av. Carlemany – av. De les Escoles – c/ Prat Gran – c/ del Parnal – c/ Nacions 
Unides – c/ dels Veedors – Sala Prat del Roure. 

 
Condicions per a participar al concurs de comparses: 

- Nombre mínim de participants: 8 
- Obert a totes les edats 
- Tema lliure 
- Inscriure’s abans de les 17 h del dia 24 de febrer de 2017, als departaments de 

cultura dels comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany 
- Presentar el document justificatiu de la contractació d’una assegurança de 

responsabilitat civil per a cobrir qualsevol accident i/o desperfecte per a l’ocasió, per 
a totes aquelles comparses que incorporin elements motoritzats, vehicles, estructures 
mòbils, etc., i que comportin un possible risc per als participants, públic, mobiliari 
urbà i altres. 

Criteris de valoració: 
- Elaboració de la disfressa i originalitat 
- Posada en escena i ambientació durant la cercavila 
- Qualitat de la coreografia 

Premis: 
- Concurs de Comparses: 1r Premi: 400 €   -   2n Premi 250 €   - 3r Premi 150 €  - 

4t Premi 100 € 
- Concurs de Coreografies: 1r Premi: 200 € - 2n Premi: 150 € - 3r Premi: 100 € 

 
En acabar la Rua hi haurà una “hamburguesada” per a tots els participants i final de festa a 
la sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, amb l’actuació de les comparses que 
participin al concurs de coreografies.  Abans d’acabar la festa, es donaran a conèixer els 
guanyadors dels concursos de comparses i coreografies. 
Observacions: 
*Els participants inscrits al concurs de comparses rebran un tiquet vàlid per al berenar de final de festa. 

                                                
1  Aquest programa està subjecte a l’aprovació de l’organització i a canvis i suspensions d’última hora si 
l’organització ho creu oportú. 


