
 

 
 

BASES DE PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNESTOLTES 2023  
DE MALGRAT DE MAR 

 
 

 
Objecte  
 

1. L’Ajuntament de Malgrat de Mar organitza el proper divendres i dissabte 17 i 18 de 
febrer, la rua de Carnestoltes de Malgrat de Mar. El  divendres 17 de febrer tindrà 
lloc  la rua d’adults, a partir de les 21:30h, i la rua infantil, el dissabte 18 de febrer, a 
partir de les 17h. 
El lloc de sortida, per a la rua d’adults és el carrer de Joan Maragall a partir de 
Verge de Montserrat i arribada al Pavelló Germans Margall.  

 
2. Per participar-hi cal presentar la inscripció que es realitza mitjançant instància 

genèrica de manera electrònica adreçada a cultura i que podeu trobar a   
www.ajmalgrat.cat.  
A la instància ha de constar obligatòriament, aquesta informació:  

a) En quina rua es vol participar ( Adults o infantil) 
b) Si es participa com a carrossa o comparsa 
c) Nombre de participants ( carrossa o comparsa) 
d) Potencia de l’equip de música  
e) Annexar el document “ full Bancari o full a tercers”, degudament 

emplenat, i que trobareu dins la web de l’Ajuntament. 
Qualsevol manca d’informació a la instància que calgui esmenar i tornar a presentar 
més informació , perdrà l’ordre del registre i es prendrà com a data de registre 
correcte la darrera data del document entrat per registre. 
 
 
Requisits de Participació. 
 

3. La colla que vulgui ser el rei Carnestoltes ho ha de fer constar a la instància 
d’inscripció. El requisit imprescindible és estar empadronat a Malgrat de Mar. I 
estarà obligat a assistir  com a rei Carnestoltes:             

 
a) Divendres, 17 de febrer de 2023, a  les 21.30h a la Rua de 

Carnestoltes 
 

b) En arribar al Pavelló Germans Margall, llegir el pregó que ha d’haver 
preparat prèviament i donar “el record de participació” a les diferents 
colles. 

 
c) Participar Dissabte, 18 de febrer de 2023 a les 17h, a la Rua Infantil 

 
d) En arribar al Pavelló Germans Margall llegir el pregó, que ha preparat 

prèviament, adequat a les edats infantils 
 
 

http://www.ajmalgrat.cat/


4.El període d’inscripció és del 20 de gener al 3 de febrer de 2023, a les 00 h, del mateix 
dia Si es presenta fora del termini establert, no es podrà optar a la gratificació que atorga 
l’Ajuntament.  

 
5.La rua d’adults tindrà com a màxim 8 carrosses i 4 comparses (sense plataforma), i la 
prioritat en l’acceptació serà segons l’ordre del registre de les inscripcions i prioritzant les 
colles de Malgrat de Mar. 
 
 
Gratificacions per la participació  
 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar atorga a les colles per participar a la rua de Carnestoltes 
els següents imports: 

 
a) la colla del rei Carnestoltes  700,00 € (set cents euros) 

 
b) la colla de carrossa, amb un mínim de 20 persones:  400,00 € (quatre cents euros). 

Es comptarà una carrossa per colla. 
 

c) per colla de comparses, amb un mínim de 25 persones: 200,00 € (dos cents euros). 
 

d) per carrossa/colla que participi únicament a la rua infantil: 100 € (cent euros)   
 

* les colles només poden optar a una gratificació 
 

6.Els imports de les gratificacions es rebran per transferència bancària al compte corrent 
que hagin presentat amb la inscripció una vegada que hagi finalitzat el carnaval. 

 
7.Els vehicles particulars no es consideren carrosses i, per tant, no tenen dret a cap mena 
de gratificació, si bé es permet que participin a la rua com a element de suport a les colles, 
sempre que vagin mínimament guarnits. 

 
 
Organització i normativa  
 
8.L’ordre de sortida a la rua s’establirà a la reunió que es farà el proper dia 14 de febrer a 
les 20 hores en el centre cívic de Malgrat (carrer Segre, 1). Es prioritzarà la potència dels 
equips de so i el nombre de participants. 

 
9.Cada colla ha de tenir un representant major d’edat, que serà el responsable de tot el 
que afecti a aquell grup.  

 
10.Les carrosses i comparses participants s’han de concentrar al carrer de Joan Maragall a 
partir de Verge de Montserrat, el divendres dia 17 de febrer a les 21 hores, situar-se i 
ocupar el lloc que se’ls ha atorgat de sortida  

 
11.Arribats al final de la rua, al pavelló Germans Margall, s’ha de desallotjar la carrossa, el 
més ràpid possible i conduir-la al lloc que li correspon, a fi d’evitar embussos i 
aglomeracions innecessàries. 

 



 

12.Les colles participants a la rua han de seguir en tot moment les instruccions dels 
responsables d’organització. 
 
13.L’organització es reserva el dret de fer la prova d’alcoholèmia als conductors dels 
vehicles. 
 
14.En cas de pluja o d’altres circumstàncies meteorològiques, la rua pot quedar 
definitivament anul·lada.  

 
15.La Regidoria de Cultura es reserva el dret de denegar les gratificacions o de restar-ne 
alguna quantitat a aquelles colles que incompleixin les normes anteriors. 

 
16.La participació de les colles i comparses a la Rua del Carnestoltes de Malgrat, implica 
l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes NORMES DE PARTICIPACIÓ. 

 
 

 
 
 


