
  

 
Avinguda Generalitat, 70 
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815 
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS 
E-mail: barbera@bdv.cat  
Web: www.bdv.cat 

 

PROGRAMA FESTA DE CARNESTOLTES 2017. BARBERÀ DEL VA LLÈS.  
 
1. Marc general  
 
La festivitat del carnestoltes, és una de les més antigues que es mantenen a la nostra 
societat. Daten del període pre-romà i estaven relacionats amb rituals de fecunditat de 
la terra. Per ser una festa pagana, va ésser molt perseguida durant segles per 
l’església, inclòs durant les èpoques de major repressió. 
 
Actualment a Catalunya es unes de les festes mes arrelades a la cultura tradicional i 
popular de caràcter lúdic al voltant del rei Carnestoltes. 
 
A la nostra ciutat, el Carnaval és una activitat molt consolidada dintre del calendari 
festiu, i unes de les més importants, donat la gran participació d'associacions i entitats 
locals, tant a la tradicional rua de Carnaval, amb nombroses carrosses i comparses 
pels carrers de la ciutat, com el judici del rei Carnestoltes. 
 
 
2. Objectius  
 

• Recuperar  el sentit col·lectiu de les festa popular del Carnestoltes.  
 

• Afavorir la participació ciutadana als actes, així com la participació directa 
d’entitats i associacions de la ciutat en la seva programació i realització. 

 

• Donar suport a les diferents iniciatives culturals que  es formulen al voltant del 
tema de carnaval. 

 

• Afavorir la coordinació dels diferents actes organitzats pels agents socials.  
 
 
3. Programa d'activitats  
 
El Carnaval es durà a terme des del 23 de febrer fins al 4 de març de 2017. 
 

• Dijous 23 de febrer 
 
 D'11 a 13h Degustacions de botifarres variades  dels  xarcuters: Moreno 
 Antolinos, Casa Ramirez i Carnes Serrano, al vestíbul del Mercat Onze de 
 Setembre 
 Organitza:  Mercat Onze de Setembre 
 

• Divendres 24 de febrer 
 
 De 17 a 20h Festa de disfresses de Carnestoltes!!!  Fes-te la teva festa!  
 Per a persones entre 12 i 15 anys, a l'espai El Forat. Carrer Nemesi Valls, 35 
 Organitza:  Servei socioeducatiu per a adolecents El Forat 
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• Divendres 24 de febrer 
  
 De 17.30 a 18.30h Espectacle infantil a càrrec de Ladybug i Cat Noir 
 

 18.30h Concurs de disfresses  amb música a càrrec del Dj Charly 
 al Mercat Onze de Setembre 
 Organitza:   Mercat Onze de Setembre 
 
 21.00h Nit Jove - Carnestoltes (a partir de 16 anys) 
 Passa per 'la Roma' o informa-te'n als mitjans habituals 
 (Facebook.com/joventutbarbera; joventut@bdv.cat; 93.7189328) 
 Organitza:  Espai Jove La Roma 
 
 

• Dia 25 de febrer de 2017: 
  

 17.30 hores Rua i Concurs de Carnaval amb comparses i carrosses , amb 
 l'animació Zèppelin  de la Cia. La Baldufa  
 

 Sortida: c/ Monturiol 
 Recorregut: c/ Monturiol, c/ del Bosc, ronda Indústria, ronda de l'Est, 
 passeig Doctor Moragas fins a la rotonda de la font del c/ Pintor  Fortuny i torna 
 a baixar pel passeig Doctor Moragas fins a la plaça de la Vila. 
  
 Organitza : Ajuntament de Barberà del Vallès, amb la participació de 
 comparses de grups i entitats ciutadanes  
 
 (Veure annex 1: Normes  per a la participació a la rua de Carnaval 2017 i 
 el Concurs de comparses i carrosses)  
 
 19.30 h. A la plaça de la Vila, Ball de Carnaval  amb el grup Remenber 
 Dancer   
 
 Organitza:   Ajuntament de Barberà del Vallès 
 

• Dia 4 de març de 2017  
 
 18.30 hores Cercavila a la mort del Rei Carnestoltes. 
  
 Sortida Mercat 11 Setembre. 
 Recorregut: c/ Manuel de Falla, passeig Doctor Moragas i plaça de la Vila. 
 
 Organitza: Diables de Barberà, 
 Hi col·laboren: Colles de diables invitades, la Konya Motera, la Batucada 
 Arritmia i l'Ajuntament de Barberà del Vallès. 
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 20.00 hores A la plaça de la Vila, Judici Sumaríssim al Rei  Carnestoltes , 
 amb el correfoc de l'Última Disbauxa , amb les colles de diables de Barberà, de 
 Sant Pere (Terrassa), de la Llagosta i de sant Cugat 
  
 Sortida: Plaça de la Vila 
 Recorregut: c/ de la Verge de l'Assumpció, c/ Manuel de Falla, passeig Doctor 
 Moragas i plaça de la Vila 
  
 Organitza:  Colla de Diables de Barberà   
 Hi col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès.  
 
 21 h. A la plaça de la Vila, Crema del Rei Carnestoltes  (espectacle de foc) 
  
 Organitza:  Colla de Diables de Barberà,  
        Hi col·laboren: Batucada Arritmia, D'sas'3, Konya Motera i l'Ajuntament de 
 Barberà del Vallès.   
 
 
4 Ajuts per a la participació en la Rua de Carnaval  
 
La concessió d'ajuts econòmics a les entitats i les associacions culturals i esportives, 
sense finalitat de lucre que participin a la Rua de Carnaval, es regirà per les Bases 
Específiques de Concessió d'Ajuts Econòmics, aprovades en sessió plenària el 23 de 
novembre de 2016 i la convocatòria específica de les mateixes aprovada per la Junta 
de Govern Local de data 17 de gener de 2017.  
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ANNEX 1 

NORMES DE PARTICIPACIÓ I BASES DEL CONCURS DE COMPA RSES I 

CARROSSES A LA RUA DE CARNAVAL 

L’Ajuntament de Barberà del Vallès estableix les normes de participació a la Rua de i 
les bases del Concurs de Comparses i Carrosses  del programa de Carnestoltes 2017, 
que té per objecte regular la participació i el concurs a la rua de Carnaval, que tindrà 
lloc el proper dissabte 25 de febrer de 2017  
 
1. Participants   
Hi pot participar qualsevol col·lectiu format per un mínim de 12 persones. En el cas 
què les persones participants siguin menors d'edat, hauran d'anar acompanyades pels 
seus pares, mares o tutors. 
 
2. Inscripció 
Per participar en la rua i/o el concurs de comparses i carrosses és preceptiu haver 
lliurat el full d'inscripció. Les inscripcions es poden realitzar fins al dia 16 de febrer de 
2017 a l'oficina d'atenció al ciutadà, OAC, passeig Doctor Moragas, 224 (*veure Annex 
2, full d'inscripció). L’organització es reserva el dret a no admetre una inscripció fora de 
termini. 
 
3. Ordre de comparses i carrosses a la Rua  
Per determinar l’ordre de sortida a la Rua de Carnaval, es farà un sorteig el 17 de 
febrer de 2017 a les 13.00 h a la tercera planta del Casal de Cultura. 
 
4. Premis 
Per tenir opció als premis del concurs, caldrà haver indicat la voluntat de participar en 
la inscripció prèvia i fer una exhibició de la comparsa en la "passarel·la" final de la rua.  
 
 4.1 Es concediran els següents premis:  
 

• Premi a la comparsa més "Original" . El premi consistirà en un lot de 
productes de menjar (panera d'embotits). 

  
• A la comparsa més "Divertida".  El premi consistirà en un lot de 

productes de  menjar (panera d'embotits). 
 

• A la comparsa més "Vistosa". El premi consistirà en un lot de productes 
de menjar (panera d'embotits). 

 
• A la carrossa més "Festiva" . El premi consistirà en un lot de productes 

de menjar (panera d'embotits). 
 

• La resta de comparses i carrosses participants obtindran igualment el 
premi:  "Qui-no-es-consola-és-perquè-no-vol". El premi consistirà en 
un lot reduït de productes de menjar (panera d'embotits). 
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 4.2  Es perdrà el dret als premis si:  
 

• No s'inicia  la cercavila a l’hora indicada. 
 

• No es finalitza  amb el mateix nombre de membres participants d’inici. 
 

• S'incompleixen  les indicacions donades pels organitzadors de la rua. 
 

• Es realitza qualsevol acció que pertorbi el normal desenvolupament de 
la rua. 

 
• No es finalitza el recorregut establert. 

 
5. Jurat  
 
El jurat valorarà cadascuna de les comparses i carrosses participants, tant durant la 
rua com en l'exhibició final de la "passarel·la" ubicada a la plaça de la Vila.  
 
Els membres del jurat puntuarant, per a cada categoria de l'1 al 10, sense fraccions. 
La seva decisió serà inapel·lable.  
 
El jurat qualificador estarà format per les següent persones: 
 

• El Rei/na del Carnestoltes, que presidirà el jurat i dirimirà el vot en cas 
d'empat. 

 
• Una persona representant de la Secció de Cultura de l'Ajuntament de  

Barberà. 
 

• Una persona  representant vinculat escollit per les entitats culturals del  
municipi. 

 
• Una persona professional del mon del teatre.  

 
 
6. Lliurament de premis 
 
Es farà públic el mateix dissabte 25 de febrer a la plaça de la Vila, un cop acabi la rua 
de Carnaval 
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7. Normes i obligacions de les persones participant s  a la Rua i al Concurs 
de comparses i carroses.   
  
 7.1 Acceptació per escrit de les normes i bases que regulen la participació i 
 el concurs.  
 
 7.2 Assistir a les reunions que es convoquin per l'organització del 
 programa de Carnestoltes 2017. 
 
 7.3 Presentar-se  a les 16.30 h. el dissabte 25 de febrer de 2017 al c/ Monturiol, 
 per formar l'ordre de la rua i mantenir l'ordre establert per  sorteig durant tot el 
 recorregut fins a la plaça de la Vila.  
 
 7.4 Responsabilitzar-se del bon funcionament de les seves comparses i 
 carrosses. 
 
 7.5 Portar un rètol visible amb el nom que identifica la comparsa i carrossa. 
 7.6 Per tal d’afavorir la fluïdesa de la Rua, mantenir una distància 
 màxima entre comparsa i comparsa  de 3 metres. 
 
 7.7 Per participar amb carrossa, serà necessari disposar d’un vehicle motoritzat 
 que disposi d’uns elements decoratius propis, així com un mínim de 12 
 persones disfressades adequadament a l’estil de la carrossa. 
  
 7.8 Respectar totes les normes de seguretat que s'estableixen en l'annex 3. 
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ANNEX 2 
 
FULL D'INSCRIPCIÓ A LA RUA I AL CONCURS DE COMPARSE S I CARROSSES 
BARBERÀ DEL VALLÈS.  CARNAVAL'17 
 
Entitat/Associació/Empresa:  
  

Nom i cognoms:  
  

DNI:  
  

Actua en qualitat de:  
  

Telèfon de Contacte:  
  

Direcció m @ i l:  
  

Participes amb: Comparsa   Carrossa    
    

Número de participants (mínim 12 persones):   
 
Vols participar al concurs?:  Si            No    

  
Descripció del motiu de la comparsa o carrossa:  

  
  
  
  
  

Observacions:  
  
  
 

La persona sotasignat  declara que: 
 

a) Coneix i accepta les normes i bases que regulen la participació a la Rua i al concurs 
de comparses i carrosses. 
 

b) En cas que en la comparsa o carrossa participin persones menors d'edat, aniran 
acompanyades durant tot el recorregut dels seus pares, mares o tutors.    
 
Barberà del Vallès...........de.................................de 2017 
 
Signatura 
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ANNEX 3 

 
NORMES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN RELACIÓ A LES CA RROSSES  I  
REMOLCS PARTICIPANTS A  LA RUA  
 
1. Les carrosses han de tenir una tanca inferior per protegir els pneumàtics dels 
vehicles que fan la seva tracció. 
 
2. Les carrosses han de tenir els medis adequats a fi i efecte de poder desbloquejar el 
mecanisme d’unió amb el vehicle i un sistema universal per remolcar (ganxo, grilló, 
etc.) davanter i posterior. Aquests medis són obligatoris per poder remolcar o ser 
remolcada en cas necessari. 
 
3. Es tindrà especial atenció a les condicions del motor i de la mecànica de les 
carrosses (frens, bateria, embragatge, pneumàtics, etc.) 
 
4. No està permès proveir les carrosses d’elements propagadors de focs, flames o 
calor intens. 
 
5. Cada una de les carrosses portaran necessàriament un aparell extintor d’incendis 
PQS 6 Kg, com a mínim. Haurà d’estar degudament homologat i preferiblement situat 
al costat del conductor. 
 
6. Els generadors de corrent elèctrica aniran suficientment protegits. Ben subjectats i 
amb accesibilitat. La sortida de fums estarà  lliure d’obstacles (faldilles, teixits, etc.) 
 
7. El carburant de reserva pels generadors anirà transportat en envasos homologats i 
en un lloc on no es produeixi un increment de temperatura. La seva recàrrega es 
realitzarà a motor del generador aturat. 
 
8. Les instal·lacions elèctriques d’il·luminació i so, hauran de complir el reglament 
electrotècnic vigent, REBT 842/2002, així com Reial Decret 1000/2010. Han de 
disposar d’interruptor general de control i protecció (ICP). 
 
9. Per qüestions de seguretat, no està permès que el conductor i responsable de la 
carrossa prengui begudes alcohòliques. 
 
L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET de realitzar qualsevol inspecció tècnica o 
de seguretat a fi de comprovar si es compleixen els requisits anteriors, no permetent la 
participació de la carrossa que no els compleixi. 
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DISPOSICIÓ DEL PERSONAL DE LES CARROSSES DURANT L'I TINERARI  
 
1. Els membres responsables de cada una de les carrosses vetllaran perquè cap 
persona aliena pugui entorpir el seu recorregut a fi  i efecte d’evitar accidents. 
 
2. No es pot deixar que cap persona s’apropi a la zona de seguretat. 
 
3. No està permès apropar-se a parlar amb cap membre de la carrossa a qualsevol 
persona aliena a l’organització. 
 
4. Es respectaran els temps previstos per l’organització en qüestions com inici, parada 
tècnica, fi i qualsevol altre recomanació. 
 
5. Qualsevol emergència es comunicarà als responsables de l’organització amb els 
medis de comunicació previstos. 
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ANNEX 4 

CONSELLS DE PROTECCIÓ DE LES PERSONES 

Abans i durant la celebració de la rua 

 
� Abans d’anar-hi estigueu atents a les informacions oficials que emetin les 

autoritats sobre l’esdeveniment, així com les que apareguin als mitjans de 
comunicació. 

 
� Estigueu atents a les indicacions del personal de seguretat. 
 
� Si aneu acompanyats o en grup, acordeu un punt de referència on tornar-vos a 

reunir-vos en cas que us separeu o us perdeu. 
 
� Si aneu amb nens porteu-los a coll o de la mà. Estigueu pendents de la gent 

gran i de les persones amb dificultats. 
 
� Porteu la documentació a sobre. En el cas dels nens, gent gran i discapacitats 

psíquics prepareu una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i feu 
que la portin en un lloc visible per si es perden. 

 
� No es pot envair l’espai destinat al pas de la Rua de Carnaval.  
 
� No es pot llençar cap caramel directament a les persones. 
 
� No pugeu a les baranes, reixes o d’altres elements inestables que puguin 

causar perill. 
 
� Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada. 

 
En cas d’emergència 
 

• Mantingueu la calma i estigueu atents a les indicacions dels serveis 
d’emergència. 

 
• Eviteu cridar, córrer o empènyer els altres, ja que podríeu provocar situacions 

molt perilloses per a la gran quantitat de persones que hi ha concentrades. 
 

• En cas d'emergència, aviseu als responsables de la seguretat i  truqueu al 112.  
 
 


