Bases per a participar a Sa Rua 2018 a Campos.
que tindrà lloc el dissabte 10 DE FEBRER.
1 – La concentració per participar a Sa Rua serà el dissabte 10 DE FEBRER de les 14.45h a les
15.15h a partir de la Plaça dels 3 Molins, on començarà, a l’avinguda de Nicolau Fullana i a la
Ronda de l’Estació (respectar el mapa d’organització). La sortida de Sa Rua serà a les 15.30h.
Hi haurà responsables per organitzar la sortida, prèviament cada participant sabrà el lloc de
participació. S’ha de respectar l’ordre que l’organització creurà oportú.
Col·locació:

-Individual o parelles – Plaça dels Tres Molins
-Comparses – Avda. de Nicolau Fullana
-Carrosses – Ronda de l’Estació

2 – L’itinerari serà el següent (dues voltes):
1ª volta: Creu d’en Noreta, carrers de Santanyí, del Convent, plaça, Major, de Pere Càffaro Pintor,
de la Síquia i Creu d’En Noreta.
2ª volta: Creu d’En Noreta, carrers de Santanyí, del Convent, plaça, Major, de Pere Càffaro
Pintor, del Tren i finalitzarà a la Plaça de l’Estació.
Recordau que no es podrà estacionar als carrers que conformen tot el recorregut, (inclosos els
llocs de concentració i d’arribada). Una vegada finalitzada la volta les carrosses estacionaran al
lloc indicat dins les rondes.
3 – Participants: a Sa Rua pot participar-hi qualsevol persona o grup disfressat que s’hagi
inscrit prèviament a l’Ajuntament de Campos del 22 de gener al 2 de febrer, de 9h a 14h, al
telèfon 971169500 o al correu asunyer@ajcampos.eu.
Recordau que en el moment de la inscripció és necessari donar el nom d’una persona responsable del grup i un telèfon de contacte.
4 – Ajudes: Les comparses o carrosses inscrites prèviament a l’Ajuntament poden rebre una
ajuda prèvia presentació d’un petit projecte i pressupost de les despeses a realitzar abans de
dia 17 de febrer.
5 – Recollida del número identificatiu de participació. La mateixa setmana de Sa Rua cada
carrossa, comparsa, grup o individual ha d’anar a l’Ajuntament per a recollir el número identificatiu i les instruccions de la desfilada. Prèviament cada persona encarregada del grup serà
avisada per passar a recollir el número. Els participants han de dur el número identificatiu a un
lloc visible que possibiliti la identificació ràpida i clara.
6 – Categories: individual o parella, comparses i carrosses.
CARROSSA: qualsevol vehicle amb 4 o més rodes que tingui tracció animal o de motor per
transportar participants, música i decoració amb disfressa de conjunt.
COMPARSA: un vehicle només per transportar música i decoració. Entenem com a comparsa
els grups de més de 4 persones amb una disfressa que els doni sentit de conjunt. No pot transportar participants. Cada persona o grup pot participar en una única categoria. Els premis no
són acumulatius.
INDIVIDUAL O PARELLES : qualsevol grup de persones fins a un màxim de 4.
Música i coreografia: Els participants podran entregar en el moment de la inscripció un arxiu
amb música de la seva coreografia. L’arxiu ha de ser amb CD. L’arxiu amb música s’entregarà

al moment de la inscripció a l’Ajuntament. L’organització difondrà la música per megafonia en
el moment que es passi per davant el jurat. La duració de la coreografia no podrà ser superior
a 3 minuts, si es supera aquest temps el grup quedarà desqualificat. Els participants que
tinguin coreografia preparada només tindran una vegada a la primera volta davant el jurat i
autoritats. En acabar la primera volta el jurat es retirarà a deliberar i les autoritats es dirigiran
cap a la plaça de l’Estació.
7 – Els grups que es presentin com a carrossa o comparsa que pertanyen a les AMPAS dels
col·legis de Campos tenen l’opció d’apuntar-se com a AMPA i no participar en el concurs de la
Rua. En aquest cas el premi de participació si ho fan com a carrossa serà de 500€ i si ho fan
com a comparsa de 300€ en total amb l’ajuda. Els participants que facin la inscripció com a
carrossa o comarca d’algun curs de l’IES Damià Huguet (pro viatge d’estudis) poden optar a no
participar en el concurs i rebran un premi de participació de 250€. En el moment que facin la
inscripció han de dir quina opció han elegit. En el cas que s’opti per concursar s’atendran a la
decisió del jurat i a la distribució dels premis. Recordar que han de presentar un petit projecte i
pressupost de les despeses.
8 – Premis: els premis seran distribuïts de la següent manera:
CARROSSES

COMPARSES

INDIVIDUALS O PARELLES

1er. 450€

1er. 300€

(fins a 4 persones)

2on.350€

2on.200€

1er. 50€

3er. 250€

3er. 150€

2on. 30€

4rt. 150€

4rt. 75€

Premi a la millor coreografia: 150 € (aquest premi es podrà acumular a les diferents categories). En acabar l’entrega del premi, els guanyadors a la millor coreografia, faran una demostració de la coreografia guanyadora a la plaça de l’Estació.
9 – El jurat. Els membres del jurat són designats per l’Ajuntament de Campos. El jurat valorarà
criteris estètics, esperit de carnaval dels participants, incorporació musical, coreografia,
vestuari i originalitat. Pot declarar desert qualsevol d’aquests premis o crear-ne de nous
segons els seus criteris.
10– Entrega de premis: Els premis es lliuraran a la Carpa de Carnaval, que es farà a la plaça de
S’Estació en acabar la desfilada. Després de l'entrega de premis les carrosses no podran
quedar estacionades a la plaça de s'Estació ni als carrers adjacents, per motius de circulació i seguretat.
11 – Pels participants a Sa Rua, en acabar el trajecte s’entregarà un petit berenar i a la plaça de
l’Estació estarà disposat un lloc on trobaran beguda.
12 – Recollida dels premis: Els premis es podran recollir a les oficines d’intervenció de l’Ajuntament de Campos a partir de dia 15 de febrer de les 9h a les 14h. de dilluns a divendres, presentant el val premiat el dia de Sa Rua.
13 – Informació i contacte: Per a més informació podeu contactar amb l’Ajuntament de
Campos a través del telèfon 971169500 o al correu asunyer@ajcampos.eu.

