
REPORT DE LA 1ª COMISSIÓ DE CARNAVAL 2020 
Dia : dimecres 27 de novembre 
 
 
ASSISTENTS:  
 

Javier Sanz Prat AFA Joan Maragall 

Jonathan Abad Sanso AFA Joan Maragall 

Juan Carlos Godoy  AFA Estany de la Ricarda 

Mª Angeles Porlan AFA Estany de la Ricarda 

Edgar Atienza AMPA Bernat Metge 

Anca Maria Brainas AMPA Nostra Senyora del Mar 

Alejandro Herrera Muñoz AVV San Cosme y San Damián 

Francisco Declara Jimenez Peña Dándolo Todo 

José Antonio Risque AMPA Galileo Galilei 

Francisco Ariño Santos AMPA Pepa Colomer 

Patricia Roncero López Estudi 10 

Carlos Quesada 

González Krestatum 

Olivia Maestre Moya AMPA Mare de Déu del Carme 

Evelyn Vizuete López AMPA Nostra Senyora del Mar 

Vanesa Alarcón Escola La Seda 

Sheila del Arco Barrasa Jacint Verdaguer 

Pili Sacristán Ramos AMPA Ramón Llull 

Mar Espigares García AMPA Ramón Llull 

Alejandro Colomino Ruiz AFA Sant Jaume 

Isabel Delgado Jara AFA Escola Sant Jaume 

Marta Carmona AMPA Escola Bernat Metge 
 
Xavier Calvet de l’Espectacleria (empresa de suport a la producció d’activitats). 
Ferran Pozo i Miquel Tebar,  tècnics del Servei de Cultura. 
 
Excusen l’assistència membres del Amics Potablava i Colla de Diables. 
     
 
 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Presentació Carnaval 2020 (LA SUPÈRBIA) 
2. Comissió, Assemblea i Grups de Treball 
3. Programa de 2020  
4. Les Rues 
5. Procediment  d’assignació de plataformes 
6. Calendari de la Comissió  i Grups de treball 

 
 

1. Presentació Carnaval 2020 (LA SUPÈRBIA) 
 
El 2020 se celebra el 21è any del Carnaval dels Pecats Capitals. 
Setè any del tercer cicle. El Rei del Carnestoltes estarà encarnat en el Pecat de LA 
SUPÈRBIA. 
 



 
2. Comissió, Assemblea i Grups de Treball 

 
Comissió: 

• És l’òrgan de decisió 
• Està formada per representants de grups i entitats compromesos amb l’organització 

general de tot el Carnaval.  
• Treballa en la programació dels actes. 
• S'hi estableixen els criteris per a la presa de decisions en temes com la rua. 
• Elabora les propostes que es fan arribar a l’Assemblea. 
• Supervisa l’acompliment dels continguts del document bàsic del Carnaval. 
• Es reuneix 3 vegades i la seva tasca es complementa amb treball intern via canals 

digitals (correu electrònic, xats, etc). 
Cal insistir en el compromís dels participants amb la globalitat del Carnaval, no amb interessos 
concrets.  
 
Assemblea: 

• Oberta als grups que participen en el Carnaval: Rues, Dijous Gras, Dimecres de 
Cendra, etc.  

• Té caràcter informatiu no decisori: a l'Assemblea, s’informa de les decisions de la 
Comissió i els grups de treball, es coordinen activats i es tracten temes operatius 
(especialment sobre les rues). 

• Es convoquem dues assemblees: una de presentació del programa i de la feina que 
han fet la Comissió i els equips de treball, i una altra per a qüestions operatives dels 
actes.  

• Es treballa especialment la logística de les Rues (St. Cosme, Infantil i adults) 
 

Equips de treball: 
• Són òrgans de tipus operatiu. 
• S'encarreguen d’organitzar una activitat o un aspecte concret del programa (p.e: els 

actes del Dijous Gras, la Vetlla, el Ball familiar, les Rues...). 
• La Comissió designa quins equip de treball són necessaris per organitzar el Carnaval, 

així com els membres que en formaran part. 
• Es reuniran depenent de l’encàrrec de cada equip. 

 

 
A la reunió es planteja demanar quines persones confirmen la seva  implicació en la Comissió 
de Carnaval (debat i presa de decisions sobre tot el programa de Carnaval). 
 
També es farà la consulta per a saber qui vol formar part dels diferents equips de treball (Dijous 
gras, Ball familiar, Rues, Dimecres de Cendra i altres que es plantegin). 
 
Per a confirmar la participació en Comissió i/o Equips de treball, utilitzeu el formulari trobareu 
en aquest enllaç: 

https://forms.gle/spfEiZa2SEePSdoy6 
 
 
També podeu ens ho podeu comunicar amb el departament de Cultura per e-mail  a 
cultura@elprat.cat,  
 

 
 
 

3. Programa de 2020 
 
Es relacionen els actes habituals en el programa de Carnaval i els grups i entitats que van 
portar-los a terme en el 2019. 
 
Dijous Gras (20 febrer) 

https://forms.gle/spfEiZa2SEePSdoy6
mailto:cultura@elprat.cat


– Actes      Grups de Referència (al 2019).  
   

• Truitada Popular  ---------------------- Casa d'Andalusia./ Joves Antenes instituts 
• Jocs Carnaval  -------------------------------- CCJP 
• Primera Processó de  

 Carnestoltes -------------------------------- T. Kaddish / Diables 
• Concurs de Truites ----   ----------------------- Projecte Gastronomia CCRB / Joves  

          Antenes Instituts / Granja Mascota/   
         Ass. Comerciants del Mercat Municipal. 

• Ambientació a la truitada i pregó -------Casa d'Aragó/ Krestatum. 
• Inauguració Placa de la SUPÉRBIA  

  i Pregó d'inici ---------------------------------T. Kaddish / Diables del Prat 
 
Divendres de Carnaval (21 de febrer). 

– Actes      Grups de Referència (al 2019) 
• Carnaval al Mercat ----------------------------- Ass. Comerciants  
• Rua St. Cosme  --------------------------------- Taula Comunitària Sant Cosme 

 
Dissabte de Carnaval (22 de febrer) 

– Actes      Grups de Referència (al 2019)  
• Carnaval al Mercat ------------------------ Ass. Comerciants 
• Cercavila pels Mercats ------------------------ Diables del Prat 
• Danses de Carnestoltes------------------------ Picacrestes 
• Hora del Conte  ------------------------ Biblioteca Antonio Martin 
• Rua Infantil  ------------------------ T. Kaddish/ Casa d'Aragó / grups esplai /  

           grups independents. 
• Actuació DJ (terrassa Capsa)----------------- La Capsa 
• Rua Adults   ------------------------ T. Kaddish/ AMPA/ Entitats culturals /  

           grups independents. 
• Lluïments i premis ------------------------ T. Kaddish/ AMPA/ Entitats culturals /  

           grups independents 
• Festa de Carnaval a la Capsa ---------------- La Capsa 

 
Diumenge de Carnaval (23 de febrer) 

– Actes    Grups de Referència ( al 2019) 
• Ball Infantil. Passarel·la de disfresses ------ Amics Potablava/ grups de teatre amateur  

         
Dilluns de Carnaval (24 de febrer) 

– Actes    Grups de Referència 
• Ball i Festa gent gran ------------------------ Programa de la gent gran 
• Taller infantil de Carnaval---------------------- CC Ribera Baixa 
• Circ de Carnaval ------------------------ CC Ribera Baixa 

 
Dimarts. Vetlla de Carnaval (25 de febrer) 

– Actes    Grups de Referència 
• Taller  Infantil de Carnaval -------------------- CC Jardins de la Pau 
• Vetlla. Penúltimes paraules (novetat)-------- T. Kaddish 

 
Dimecres de Cendra (26 de febrer) 

– Actes    Grups de Referència 
• Recepció Ploraneres i Processó.------------- CCJP/ T. Kaddish/ grups participants  

          a les Rues/ Diables/ dones sàvies,Vídues  
          08820,etc. 

• Ball de dimecres de Cendra ------------------ Ajuntament 
• Sardinada Popular ----------------------------- Casa d'Aragó 
• Lectura de Condols i Testament ------------ T. Kaddish/ grups participants a les rues/  

          Vídues 08820 
• Processó i encesa foguera ------------------- T. Kaddish/ grups participants a les Rues/  

           Diables del Prat/ Dones sàvies. 
 



 

 
En principi, es conserva la mateixa relació d’activitats. En tot cas, els equips de treball que 
s’encarreguen de cada acte, proposaran els canvis necessaris. 
En la propera reunió de la Comissió de Carnaval, es validarà el programa definitiu. 
 

 
 
4. Les Rues 
 
• Inscripció: 

La inscripció a les rues i les sol·licituds de material de préstec (plataformes i generadors) 
estan disponibles al web municipal www.elprat.cat, apartat Oficina Virtual.  
La inscripció a la Rua sense petició de material es pot fer fins el dia d'abans del 14 de febrer. 
La data límit d’inscripció amb petició de plataforma i generador serà el 16 de desembre. Caldrà 
presentar un projecte en format A4 tenint en compte l’adequació del projecte a la plataforma 
sol·licitada, la viabilitat del projecte (condicions tècniques), les mesures de seguretat, etc. 
 

• Plataformes i generadors: 
Com l'any passat, disposarem de: 
10 plataformes municipals: 2 de 10m, 3 de 7m, 4 de 5m i 1 de 4m. 
14 plataformes de lloguer: 10 de 4m, 4 de 3m. 
Generadors de 5.000W. 
 

• Observacions carrosses: 
Assumir les condicions de la carrossa adjudicada. 
Seguiment dels criteris establers per la Comissió (seguretat, volum so, convivència). 
 

• Recorregut de les rues:   C/ Coronel Sanfeliu, Av Montserrat. Arribada a la Capsa.  
Sortida Rua adults  d’11 de setembre / Coronel Sanfeliu.  
Sortida Rua infantil a Avda Canal, davant del Cèntric. 
 

• Ordre de sortida de la rua: 
Ho decidirà la Comissió una vegada estiguin fetes les inscripcions i adjudicades les 
plataformes. 
 

 
A la reunió es plantegen algunes qüestions en relació a l’organització de les Rues: 
 

-Comparses que només sol·licitaran generador: 
Donat que no entren en competència per obtenció de plataforma, no cal que facin un projecte 
molt específic, però si una explicació sobre el tipus de carrossa i comparsa que volen fer. Es 
demana que facin la petició en els mateixos terminis (abans del 16 de desembre) per facilitar 
l’organització.  
 

-Votacions per a l’assignació de plataformes: 
Per a assignar les plataformes es fa un examen dels projectes assignats i es fan votacions de 
cada projecte. Aquesta revisió i votació es farà els dies 17,18 i 19 de desembre. Aquest 
examen el farà els membres de l’Equip de treball de les Rues que es compromet a venir a fer-
ho. Com en altres ocasions, es farà l’examen sense saber a quina comparsa correspon el 
projecte. Els membres de comparses que facin l’examen, no votaran el seu projecte. 
 

-Velocitat de la Rua: 
Caldrà tenir en compte que el recorregut nomé té una corva, per tant, hem de moderar la 
velocitat. L’Equip de treball de la Rua s’encarrega d’aquest tema. 
 

-Premis i/o obsequis a les Rues: 
L’any passat es va substituir els premis per un obsequi recordatori i una menció especial per a 
totes les comparses. Cal valorar-ho ja que es manifesten diferencies d’opinió al respecte. La 

http://www.elprat.cat/


Comissió haurà de decidir que farem en aquesta edició. En tot cas, a la reunió s’apunta la 
importància de fer èmfasi, sobretot en temes de treball en valors dintre de les Rues. 
 

 
 
 

5. Procediment  d’assignació de plataformes 
 
A partir dels projectes presentats dins del termini, els passos per a assignar plataformes son: 

1. Relacionar les sol·licituds que acompleixen les condicions prèvies (presentació en 
termini, documentació). 

2. Agrupar les sol·licituds segons la plataforma demanada: de 10m, de 7m, de 5, de 4m i 
la resta. Comencem la valoració per les peticions de plataformes més grans i les 
sobrants passen al grup següent. 

3. Valoració dels projectes a partir dels criteris de selecció (per grups). 
4. En cas d'empat entre projectes, aplicar criteris supletoris. 
5. Assignació definitiva de plataformes. 

Es vetllarà per la relació de qualitat i adequació entre projectes. Cal vigilar que el repartiment 
sigui proporcional en el conjunt de la proposta. 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ: 

• Adequació del projecte a la plataforma sol·licitada. 
• Viabilitat tècnica del projecte: Cal que les idees estiguin sustentades en termes de 

realització tècnica. 
• Condicions de seguretat. 

La Comissió nomenarà un equip de treball que estudia i vota els projectes presentats. 
 
CRITERIS SUPLETORIS (només s'apliquen en cas de desempat i per aquest ordre): 

1. Les plataformes assignades en anys anteriors (punt positiu o no). 
2. Originalitat del projecte  (puntuació del 0 al 9). 
3. Dia de presentació de la sol·licitud (punt positiu o no). 
4. Número de participants (punt positiu o no). 

 

 
En principi, es conserven aquests criteris que es venen utilitzant des de fa 5 anys amb resultats 
satisfactoris. 
 

 
6. Calendari de la Comissió  i Grups de treball 

 
Dates per a la distribució del plataformes: 

• Presentació de projectes: fins el 16 de desembre. 
• Valoració de projectes: 17, 18, 19 de desembre. 
• Comunicació de plataformes adjudicades:  20 de desembre.. 

 
Comissió de Carnaval:  
8 de gener: 

– Programa de Carnaval: imatge, contingut dels actes, espais, comunicació. 
– Equips de treball. 
– Repàs a la distribució de plataformes. 

28 gener: 
– Ordre sortida de les Rues. 
– Preparació de l'assemblea. 

+ Treball intern via digital (emails, grups de facebook, etc).  
 
Equips de Treball (cada equip concertarà el dia i hora de reunió segons disponibilitat): 

– Dijous Gras, Rues, Ball Familiar de diumenge,Vetlla, Dimecres de cendra.  
 
Assemblees de Carnaval: 
 



Dilluns 5 de febrer: 
– Presentació del Programa de Carnaval. 
– Destacats del Programa. 
– Aspectes pràctics de la Rua: itinerari, ordre, fitxes comparses, seguretat, 

recollida plataformes, final de Rua, etc. 
 

Dilluns 19 de febrer: 

– Temes operatius de la Rua: contractes de cessió de material, recollida 
plataformes, indicacions, etc.  


