
 

2ª ASSEMBLEA DE CARNAVAL DE 5 DE FEBRER DE 2018 
 

ASSISTENTS: 

Participen a la reunió representants de diferents grups i entitats de la ciutat: 

AMPA Col·legi Sant Jaume,  

AMPA Charles Darwin,  

AMPA Mare de Déu del Carme,  

CC Casa de Sevilla,   

AFA Escola Jacint Verdaguer,  

AMPA Galileu Galilei,  

Esplai GISC,  

Escola La Seda 

Els Bitxos 

AMPA Escola del Parc  

Amics Pota Blava, 

Ampa Joan Maragall,  

AMPA Tarradellas,  

AMPA Pepa Colomer 

Manolitos i Manolitas 

CE Ruta de la Plata. 

AMPA Ramon Llull. Estudi 10. AV Sant 

Jordi Ribera Baixa. 

AMPA Ntra Sra del Mar. 

AMPA IES Estany de la Ricarda 

Penya Dandolo todo 

 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

Elements generals de Carnaval i preparació de les rues 

1. Previs 

2. Rua Infantil 

3. Rua d'adults 

 

1. Previs  
Tots els grups han de firmar contracte de cessió de plataforma i generador. 

Aquells que no firmin el document no podran recollir el material. Qui no hagi firmat 

a la reunió, ha de passar pel departament de Cultura (Cèntric) o enviar escanejat, 

abans de dijous. 

 

S’han apuntat a fer els seus lluïments el diumenge a pl. Catalunya les 

comparses: Ampa Escola Ramon Llull-Estudi 10-AV Sant Jordi i Ampa Escola Sant 

Jaume. Resta pendent confirmar si Els Bitxos també ho faran. Si alguna comparsa 

més vol fer el seu lluïment al Ball de diumenge, cal que ho comuniqui a 

cultura@elprat.cat abans de divendres 9. 

 

Es convida a participar a les comparses en l’enterrament de dimecres portant un 

símbol de la comparsa. Han confirmat la seva assistència: Ampa Tarradellas, Ampa 

Pepa Colomer, Ampa Ramon Llull-Estudi 10-AV St Jordi,  Ampa Sant Jaume, Ampa 

del Parc, Ampa Jacint Verdaguer, Ampa Charles Darwin, Amics Potablava, CE Ruta 

de la Plata, Penya Dandolo Todo. 

 

Es recorda que utilitzarem en les nostres xarxes socials el hastag: #carnavaldelprat 

També que tota la informació relacionada amb els carnaval estarà disponible a la 

web: http://www.elprat.cat/carnaval  

 

Convocatòria de la Comissió d’avaluació: 

Dilluns 19 de febrer a les 19h al Centre Cívic Ribera Baixa 

  

mailto:cultura@elprat.cat
http://www.elprat.cat/carnaval


2. RUA INFANTIL: 
 

Sortida de les Comparses Infantils, horaris de recollida de plataforma i 

desmuntatge. 

 
LLOC 

SORTIDA 
NOM COMPARSA ENTITAT plataforma hora 

recollida 
carrossa 

desmuntatge 

1 VOLEM PLEGATS GISC M-9 Recullen 
a St 

Cosme 

Dissabte  

2 WALLY EN EGIPTE Penya Parc B-8 Dissabte Dissabte  

3 UNA PAIS DE 
PEL.LICULA 

CE Sant Pere i Sant Pau B-12 Dissabte Dissabte  

4 AVINGUDA FORADADA, 
CIUTAT PRIVATITZADA 

AEiG Conxita Busquets    

5 L'ESCOLTA DELS 
ANELLS 

AEiG Anton Vilà B-7  Dissabte Dissabte  

6 TXOKINPRAT Grup TxomkinPrat    

7 TEENWOLF Grup Teenwolf-Mercè Pi 
Juan 

   

8 LOS PAPALUA DE LA 
PEREZA 

Amics Pota Blava B-10 Recullen 
a St 
Cosme 

Dissabte  

 

L’horari de recollida de les plataformes és el dissabte de 08h a 10h. 

El retorn i desmuntatge de plataformes es dissabte abans de les 24h. 

Les plataformes de lloguer(B) estan a Granja la Ricarda. Les municipals (M) a 

Interseal. 

 

Recorregut rua infantil 

 

Lleida., Coronel St. Feliu, Lleida, Verge de Montserrat fins a Andreu de Palma.  

 
Pre-rua de St. Cosme:  



 

- 16,45h a C/ Xuquer (anirem per 11 de setembre i Remolar).   

 

Indicacions rua Infantil: 

 Sortim de pl. Catalunya. (entrar per Jaume Casanovas) 

 Cal estar en el punt de sortida que indica el plànol a les 17,15 h. Plataformes i 

persones a la vegada. Avisar de l’arribada a Lidia i/o Núria (Joventut). 

 En arribar la carrossa del Rei, es donarà pas altern a les comparses segon 

l’ordre de la Rua. 

 A l’arribar a Av. Andreu de Palma us anunciaran i desfilareu. 

 Cal comunicar si es vol fer lluïment a l’arribar a la Capsa. (Qui no tingui 

lluïment, desfilarà amb música de Dj). 

 Es recullen diplomes i obsequis a l’escenari de la terrassa de la Capsa. (a 

l’arribar cada comparsa). 

 1 membre de cada comparsa es queda a sobre de l’escenari per a la foto de 

família. 

 La festa continuarà amb els Pecats i Dj Perez Soso Young Session 

 

 

 

3. RUA ADULTS: 
 

Ordre de sortida, recollida i decoració de plataformes 

 
LLOC 

SORTIDA 
NOM COMPARSA ENTITAT NUM 

PL. 
hora recollida 

carrossa 
desmuntage 

1 CUERDA DE ANSINA 
CANDOMPRAT 

Grup Cuerda de 
Ansina 
Candomprat 

 0 0 

2 DESPERTANT A LA 
MANDRA! 

Krestatum  0 0 

3 LA PERESA NO 
EXISTEIX QUAN 
PERSEGUEIXES UN 
SOMNI 

Ampa Escola 
Charles Darwin  

M-1 Dissabte Dissabte  

4 EL FLAMENCO 
SOBREVIVE 

CCA Casa de 
Sevilla 

B-14 Divendres mati Dissabte  

5 SI VOLS FUGIR DE LA 
PERESA I LA TEMPESTA 
UNEIX-TE A LA NOSTRA 
FESTA !! 

 Escola la Seda  Dissabte Dissabte  

6 NO TENIM PERESA DE 
CUIDAR EL MEDI 
AMBIENT 

AFA Escola Joan 
Maragall 

M-7 Dissabte Dissabte  

7 NO DEIXIS QUE LA 
MANDRA ATRAPI ELS 
TEUS SOMNIS 

AFA Escola Jacint 
Verdaguer + 
AMPA Bernat 
Metge +  Eternal 
Dance Distric 

M-4 divendres al mati, ja 
que l’utilitzaran com 
empostissat. 

Diumenge 

8 LA NOBLE BELLESA 
ANUL.LA LA PERESA 

Ampa Escola del 
Parc 

B-4 Divendres tarda Diumenge 

9 OFEGUEM LA PERESA Ampa Escola 
Honorable Josep 
Tarradellas 

M-5 Divendres matí a 
l'escola  ja que 
s'utilitzarà per la 

programació de 
l'Escola. ( Retirada 
vehicles pel pas ). 

Dissabte  

10 NO TENIM PERESA, LA 
FORÇA ENS 
ACOMPANYA! 

Els Bitxos B-6 Divendres tarda  Dissabte  



11 NO TINGUIS PERESA I 
CUIDA EL PLANETA 

Ampa Escola 
Pepa Colomer 

B-5 Divendres tarda  Dissabte  

12 EL ZORRO AV Sant Cosme i 
Sant Damià 

B-13 0 0 

13 QUINA PERESA FER 
DIETA 

Ampa Escola 
Ramon Llull-
Estudi 10-AV 
Sant Jordi 

M-10 Divendres mati Dissabte  

14 ELS CAMALEONS DEL 
GALILEU FAN FORA LA 
MANDRA DE TOT 
ARREU!! 

Ampa Escola 
Galileo Galilei 

M-8 Divendres : Cal portar 
a l'escola i fer reserva 
estacionament (c/ 
Aneto) 

Dissabte  

15 DESPERTA!  SONA EL 
RELLOTGE,  NO MÉS 
VIOLÈNCIA. NI  UNA 
MENOS 

CE Ruta de la 
Plata 

B-3 Davant del local c/ 
Castella 58. Cal fer 
reserva 4 
estacionaments als 2 
costats del carrer 

Dissabte  

16 CANVIEM DE 
CONSCIÈNCIA O 
CANVIEM DE PLANETA? 

Ampa Escola Sant 
Jaume 

M-6 Divendres tarda  Diumenge 

17 NO VOLEM “SIESTA”, 
VOLEM FESTA!! 

AMPA i Escola 
Ntra. Sra. de Mar 

B-9 Dissabte Dissabte  

18 MAI ET FACI PERESA, 
TENIR CURA DE LA 
NATURA 

AMPA IES Estany 
de la Ricarda 

B-2 Divendres mati. Si es 
pot , portar a l’ institut 

Dissabte  

19 SI ET FA MANDRA 
RECICLAR AMB LES 
PAPELLONES 
ACABARAS 

Peña Dandolo 
todo 

M-11 Divendres mati Dissabte  

20 QUINA MANDRA DÓNA 
L'"EDAT DEL PAVO" 

Ampa Escola 
Mare de Déu del 
Carme 

M-2 Dissabte Dissabte  

21 MANOLITOS & 
MANOLITAS 3.0 
VOLANDO VAMOS 

Grup Manolitos i 
Manolitas 

     

 

Cal confirmar si es pot servir a les AMPA que han demanat la plataforma el 

divendres per a entarimat de la seva festa. 

 

• Recollida general és el dissabte a les 08h fins a les 10h Interseal 

(Municipals) o Granja la Ricarda (de Lloguer) 

• Les comparses que vulguin recollir la plataforma divendres: ho han de fer de 

10 a 12h o de 16 a 18h. 

• Les comparses que només sol·liciten generador, ho poden recollir el dissabte 

al mati a les dependencies de Manteniment i Serveis. Cal  confirmar si és 

possible recollir-ho el divendres. 

 





 

INDICACIONS PER DISSABTE. 

 

Plantada Rua Adults. 

Es farà a la ctra. de la platja entre 11 de setembre i la Ricarda. 

 

• Via d’arribada de les plataformes: 

– Grogues i verdes: Cami de Cal Silet. 

– Blaves i vermelles: Ctra de la Platja. 

 

• Hora d’arribada a de les plataformes: 

– Grogues i verdes a les 18h. (Ampa Ch.Darwin a 17:50h per camí de 

la platja) 

– Blaves i vermelles a les 18:30h. 

 

• Hora d’arribada dels participants: 

– Grogues i verdes a les 18:30h. 

– Blaves i vermelles a les 19:00h. 

–  

• Reunió de responsables i conductors: 

– Grogues i verdes a les 18:15h (Rotonda) 

– Blaves i vermelles a les 18:45h (Cal Silet). 

 

• No fer maniobres marxa enrere. 

• Estacionar enganxats a la vorera (deixar el centre lliure) 

 

Marxa de la Rua. 

• La rua es posarà en marxa a les 19 h.  

• En arribar la carrossa del Rei, es donarà pas altern a les comparses segon 

l’ordre de la Rua. 

• El tram entre 11 de setembre i Lleida es farà ràpid per a permetre el pas de 

totes les comparses sense talls a 11 de setembre.  

• El ritme de la Rua el marca la Carrossa del Rei Carnestoltes. Cal que 

conservem aquest ritme respectant sempre les distancies amb la comparsa 

de davant..  

• Cal que les coreografies estiguin pensades per anar en marxa (no parats). 

Es poden fer de més persones d’ample. 

• Cal que es respectin 10 metres respecte de la carrossa que portem davant. 

(Lo millor és que una persona de servei d'ordre vigili aquest tema). 

• Les comparses no haurien de parar. No obstant, si hi ha una aturada, vigileu 

que la carrossa no quedi a l'encreuament dels carrers.  

• Si voleu que el públic respecti l’espai de ball de la comparsa, es recomana 

que alguns membres acordonin els laterals (utilitzar cordó, cinta 

abalisament o similar) 

 

Seguretat: 

• L’Ajuntament és responsable de la Rua com a acte públic de la ciutat. 

• Les comparses són responsables de les seves carrosses i les persones 

participants. 

• Les comparses posaran els mitjans de seguretat necessaris per a la bona 

marxa de la seva comparsa. 

 

Criteris de convivència i cooperació.  

• Potenciar l’esperit cooperatiu i de bona convivència entre les comparses.  

• L’objectiu comú és fer un bon espectacle en el conjunt de la Rua  

• Relativitzar la importància dels premis.  

• Moderar els volums de so de les comparses.  



• Valorar l’actuació responsable i de bona convivència (es penalitzen actituds 

incíviques i insolidàries). 

Aquest any l’organització prendrà mesures per a:  

• Controlar els volums de so  

• Detectar actituds incíviques e les comparses.  

• Detectar diferencies entre els projectes presentats i les carrosses reals. 

Aquest fets invalidaran a les comparses de cara als premis de les Rues o per a la 

participació en altres edicions.  

 

Lluïments a la Capsa. 

• Abans de la rotonda de Av. Montserrat amb Av. Andreu de Palma, parareu 

un moment i apagareu la música. A continuació avançareu fins Av. Andreu 

de Palma (passada la rotonda) i us preparareu per al vostre lluïment.  

• Els vehicles auxiliars continuen per l’avinguda (no entren al lluiment)   

• El servei d'ordre ha d'assegurar que es respectin els espais per a fer el 

lluïment. Us acompanyarà un regidor que us anirà marcant el temps i les 

posicions.  

• Es presentarà la comparsa i fareu l'entrada ballant. La carrossa avançarà 

fins quedar-se desprès del  pas de vianants (3er a Andreu de Palma). 

(excepte comparses de + 200)  

• Teniu 2 minuts de lluïment (des de la presentació). i les carrosses de més de 

250 persones 2,5 minuts. Una persona d'organització us espera per a donar 

instruccions de parar la música i moure la carrossa.  

• Al carrer trobareu 2 accessos (a la terrassa de la Capsa i a la pl. Garcia 

Nieto) preparats pels membres de les comparses. 

• Dirigiu-vos a la zona de la pl. Garcia Nieto a la zona del color de la vostra 

comparsa. 

• Les persones que van a la Carrossa, no baixeu a fins arribar a Andreu de 

Palma entre c. Begur i c. Lo Gaiter. Torneu a la terrassa per la vorera (accés 

escales). 

• Una persona (disfressada) anirà a l'escenari de la plaça Joan García Nieto. 

• Després de cada lluïment es lliuraran els diplomes  

• Al final dels lluïments farem la foto de família. 

• A continuació, es lliuraran el premis de Comparses. 

• Per a finalitzar, hi haurà ball amb Dj Cain l’Envejós (fins que el cos aguanti). 

• Els lavabos es troben al pati posterior de La Capsa (promoció econòmica) . 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

Desmuntatge. 

• Acabat el lluïment, les carrosses continuen pel c/ Andreu de Palma, fins c/ 

Lo Gaiter de Llobregat.  

• Totes les persones que van a sobre de les carrosses baixen a Andreu de 

Palma, entre c/ Begur i Lo Gaiter. (no abans). 

• Les plataformes van Interseal (Carretera de Ca l'Alaio 1) o Granja la Ricarda 

(ctra de la platja).  

• Heu de desmuntar tots els elements de les plataformes. Cal que quedin tal i 

com se us van entregar. Tots els elements de decoració que deixeu 

(desmuntades i a terra) serviran per fer la foguera del dimecres de 

Cendra.  

• Podeu desmuntar les plataformes als magatzems (Ricarda o Insterseal) el 

dissabte fins a les 24h  o el diumenge de 10 a 12'30h.  

 

 

 

 

Convocatòria de la Comissió d’avaluació: 

Dilluns 19 de febrer a les 19h al Centre Cívic Ribera Baixa 
 


